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1. Inledning

Lampedusa.  En  ö  mellan  två  kontinenter.  I  oktober  2013  kommer  den  första  rapporten  om

överlastade  båtar  som kapsejsar  och  hundratals  människor  på  flykt  undan  krig,  fattigdom och

förföljelse som drunknar. De som tar sig i land packas ihop i läger på trånga utrymmen i väntan på

att börja ett nytt liv någonstans i ett annat land. Rapporten följs av fler. Människor flyr, men alla når

inte målet. I september 2015 ser Europa den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget.

Miljontals människor befinner sig – bokstavligt och bildligt -  på Lampedusa, på väg bort från något

och med hoppet om att komma fram till något annat. 

I en mening befinner vi oss alla på ett bildligt Lampedusa i en mer eller mindre fruktlös strävan

att bygga våra liv, skapa en identitet i en tid när inget, allra minst identiteten, är på förhand bestämt,

när svaret på frågan ”vem är jag?” avgörs av så många olika yttre och inre faktorer att vi kanske

känner oss mer vilsna än någonsin.

Psykoanalytikern och litteraturvetaren Julia Kristeva menar att främlingskap kännetecknar den

nutida människan och är mer djupgående idag än någonsin tidigare i historien. I Fasans makt: en

essä om abjektionen,  beskriver hon främlingskapet som en allmänmänsklig upplevelse vars grund

finns i det lilla barnets första steg mot upplevelsen av att vara ett eget objekt utanför modern. Denna

tidiga  upplevelse  av  separation  och  främlingskap,  menar  Kristeva,  är  grunden  för

identitetsskapandet.1 Vidare  menar  Kristeva  att  vår  tid  är  en  tid  av  förfall  som ytterst  har  en

existentiell  grund.  Hon  intresserar  sig  bl.a.  för  krigets  fasor,  kolonialismens  förtryck  och

mekanismerna bakom Förintelsen.  Här använder Kristeva begreppet  abjektion och beskriver det

som ett  främlingskap som blivit  bestående och är  den  djupaste  orsaken till  hat,  intolerans  och

förtryck.2

Upplevelsen  av  främlingskap  är,  enligt  Kristeva,  den  grundläggande  drivkraften  i  många

författarskap. Hon menar också att det poetiska språket hämtar sin näring ur den tidiga separationen

mellan modern och barnet. Det är i detta preverbala – hos Kristeva kallat semiotiska – stadium, som

grunden för det poetiska språket finns. Den känsla som rytm, rim, syntax, bildspråk men också

tystnad, uttrycker - allt det som kännetecknar det poetiska språket, menar Kristeva är ekon från det

preverbala  stadiet  och  abjektionen.  Kristeva  analyserar  utifrån  abjektionsbegreppet  och  det

1 Julia Kristeva, Fasans makt. En essä om abjektionen, (Göteborg, 1992 [1983]), s. 36f.
2 Ibid., s. 159.
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semiotiska  språket  hur  författare  som Céline  skildrar  krigets  fasor3 samt  hur  Förintelsens  och

kolonialismens mekanismer uttrycks genom Marguerite Duras penna.4

Två samtida  författare,  båda  födda 1979,  beskriver  i  var  sin  roman sökandet  efter  identitet:

Johannes Anyuru i En storm kom från paradiset (2012), och Sami Said i Väldigt sällan fin (2012).

Gemensamt för romankaraktärerna är att de har vuxit upp i Sverige men har rötter i olika länder på

den afrikanska kontinenten: Uganda respektive Eritrea. Deras identitetssökanden är tydligt präglade

av  en  postkolonial  diskurs,  vilken  bl.a.  innebär  att  de  har  två  kulturer  att  förhålla  sig  till,  två

”hemma”,  som  av  flera  skäl  inte  upplevs  som  jämbördiga.  I  romanerna  problematiseras  den

postkoloniala identiteten på olika sätt. Detta är romangestalternas Lampedusa, deras främlingskap:

identitetens trådar sträcker sig åt två håll och måste rymma två kulturer: Vem är jag i det svenska

samhället? Hur ska jag förhålla mig till mitt ugandiska respektive eritreanska ursprung? Måste jag

vara antingen eller? Går det att skapa ett jag utifrån två kulturer? Hur ser det i så fall ut? 

Hur kan språket synliggöra en instabil identitet? Hur uttrycker språket i de två romanerna den

postkoloniala identitetens problematik? För att återknyta till Kristeva: det poetiska språket rymmer

möjligheter att uttrycka människans ursprungliga och innersta känslor. Detta kan ske på flera olika

plan i språket, t. ex. semantiskt, syntaktiskt och morfologiskt.

I  uppsatsen undersöks och jämförs  hur  de  två  romanerna  En storm kom från paradiset och

Väldigt sällan fin uttrycker det postkoloniala identitetsskapandet hos subjektet. 

Syfte och material

Syftet med uppsatsen är att undersöka och jämföra den tematiska och språkliga gestaltningen av den

instabila identiteten i romanerna En storm kom från paradiset och Väldigt sällan fin. Genom att visa

hur två nutida romaner uttrycker flyktingskapets orsaker och konsekvenser, kanske  möjligheten

också kan ges att förstå ett av samtidens kännetecken: att leva med minnen av flykt och att förhålla

sig till flera hemländer. Genom att jämföra romaner av två olika författare blir det också möjligt att

påvisa om det kan finnas gemensamma drag i flyktingskapets dilemman men också skillnader som

kan tjäna som en påminnelse om att människor är individer, inte en homogen grupp.  

Romanerna  En storm kom från paradiset av Johannes Anyuru och  Väldigt sällan fin  av Sami

Said utgör alltså uppsatsens undersökningsmaterial. I följande avsnitt ges en kort presentation av

romanerna.

3 Ibid.
4 Julia Kristeva, ”Smärtans sjukdom: Duras”, ur Stabat Mater, red. Ebba Witt-Brattström (Stockholm 1990), s. 272f.
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Den första romanen i undersökningen är  En storm kom från paradiset. I centrum står en ung

mans sökande efter sina rötter. Medan fadern är döende försöker sonen både nå ett slags försoning

med fadern och en djupare förståelse av såväl fadern som sig själv genom att återberätta faderns

historia. I den bildspråksrika berättelsen tas läsaren till ett fängelse i Tanzania där en i Aten utbildad

ugandisk  stridspilot  –  fadern,  i  berättelsen  kallad  P -  utfrågas  och  plågas  av  misstänksamma

förhörsledare sedan han lurats att söka tjänst i Zambia, ett arbete som förvisso skulle ge honom

möjlighet att  flyga,  men enbart  med besprutningsplan.  Hemlandet Uganda slits  sönder av olika

inhemska  grupper,  Idi  Amin  tar  makten  genom  en  statskupp  och  Östafrika  beskrivs  som  en

spelbricka  i  det  kalla  kriget,  där  lojaliteter  hela  tiden  bryts  och  växlar  i  kampen  för  att  nå

självständighet gentemot de tidigare kolonialherrarna. Sedan P har släppts ur fängelset förs han till

ett flyktingläger där han lever under mycket svåra förhållanden. Därifrån flyr P efter det att rykten

om att fångarna förs från lägret till ett ugandiskt träningsläger för gerillasoldater har bekräftats och

läsaren får följa hans mödosamma flykt via Kenya och så småningom ett liv i Sverige. Som en

tydlig röd tråd genom berättelsen finns frihetslängtan: den unge ugandiern drömmer om frihet från

en barndom i misär, den blivande stridspiloten längtar efter flygningens frihetskänsla och fången

blickar mot ett liv bortom cellens väggar.

Berättaren i den andra romanen, Väldigt sällan fin, är huvudpersonen, den unge Noha, som med

ett språk präglat av talets korta och ofullständiga satser, beskriver sitt liv. Bokens första del skildrar

flytten  från  föräldrarna  i  Göteborg  till  religionsvetenskapsstudiernas  Linköping.  I  sitt  nya

studentkorridorliv försöker Noha leva i en sorts frivillig isolering och fördjupar sig i allt material

han kan hitta om landet han föddes i: Eritrea. Kontrasterna mellan uppväxtens ideal - att vara en god

eritreansk  muslim  och  inte  förfalla  till  ett  dekadent  liv  med  kvinnor  och  alkohol  -  och  de

bekantskaper  han  motvilligt  gör  är  många  och  upplevs  som  hotfulla.  De  nya  vännerna  –

kulturvetarstudenten Anna som försöker inleda en kärleksrelation med honom, och kurskamraten

Fredrik  som efter  att  ha  konverterat  till  islam försöker  omvända  även  Noha  till  ”rättrogen”  -

klampar fulla av missriktad välvilja in i Nohas liv och har det gemensamt att de redan har bestämt

vem han är, eller skall vara. 

I romanens andra del ifrågasätts Nohas identitet ytterligare när han tillsammans med far och bror

åker till Eritrea sedan farfadern dött. Under vistelsen i Eritrea sätts hans exileritreanska identitet

under lupp av den inhemska befolkningen. Dessutom konfronteras han med Eritreas historia som är

allt annat än historien om ett folk med en självklar, enhetlig identitet. 
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Metod, disposition och teoretiska utgångspunkter

Undersökningen är en tematisk och stilistisk jämförelse  av två romaner. Tematiskt undersöks hur

romanerna skildrar den kluvna identiteten.  I  stilanalysen undersöks hur den instabila identiteten

kommer till uttryck i språket.

I analysdelen behandlas först tematiseringen av den postkoloniala identiteten. Därefter undersöks

dess språkliga gestaltning. Slutligen följer en jämförelse av romanerna.

För  att  undersöka den tematiska  gestaltningen av  det  instabila  subjektet  utgår  analysen  från

postkoloniala  teorier  vars  grund finns  i  den  poststrukturalistiska synen på  verkligheten  som en

konstruktion  styrd  av  makt  och  språk.  Flera  postkoloniala  teoretiker  utgår  också  från

psykoanalytikern Jacques Lacans spegelteori i analysen av hur identiteten skapas i ett postkolonialt

sammanhang.

I  diskussionen  av  det  instabila  subjektets  språkliga  gestaltning  utgår  uppsatsen  från

psykoanalytikern  och  litteraturvetaren  Julia  Kristevas  teori  om  utanförskap  som  det  poetiska

språkets grund samt dess uttryck i vår tids skönlitteratur.

Uppsatsens  teoretiska  utgångspunkter  är  alltså  både  postkolonialism,  poststrukturalism  och

psykoanalys. Perspektiven är delvis beroende av varandra och bidrar med olika aspekter i analysen

av romanernas tematiska och språkliga framställningar av den kluvna identiteten.

Identiteten som postkolonial konstruktion

Den poststrukturalistiska grunden

Postkolonialismens  verklighetsuppfattning  utgår  från  poststrukturalismen,  vars  grund  utgörs  av

tvivel  och  ifrågasättande  och  ofta  beskrivs  som  en  reaktion  mot  strukturalismens  tro  på

underliggande mönster i språket och tillvaron. Det finns helt enkelt ingen på förhand given sanning

om världen. 

I boken Modernitetens fem ansikten (1987/2000) beskriver Matei Calinescu modernismen som

ett uttryck för strukturalismens tro på verklighetens inbyggda sanningar medan poststrukturalismens

estetiska uttryck utgörs av postmodernism. Calinescu menar att den avgörande skillnaden mellan

modernismen och postmodernismen återfinns på ett filosofiskt plan. Han citerar den amerikanske

litteraturkritikern  Ihab  Hassan  som  talar  om  en  förskjutning  från  epistemologi  till  ontologi:

modernismens epistemologiska grundfråga handlar om hur man kan få kunskap om de objektiva,

oföränderliga sanningar som förutsätts finnas bakom tillvarons subjektiva ytor. Postmodernismens

inriktning på ontologiska frågeställningar är istället: vad är verkligheten egentligen?5 Modernismen

5 Matei Calinescu, Modernitetens fem ansikten, (Ludvika, 2000 [1987]), s. 280.
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kan alltså ses som ett uttryck för strukturalismens tro på verklighetens inbyggda sanningar. Jean

François Lyotard använde begreppet metaberättelser och syftade just på modernismens strävan efter

universella svar, någon form av ”räddning” för världen, t.ex. i form av politiska manifest eller andra

modernistiska projekt. Dessa mönster skulle utgöra ett slags helhet eller sanning om verkligheten.

Poststrukturalismen  tvivlar  på  att  sådana  mönster  skulle  gå  att  finna  under  ytan  i  språket  och

tillvaron; någon fast entitet finns inte.6

För synen på identiteten innebär poststrukturalismens verklighetsuppfattning att det inte finns

någon  på  förhand  given  identitet;  all  identitet  är  en  konstruktion.  Poststrukturalisten  Jacques

Derrida beskriver människan som fånge i språket; enligt honom kan vi inte uppfatta verkligheten

annat än genom språket. Derrida menade också att det är genom att dekonstruera språket som vi får

veta något om den typ av verkligheter språket konstruerar.7 

Enligt Michael Foucault, också han poststrukturalist, är språket dessutom beroende av makt och

tid. Han använder begreppet diskurs, och menar att vår förståelse av verkligheten är beroende av de

värden och och mönster för möjliga tolkningar som är tillgängliga under den aktuella tiden. Dessa

värden,  och språket  de uttrycks genom, bestäms av de aktuella  maktförhållanden som utgör de

referensramar – den diskurs – som formar vår förståelse av oss själva och världen. Diskurstänkandet

är maktkritiskt och ifrågasätter även subjektet som stabil kategori.8

Postkolonialismen och den uppdelade världen

Edward Saids teorier om framväxten av den uppdelade världen som den framställs i  Orientalism

(1978)  är  en  viktig  utgångspunkt  för  postkolonialismen.  Saids  teorier  bygger  liksom

postkolonialismen i övrigt på poststrukturalismens uppfattning om verkligheten och identiteten som

konstruktioner.  Said  menar  att  varken  vetenskapligt  eller  konstnärligt  skapande  är  fritt  eller

objektivt,  utan  begränsas  av  samhället  med  dess  institutioner  och  kulturella  traditioner.

Orientalismen är  en  del  av den västerländska  lärdomen som styrts  av den koloniala  diskursen.

Enligt Said är den koloniala diskursen en politisk doktrin som tillämpades på Orienten därför att

Orienten var svagare än västerlandet. Det har funnits en gräns mellan öst och väst där särskilda drag

har tillskrivits Orienten. Denna uppdelning i  vi och  de  går att spåra i den västerländska kulturen,

bl.a. i skönlitteraturen, enligt Said från antiken och framåt, och har också påverkat den historiska

utvecklingen.  Han  menar  också  att  orientalismens  synsätt  fortfarande  spelar  en  roll  i

världspolitiken.9 Orienten  har  varit  Europas  medtävlare  på  det  kulturella  planet  och  har  också

6 Ibid., s. 246f.
7 Anders Cullhed, ”Från dekonstruktion till nyhistoricism”, i Litteraturvetenskap - en inledning, red. Staffan Bergsten

(Lund 2006 [2002]), s. 145f.
8 Ibid., s. 151.
9 Edward W Said, Orientalism (Stockholm, 1997 [1978]), s. 317f.
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fungerat som sinnebilden för det annorlunda, en motbild till Europa som därmed också har bidragit

till definitionen av västerlandet.10 De stereotyper som funnits om Orienten lever, enligt Said, kvar

idag och står för mystik,  sensualism, det antiintellektuella,  frånvaro av kulturell  inställning,  låg

moral, despoti, inexakthet, det infantila och oförmåga till utveckling. Europén står för motsatsen:

det  rationella,  intellektuella,  kultur,  hög  moral,  frihet,  noggrannhet,  mognad  och  förmåga  till

utveckling. När detta kombinerades med rasläran framstod Orientens folk som en underlägsen ras

som måste förtryckas.11 För att motivera t.ex. Frankrikes närvaro i sina kolonier kunde samma sak

framställas som barmhärtighet mot de lidande eller som ett upplysningsprojekt.12 Said talar också

om  ett  metaforiskt  språkbruk  för  Orienten  med  sexuella  anspelningar,  t.ex.  "den  österländska

brudens  slöjor".  Orienten  framstår  som en  kvinna  som västerlandet  –  mannen  –  ska  erövra.13

Resonemanget mynnar ut i slutsatsen att orientalismens synsätt fortfarande finns i populärkulturens

bild  av  araben,  i  nyhetsrapporteringen  från  mellanöstern  och  i  USA:s  och  övriga  västvärldens

inblandning i konflikter i arabländerna.14

Senare  har  Saids  teorier  kommit  att  kritiseras.  En  anledning  är  att  han  framställer

kolonialmakterna som en homogen grupp när det i verkligheten har funnits stora skillnader mellan

dem. En annan invändning har gällt  framställningen av de koloniserade som passiva offer utan

möjlighet att göra motstånd. Till sist har den poststrukturalistiska utgångspunkten varit föremål för

kritik  p.g.a.  dess  relativism som har  ansetts  omöjliggöra  kritik  mot  all  form av förtryck,  även

kolonialmakternas.15

Flera postkolonialister har också vidareutvecklat de teorier Said lägger fram i Orientalism, delvis

som ett  svar  på  kritiken.  Frågan  har  bl.a.  gällt  hur  postkolonialismen ska  tillämpas  på  dagens

mångkulturella  samhälle  där  begreppet  ras har  kommit  att  bytas  ut  mot  etnicitet,  kultur och

kulturell  identitet,  vilka  ofta  kopplas  samman  med  bestämda  tankemönster,  traditioner  och

moraliska uppfattningar.16 Den postkolonialistiske teoretikern Stuart Hall ifrågasätter den statiska

synen på etnicitet, kultur och kulturell identitet genom att beskriva hur identiteter skapas i exil och

tvångsförflyttning och använder här begreppet diaspora. Den diasporiska identiteten formas både av

det ursprungliga hemlandet – med dess förkoloniala och koloniala historia samt föreställningen om

10 Ibid., s. 63ff.
11 Ibid., s. 96ff, 112, 322ff.
12 Ibid., s. 337.
13 Ibid., s. 344.
14 Ibid., s. 317ff.
15 Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz & Håkan Thörn, ”Den postkoloniala paradoxen, rasismen och 'det 

mångkulturella samhället'. En introduktion till postkolonial teori”, i Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala 
paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, red. Catharina Eriksson, Catharina Eriksson, Maria 
Eriksson Baaz & Håkan Thörn (Nora, 2005), s. 21f.

16 Ibid., s. 32.
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densamma - och av den plats man för tillfället lever på.17 På så sätt visar Hall att den postkoloniala

identiteten är beroende av kolonialismen, samtidigt som den är mer komplex än vad Said har visat.

En annan postkolonial teoretiker, Gayatri Chakravorty Spivak, har på samma gång kritiserat och

vidareutvecklat  postkolonialismen  då  hon  har  uppmärksammat  problemet  med  att

postkolonialismen sällan låter den förtryckta föra sin egen talan. Inom postkolonialismen framförs

kritiken istället med den privilegierade maktens röst.18 Spivak utgår från Derridas syn på hur språket

konstruerar verkligheten och Foucaults teorier om hur all kunskap är förbunden med makt. Termen

subaltern hämtar Spivak från den italienske marxisten Antonio Gramsci. Ursprungligen användes

ordet  som en  beteckning  för  en  underordnad  tjänsteman,  men  hos  Spivak  används  begreppet

subaltern för att beskriva den som inte befinner sig i den maktställning det innebär att tala utifrån en

hegemonisk kultur. Spivak uttrycker pessimism i frågan: den subalterna kan inte tala eftersom den

förtryckta  inte  längre  är  förtryckt  när  den  talar.  Hon  ger  flera  exempel  på  hur  européer  i

maktställning  genom  historien  –  med  syftet  att  befria  en  förtryckt  grupp  –  har  innehaft

problemformuleringsprivilegiet och ibland orsakat stor skada. Den vite mannen har t.ex. sett som

sin uppgift att befria den svarta kvinnan från den svarte mannens förtryck. Även om Spivak ser

svårigheterna  menar  hon  att  det  finns  sätt  att  möta  problemet.  Ett  sådant  är  den  form  av

kulturblandning hon benämner katekres. Visserligen varnar Spivak för att mångkultur kan leda till

halvspråkighet, men rätt använd kan mångkulturen ge möjlighet för den förtryckta att ifrågasätta

makten.  Katekresen,  som  har  likheter  med  begreppen  mimicry  och hybridisering19,  innebär

nämligen att den person som befinner sig i t.ex. ett kulturellt eller språkligt underläge använder ett

begrepp  eller  beteendemönster  från  den  hegemoniska  kulturen,  men  sätter  in  det  i  sitt  eget

sammanhang och ger det en ny innebörd. På så vis fungerar katekresen subversivt.20

Slutligen  har  en  central  fråga  i  postkolonialismen  gällt  hur  man  bör  möta  rasismen  från

kolonisatörerna. Här har två synsätt funnits. Det ena är ett slags inverterad bild av det koloniala

tänkandet där man hävdar sin kulturs särart och kräver en likvärdig värdering utifrån sin kultur. 21

Detta särartstänkande återfinns bl.a. i litteraturströmningen Négritude som uppstod i Paris på 1930-

talet  med förespråkare som t.ex.  poeten Leopold Sédar Senghor (1906-2001).  Négrituderörelsen

ville ge de afrikanska kulturerna en ny självkänsla och visa deras egenvärde.22 Det andra alternativet

som har kallats tredje rummets strategi innebär att man förnekar föreställningen om på förhand

17 Ibid., s. 44f.
18 Mikaela Lundahl, ”Gayatri Chakravorty Spivak och den andres talan”, i Glänta 2001:1-2, http://glanta.org/wp/?

page_id=33&viewArt=567, hämtad 2013-03-15.
19 En presentation av begreppen mimicry och hybridisering görs i avsnittet ”Identiteten som spegelbilder, 

representationer och masker”.
20 Lundahl. 
21 Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, s. 42.
22 Inga Söderblom, Afrika, Afrika. Texter och litteraturhistoria (Stockholm 1981), s. 30.
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givna identiteter och kulturer och har förespråkats av bl.a. Homi Bhabha och Franz Fanon,23 vars

utgångspunkter i psykoanalytisk teori presenteras i följande avsnitt. 

Identiteten som spegelbild

Att studera hur identiteten skapas och uttrycks är i hög grad en psykoanalytisk frågeställning. De

båda postkoloniala teoretikerna Franz Fanon och Homi Bhabha tar sin utgångspunkt i den franske

psykoanalytikern Jacques Lacans spegelteori.

Jacques  Lacan fick  sitt  genomslag på 50-  och 60-talen.  Hans syn på identitetens  utveckling

innebar både en motsägelse av och en vidareutveckling av Freuds lära om detet, jaget och överjaget.

De delar av Lacans teorier som framför allt har använts inom postkolonialismen är teorierna om

spegelstadiet och det symboliska stadiet. I  Écrits  beskriver Lacan spegelstadiet som den fas som

infaller då barnet är 6-18 månader. Fram till den fasen har det lilla barnet inte kunnat skilja mellan

sin egen och moderns kropp. Det som händer i spegelstadiet är att barnet får syn på en bild av sig

själv som det också uppfattar  som "jag". Leken driver fram upptäckten som följs av jubel men

samtidigt grundläggs en känsla av alienation eftersom spegelbilden inte är jag. Många spegelbilder

passerar medan några blir normativa identifikationer.24 Lacans spegelteori har en tydlig påverkan på

den postkoloniala synen på hur identiteten uppstår genom just identifikationer. I den postkoloniala

kontexten har som tidigare nämnts Said visat hur makt och kultur har skapat bilden av öst och väst

och därmed förknippade egenskaper. 

Den martinikanske postkolonialisten och psykoanalytikern Franz Fanon är omtalad framför allt

för  sina  båda  böcker  Jordens  fördömda  och  Svart hud vita  masker.  I  den  förra  kopplar  Fanon

samman  ras  med  klass  och  boken  har  ofta  omtalats  som  en  källa  till  inspiration  för  olika

antikoloniala befrielserörelser, bl.a. i Algeriet vars kamp han själv var engagerad i. Det har t.o.m.

sagts att Fanon genom Jordens fördömda inspirerade till våld i den s.k. Black Power-rörelsen.25

Som  psykiatriker  kom  Fanon  tidigt  i  kontakt  med  tanken  att  afrikaners  psyke  fungerade

annorlunda än européers. Afrikaner ansågs psykiskt svagare vilket t.o.m. ibland användes som ett

argument för koloniseringen. Mot detta hävdade Fanon att det tvärtom var kolonialismen som var

orsak  till  det  som beskrevs  som afrikaners  svagare  psyke  och  att  det  t.o.m.  orsakade  psykisk

sjukdom.26 

I  Svart  hud  vita  masker redogör  Fanon  utifrån  Lacans  spegelteori  för  hur  vita  och  svarta

23 Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, s. 46
24 Jaques Lacan, ”Spegelstadiet”, i Écrits. Spegelstadiet och andra skrifter, red. Iréne Matthis (Stockholm, 1989), s.18.
25 Homi Bhabha, ”Att minnas Fanon, självet, psyket och det koloniala tillståndet”, i Globaliseringens kulturer. Den 

postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, red. Catharina Eriksson, Maria Eriksson 
Baaz & Håkan Thörn (Nora, 2005), s. 117.

26 Ania Loomba, Kolonialism/postkolonialism. En introduktion till ett forskningsfält, (Stockholm, 2006 [2005]), s. 
147ff.
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ömsesidigt har kommit att definiera och skapa varandra. Speglingsprocessen sker på två sätt: i det

ena  fallet  genom  imitation  av  spegelbilden,  i  det  andra  genom  avståndstagande.  I  fallet  med

vita/svarta menar han att för den vita mannen och kvinnan har identiteten formats genom att den

svarta har stått för motsatsen, d.v.s. alla egenskapen den vita har velat ta avstånd från. Därigenom

har den vitas överlägsenhet gentemot den svarta skapats. För den svarta mannen och kvinnan har

speglingen istället kommit att innebära ett begär efter allt vitheten står för. Därför försöker den

svarta imitera den vita.27

För den svarta människans psyke är konsekvenserna förödande. Fanon uttrycker det på följande

sätt i Svart hud vita masker: 

Vart vill jag komma? Till det faktum att när negrerna kommer i kontakt med den vita världen inträder en
sensibiliseringsprocess. Om den psykiska strukturen är bräcklig faller jaget sönder. Den svarte upphör att
bete sig som en agerande [actionel] person. Målet för hans handlande kommer att bli den Andre (i form
av den vita människan), ty endast den Andre kan ge honom värde.28

Den vita världen har genom att påtvinga den svarta "svartheten" åstadkommit en kluven identitet.

Den svarta människan förnekas rätten att definiera sig själv. I förhållande till den vita måste den

svarta förneka sin egen kultur, den identitet hon har i förhållande till "sina egna" och på samma

gång ta på sig den underlägsna roll den vita har bestämt åt den svarta.29

Samtidigt menar Fanon att  situationen blir  en tvångströja för  både vita och svarta som båda

parter måste bli medvetna om och befria sig ifrån. Han förklarar också att det finns två diken för

den svarta att hamna i om hon accepterar den vita beskrivningen av verkligheten: antingen försöker

hon själv "bli vit" eller så renodlar hon de egenskaper de vita har gett de svarta och försöker bevisa

dess  överlägsenhet.  Enligt  Fanon  är  båda  vägarna  fel.  Istället  måste  de  falska  identiteterna

avslöjas.30

Indiern Homi Bhabha delar flera viktiga utgångspunkter med Fanon. Även han utgår från en

poststrukturalistisk syn på subjektet och liksom Fanon använder han sig av Lacans spegelteori när

han  talar  om härmningen  som en del  i  subjektets  formande.  I  boken  The Location  of  Culture

använder han begreppet mimicry för att beskriva härmningens psykologiska mekanismer.  Mimicry

innebär den efterhärmning av kolonialmaktens kultur som den koloniserade gör i  syfte att  själv

komma i åtnjutande av den privilegierade kulturen.31Men det  finns en skillnad mellan Bhabhas

mimicry  och  den  efterhärmning  Fanon  beskriver.  I  en  presentation  av  Bhabha  skriver  Stefan

Helgesson  att  ”det  finns  ett  ord  som ensamt  täcker  det  väsentliga  i  Homi  Bhabhas  tänkande:

27 Ibid., s. 151.
28 Franz Fanon, Svart hud vita masker, (Göteborg, 2011 [1971]), s. 143.
29 Ibid., s. 107ff.
30 Ibid., s. 27f.
31 Homi Bhabha, The Location of Culture, (New York, 2004 [1994]), s. 121ff.
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auktoritet”.32 Enligt Helgesson är den auktoriteten – i detta fall den koloniala - av olika anledningar

splittrad. Det är i denna splittring som härmningen kan bli ett hot som undergräver makten. Mimicry

bygger nämligen på samma retsamma mekanism som när barn härmar varandra. Det handlar också

om att mimicry inte är en identitet utan olika masker eller möjliga roller som prövas.33 

Skillnaden mellan Bhabhas och Fanons beskrivningar av efterhärmning är alltså tydlig. Fanon

betonar  att  det  är  den  koloniala  auktoriteten  som  tvingar  den  koloniserade  till  efterhärmning

eftersom den vita mannens eller  kvinnans egenskaper, traditioner,  språk o.s.v. framhålls för den

svarta  som  eftersträvansvärda  och  på  så  sätt  skapar  ett  begär.  Det  kan  också  handla  om  att

kolonialmaktens människor genom att tvinga på den koloniserade sin kultur har velat rädda ”den

svarta” från vad som har ansetts som ett sämre liv. Bhabha däremot framhåller att efterhärmningen

kan användas medvetet av den förtryckta just för att underminera makten.34

Bhabha skriver också om hybridisering som en sorts översättningsproblematik mellan kulturer. I

intervjun ”Det tredje rummet” beskriver han sin syn på kultur som en ständigt pågående process.

Han menar att det inte går att tala om någon ursprungskultur utan att alla kulturer ständigt befinner

sig i förändring.35 

I mötet mellan kolonialmakt och koloniserad sker en spegling som påverkar båda kulturerna.

Men precis som när man översätter en text kommer det alltid att ske en betydelseförskjutning. Så är

det också med kulturers olika uttryck, och t.ex. en litterär text betydde en sak i det medeltida Europa

men får andra innebörder längre fram i historien. Överflyttad till en annan världsdel i modern tid

kommer ytterligare tolkningar att läggas till och något av den ursprungliga tolkningen försvinner.

Användningen av texten i det nya sammanhanget kan i sin tur komma att påverka tolkningen i

textens förra sammanhang. Bhabha exemplifierar hybridisering genom att visa hur bibeln kom att

användas på ett helt annat sätt i Indien än i den engelska kulturen: dels användes den till allt möjligt

praktiskt  som  t.ex.  omslagspapper  men  det  handlade  också  om  hur  berättelser  som  den  om

nattvarden  skulle  tolkas  i  indisk  kontext  där  den  kom  att  uppfattas  som  kannibalistisk.  Detta

exempel visar hur hybridisering kan innebära ett ifrågasättande av vem som har tolkningsföreträde

och på så sätt undergrävs makten.36

Som tidigare nämnts tar alltså både Fanon och Bhabha avstånd från särartstänkandet, d.v.s. den

rörelse som kallades négritude och odlade den svarta kulturens särart och överlägsenhet, eftersom

32 Stefan Helgesson, ”Homi Bhabha och kosmopolitens ängslan”, i Glänta, 2001:1-2, http://glanta.org/?
page_id=33&viewArt=555, hämtad 2013-03-15.

33 Ibid.
34 Loomba, s. 179.
35 Jonathan Rutherford, ”Det tredje rummet, intervju med Homi Bhabha”, i Globaliseringens kulturer. Den 

postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, red. Catharina Eriksson, Maria Eriksson 
Baaz & Håkan Thörn (Nora, 2005), s. 286.

36 Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn, s. 46. 
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den enligt dem bygger på en statisk kultur- och identitetssyn som dessutom kräver ett accepterande

av kolonialmaktens definition av vit och svart identitet. På samma sätt ifrågasätts strävan att göra

om den svarta, d.v.s. efterapningen av den västerländska kulturen. Istället för man fram den s.k.

tredje rummets strategi, bortom de på förhand bestämda mönstren.37

Efterhärmning är  något  som ofta  har  beskrivits  i  postkolonial  skönlitteratur,  både  i  form av

mimicry  och  hybridisering:  I Hanif Kureishis  Förorternas Buddha förekommer efterhärmning åt

båda hållen både språkligt och kulturellt och i Joseph Conrads roman Mörkrets hjärta beskrivs en

rädsla för den vita som blir som den svarta i djungeln. 

Identitetsförlusten och det poetiska språket

Både Fanon och Bhabha menar att  identitetsförlusten och den påtvingade identiteten som är en

konsekvens av kolonialismen resulterar i känslor av utanförskap och ångest.38 Samma tanke förs

fram av psykoanalytikern och litteraturvetaren  Julia Kristeva vars betydelse för undersökningen

gäller teorierna om abjektionen och om det poetiska språkets ursprung samt hennes tillämpning av

teorierna på den moderna skönlitteraturen. I Fasans makt. En essä om abjektionen beskriver hon hur

den tidiga utvecklingen av identiteten också rymmer det poetiska språkets uppkomst.

Medan Lacan menar att identiteten uppstår i spegelstadiet, menar Kristeva att spegelstadiet måste

ha en grund, något före, och det är den preverbala kommunikationen med modern. Den preverbala

perioden kallar hon den  semiotiska. Det preverbala språket kännetecknas, liksom det poetiska av

avsaknaden av syntax och semantik.  Istället  återfinns här rytm,  klang och prosodi.39 Efter detta

första stadium, då barnet och modern lever i symbios kommer separationen. Den innebär enligt

Kristeva att barnet för första gången ska uppfatta sig själv och modern inte som ett utan två. I denna

första separation uppstår ett tomrum som Kristeva kallar  abjekt.  Abjektet är det som finns innan

barnet  och  modern  blivit  subjekt  och  objekt  och  innebär  en  bortträngning  av  det  som ska  bli

objektet (modern) Detta bortträngande måste innehålla någon form av avsky, hat eller äckel.40 

Kristevas  teorier  om identitetens  ursprung och dess  nära sammankoppling med språket  kom

senare att tillämpas av henne på litteraturen. Hon menar att den tidiga separationen finns kvar i

människan som en sorg eller saknad och utgör grunden till det poetiska språket. Vi skapar för att

fylla en brist. Hon menar vidare att abjektionens känsla av avsky, hat och äckel ibland finns kvar i

människan, hos enskilda författare och i hela kulturer.

Längre fram i  Fasans makt  gör Kristeva en existentiell analys av den moderna västerländska

37 Ibid.,s. 47.
38 Loomba, s. 178.
39 Julia Kristeva, ”Det semiotiska och det symboliska”, i Modern litteraturteori, Från rysk formalism till 

dekonstruktion, del 2, red. Entzenberg, Claes & Hansson, Cecilia, (Lund, 1993), s. 289.
40 Kristeva, 1992 [1982], s. 36.
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kulturen som hon menar kännetecknas av  abjektion, vilket är hennes benämning på tomrummet

eller  utanförskapet,  och  som enligt  henne  är  den  yttersta  orsaken  till  intolerans,  hat  och  krig.

Kristeva analyserar hur abjektionen uttrycks både tematiskt och genom det semiotiska språket hos

olika  författare.  Hon  nämner  vämjelsen  för  mat  och  smuts  –  hur  det  kan  uttryckas  genom

illamående och kväljningar. Vidare talar hon om fascinationen för sår, blod och lik samt lukten av

förruttnelse.  Ett  tredje  tema  är  uppehållandet  kring  den  egna  bristen  och  avskyn  för  det  egna

subjektet. Hon skriver också om känslan av att inte höra hemma, att inte tillhöra, vara ”[e]n flykting

som säger: Var?”41, men även glömskan ser hon som ett sätt att tematisera abjektionen.42

Språkligt  analyserar  hon  författare  som t.ex.  Dostojevskij,  Joyce,  Céline  och  Duras.  Så  här

skriver hon om James Joyce stilistiska bruk av den inre monologen i Ulysseus: 

Det joyceska språket: en bländande, oändlig, evig retorik – och så svag, så obetydlig, så vansinnig. Långt
ifrån att undanhålla oss abjektet får Joyce det att brista ut i Mollys monolog, för honom prototypen för det
litterära talet.43 

Om Célines skildringar av krigets fasor i  Resa till nattens ände menar Kristeva att abjektionen

stilmässigt uttrycks genom att han ”gör[...] det skrivna muntligt”44, och, fortsätter hon: 

Om denna skrivstil är en strid så vinns den inte genom den sida av de oidipala identifikationerna som
berättande skapar, utan genom djupdykningar på mer avlägsna och farligare vatten. Dessa djupdykningar
som angriper vokabulären och syntaxen besläktar den célinska erfarenheten, inte med det sannolika hos
romanförfattaren utan med poetens omänsklighet.45 

Ytterligare ett exempel på hur den moderna litteraturen uttrycker abjektionen är hur Förintelsens

och kolonialismens mekanismer uttrycks hos Marguerite Duras. Kristeva skriver om möjligheten att

i ord uttrycka dess fasor: 

Vår symboliska beredskap har uttömts, närmast tillintetgjorts, förstenats, som om den vore överansträngd
eller tillplattad av en alltför kraftig våg. På tystnadens rand stiger ordet 'ingenting' fram, ett blygsamt
försvar inför detta interna, externa och omätliga kaos.46

Kristeva menar att alla de fasor som människor har utsatt varandra för är så ohyggliga att de inte

låter  uttrycka  sig på traditionellt  sätt  i  språket.  Hon kallar  det  för  en apokalyptisk retorik  som

”förverkligades i två ytterligheter, av allt att döma motsatta, men ofta komplementära: ett överflöd

av bilder och ett tillbakahållande av ordet”.47

Duras  som  i  sitt  författarskap  både  skriver  om  Förintelsen  och  kolonialismen  beskrivs  av

41 Ibid., s. 31.
42 Ibid., s. 26-32.
43 Ibid., s. 46.
44 Ibid., s. 163.
45 Ibid.
46 Kristeva, 1990, s. 274.
47 Ibid.
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Kristeva som en författare som stilistiskt använder ”tafatthetens estetik”. Hon beskriver Duras språk

som: 

utdragna satser utan resonansens behag och där verbet tycks glömma subjektet [- - -], satser som plötsligt
avslutas, andlösa och som inte klarar predikatsfyllnad eller adjektiv. [- - -] Ofta stöter man på tillägg som i
sista minuten hopas i en sats som inte hade förutsett dem [- - -]”48

Kristeva menar alltså att de upplevelser av främlingskap och utanförskap som i vår tid bland annat

orsakats av konflikter vars grund i många fall går att finna i kolonialismens uppdelning av världen i

”vi och de” är av samma slag som det lilla barnets upplevelse av abjektion i separationen från

modern. Till detta lägger Kristeva teorin om det poetiska språket, vars yttersta drivkraft hon alltså

också menar utgörs av abjektionens främlingskap.

Tidigare forskning

Två  vetenskapliga  artiklar  visar  att  ämnena  utanförskap  och  dubbla  identiteter  är  centrala  för

Johannes  Anyurus  författarskap.  Ann  Heith  skriver  i  Nordlit  om  hur  migration  och

diasporaidentitetens dubbelhet gestaltas med hjälp av bland annat hybridisering i tre olika verk av

Johannes  Anyuru,  däribland  En storm kom från paradiset.49 Lydia  Wistisen  behandlar  Anyurus

diktsamling Det är bara gudarna som är nya (2003), i  Tidskrift för litteraturvetenskap.  Wistisen

riktar in sin analys av utanförskap på maskulin identitet i tre förortsskildringar.50 

I  en  tredje  vetenskaplig  artikel,  av  Petra  Hansson,  behandlas  ett  helt  annat  ämne,  nämligen

ekokritik, i Johannes Anyurus Det är bara gudarna som är nya.51 I föreliggande uppsats fördjupas

och vidgas analysen av temat dubbla identiteter i en komparation av Anyurus En storm kom från

paradiset och Saids Väldigt sällan fin. 

Bland de  recensioner  som skrivits  om  En storm kom från paradiset  görs  iakttagelser,  några

återkommande, som är värda att notera och flera av recensionerna tar också upp perspektiv som

berörs i denna uppsats. I några recensioner presenteras romanen som en självbiografisk roman med

48 Ibid., s. 276.
49 Ann Heith, ”Blackness, Religion, Aesthetics: Johannes Anyuru's Literary Explorations of Migration and Diaspora, i

Nordlit, 2014:31, s. 59-70.
50 Lydia Wisisten, ”En sång om Trojas murar: En analys av maskulin identitet och utanförskap i tre förortsskildringar, 

i Tidskrift för litteraturvetenskap, 2013:3-4, s. 5-17.
51 Petra Hansson, ”Förortens färger -  Natur och kultur i Johannes Anyurus Det är bara gudarna som är nya”, i 

Ekokritik. Naturen i litteraturen, red. Sven Lars Schulz (Uppsala, 2007), s. 61-76.
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beskrivningen av författarens far i centrum. Så gör t.ex. Mikaela Blomqvist52 liksom Lena Kvist.53

Båda recensenterna tillägger dock att det biografiska inslaget ges en allmängiltig form och har ett

intresse bortom det biografiska. 

En annan sida av den biografiska aspekten lyfts fram av Kettil Johansson54 som jämför romanen

med skildringar skrivna av överlevare från Förintelsens koncentrationsläger. Med en anspelning på

Kertesz  Mannen  utan  öde  menar  Johansson  att  precis  som  koncentrationslägerskildringar  ofta

beskriver en existens som präglas av ett förlorat öde, en människa som visserligen lever vidare men

som har förlorat allt, inte minst sig själv, är även Anyurus roman berättelsen om en person som

förvägras  sitt  livsöde  genom  händelserna  i  fångenskap  och  flyktingläger.  Johansson  kallar

berättelserna för antibiografier.

Den koloniala tematiken lyfts fram av både Blomqvist och Kvist som menar att Anyuru placerar

fadern i  ett  större sammanhang genom att  nämna postkoloniala gestalter  som Franz Fanon och

Julius Nyerere i berättelsen. Samma iakttagelse görs av Paulina Helgesson när hon påpekar hur

faderns liv beskrivs som påverkat av kolonialmakterna55 och Jenny Maria Nilsson som menar att

skildringen visar hur romanens huvudperson kan ses som ”en bricka i maktens spel”.56 Blomqvist

vill  dessutom  se  romanen  som  politisk  i  den  meningen  att  den  har  något  att  säga  i  dagens

främlingsfientliga  klimat  och  Nilsson  menar  att  berättelsen  visar  hur  faderns  historia  även  får

efterverkningar på nästa generation.

I en recension ser Maria Montelius en koppling mellan bokens titel och historiefilosofen Walter

Benjamin och menar att romanens huvudfråga är vad historien gör med oss. Romanen ställer frågan

genom att skildra faderns liv just som en konsekvens av historiska skeenden.57

I  analysen  av  språket  tar  Blomkvist  fasta  på  vad  hon  kallar  ett  drömskt  bildspråk  med  ett

stämningsläge som i slutet av romanen för tankarna till Marguerite Duras, medan Nilsson beskriver

språket som rakt, enkelt och formmässigt perfekt samt ger exempel på målande bildspråk.

Sami Saids roman Väldigt sällan fin behandlas i en vetenskaplig artikel med titeln ”Att förhandla

litterärt värde” i Tidskrift för litteraturvetenskap.58 Frågeställningen i föreliggande uppsats berör inte

52 Mikaela Blomqvist, ”En bra bok om pappa”, i Göteborgs-Posten 28.9.2012, 
http://www.gp.se/kulturnoje/1.1078525-en-bra-bok-om-pappa, hämtad 2015-08-27.

53 Lena Kvist, ”En roman att minnas livet ut”, i Borås Tidning 26.11.2012, http://www.bt.se/bocker/recension-en-
roman-att-minnas-livet-ut/, hämtad 2015-08-27.

54 Kjettil Johansson, ”Sin pappas anti-biografi”, på dagensbok.com 1.10.2012, 
http://dagensbok.com/2012/10/01/juhannes-anyuru-en-storm-kom-fran-paradiset/, hämtad 2015-08-27.

55 Paulina Helgesson, ”Äventyrliga fäder hett romanstoff”, i Svenska Dagbladet 22.9.2012, 
http://www.svd.se/aventyrliga-fader-hett-romanstoff, hämtad 2015-08-27.

56 Jenny Maria Nilsson, ”Anyurus roman 'En storm kom från paradiset' så bra att det svindlar”, på Sveriges Radio 
25.9.2012, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=5283634, hämtad 2015-08-27.

57 Maria Montelius, ”Johannes Anyuru: En storm kom från paradiset”, i Expressen 24.9.2012, 
http://www.expressen.se/kultur/johannes-anyuru-en-storm-kom-från-paradiset/?print=..., hämtad 2015-08-27.

58 Torbjörn Forslid, Jon Helgason, Anders Olsson & Ann Steiner, i ”Att förhandla litterärt värde”, i Tidskrift för 
litteraturvetenskap, 2013:3-4, s. 121-134.
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litterärt värde. Däremot  behandlar flera recensioner i likhet med detta arbete Väldigt sällan fin som

en roman med olika variationer på temat  identitet. Peter Åkesson ser identitet som det huvudsakliga

temat59 och Therese Eriksson beskriver  romanen som en psykologiskt trovärdig skildring av en

identitetskris  präglad  av  kulturkrockar  där  huvudpersonens  asociala  beteende  och  från  början

tvärsäkra uppfattning om omvärlden blir en försvårande faktor.60

Den sociala isoleringen, eller utanförskapet, nämns också av Anneli Jordahl. I hennes tolkning av

romanen  är  dock  utanförskapet  inte  en  konsekvens  av  någon  kulturell  vilsenhet  utan  en

personlighetsläggning som visar sig i umgänget såväl med familj som med andra. Hon lyfter också

fram huvudpersonens  känsla  av  avsky  och  äckel  inför  omgivningen  som ett  uttryck  för  hans

personlighet, som hon menar finns också i hans självuppfattning.61 Även Lotta Olsson menar att

romanens skildring av  ”bristande  social  kompetens”  och Nohas upplevelse  av att  inte  passa  in

snarast är en allmänmänsklig upplevelse och egentligen inte är kopplad till hans invandrarbakgrund.

Samtidigt,  menar  Olsson,  är  romanens  andra  del  en  skildring  av  ”flyktingskapets  hjälplösa

alienation”,  och  handlar  om hans  dubbla  etniska  tillhörighet.  Känslan  av  utanförskap  är  alltså

universell, men skildras här genom invandrarens upplevelse.62

John Sjögrens recension tar fasta på rasism som ett tema i romanen. Han ser huvudpersonens

intervju med en sverigedemokrat som romanens intressantaste avsnitt och menar att avsnittet visar

hur den biologiskt grundade rasismen har blivit en kulturellt motiverad rasism som i grunden utgår

från samma rastänkande.  Som en motpol  till  kulturrasismen ser  han skildringarna av studenten

Fredriks  konvertering  till  islam  som  Sjögren  menar  istället  uttrycker  den  lika  tidstypiska

kulturrelativismen  som  gärna  förminskar  identitet  –  såväl  kulturell  som  religiös  –  till  något

individen enkelt kan byta från ett ögonblick till ett annat. Sjögren menar dessutom att Fredriks syn

på islam egentligen också är ett uttryck för kulturrasism genom att den är mycket romantiserad och

exotisk.63

Flera beskriver romanen som drastisk och humoristisk. Åkesson menar att romanen har en ”besk,

avslöjande och svartsynt och rolig stil”64, som han kopplar samman med en samtidskritik han läser

59 Peter Åkesson, ”Sami Said: Väldigt sällan fin”, i Östgöta Correspondenten 21.8.2012, http://www.corren.se/kultur-
noje/bocker/sami-said-väldigt-sallan-fin-6122254.aspx, hämtad 2015-09-18.

60 Therese Eriksson, ”Sami Said, Väldigt sällan fin”, i Expressen 13.8.2012, http://www.expressen.se/kultur/sami-
said-valdigt-sallan-fin/, hämtad 2015-09-18.

61 Anneli Jordahl, ”Superdebut”, i Sydsvenskan 16.8.2012, http://www.sydsvenskan.se/kultur—
nojen/bocker/bokrecensioner/superdebut/, hämtad 2014-10-29.

62 Lotta Olsson, ”Sami Said: 'Väldigt sällan fin'”, i Dagens Nyheter 3.9.2012, 
http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/sami-said-valdigt-sallan-fin?rm=print, hämtad 2014-10-29.

63 John Sjögren, ”Krockar i det nya landet”, i Upsala Nya Tidning 16.8.2012, http://www.unt.se/kultur-
noje/litteratur/krockar-i-det-nya-landet-1817325.aspx, hämtad 2015-09-18.

64 Peter Åkesson, ”Sami Said: Väldigt sällan fin”, i Östgöta Correspondenten 21.8.2012, http://www.corren.se/kultur-
noje/bocker/sami-said-väldigt-sallan-fin-6122254.aspx, hämtad 2015-09-18.
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in i romanen, skildrad genom komiska scener och genom ”fiffiga formuleringar”.65 Även Emma

Kreü lyfter fram humorn i språket, som hon beskriver som överraskande och oförutsägbart. Kreü

gör  dessutom en  koppling  mellan  det  oförutsägbara  språket  och  den  förvirring  huvudpersonen

befinner sig i med fötterna i två samhällen under sökandet efter identiteten.66

En annan intressant kommentar till romanens språk görs av författaren själv i en intervju om

romanen, där han menar att språket av förlaget sågs som skevt, med motiveringen att ”det måste

komma några normala meningar ibland.”67, medan författaren har varit ”orolig för att förlaget har

rätat upp för mycket”.68

65 Ibid.
66 Emma Kreü, ”Känslan av att aldrig höra hemma”, i LitteraturMagazinet 15.8.2012, 

http://www.litteraturmagazinet.se/sami-said/valdigt-sallan-fin/recension/emma-kreu, hämtad 2014-10-29.
67 Lena Kalmteg, ”Författare som förvånar”, i Svenska Dagbladet 25.8.2012, http://www.svd.se/kultur/forfattare-som-

forvanar_7447206.svd, hämtad 2014-10-29.
68 Ibid.
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2. Analys
I följande avsnitt görs en tematisk och stilistisk analys av de två romanerna, en i taget. Därefter

följer en jämförelse av dem. I analyserna undersöks först tematiseringen av identiteten utifrån a)

identiteten som postkolonial konstruktion, b) identiteten som spegelbild och c) identitetsförlusten

och abjektionen. Därefter analyseras språk och stil.

En storm kom från paradiset

Tematiseringen av identiteten

Tematiseringen av identiteten i  En storm kom från paradiset  visar  tydligt  på hur  bräckligt  och

tillfälligt  subjektet  är  i  en  lika  ombytlig  som konstruerad  värld.  I  centrum för  berättelsen  står

berättarens far, en före detta stridspilot som hela sitt liv har varit på flykt. I romanen kallas han P

och berättelsen är sonens försök att rekonstruera den döende faderns liv och utifrån det förstå sig

själv. Redan i prologen visas tre utgångspunkter för romanens identitetstematik. Läsaren kastas in i

en scen där  P vaknar på golvet i en tågkupé under flykten från ett fångliknande flyktingläger i

Tanzania,  sedan det  har  avslöjats  att  han och andra ugandier  som befinner  sig där  kommer att

tvångsrekryteras till en gerillaarmé med syfte att störta den ugandiske diktatorn Idi Amin:

Han öppnar ögonen. Golvet skakar. En känsla av att rummet alldeles nyss var fullt av röster och skratt.
Kanske drömde han bara. Han ligger mellan två rader av stolar. Stjärnor rör sig, sakta, i ett fönster över
honom. Ligger i en tågkupé. Han reser sig och sätter sig i ett av sätena. Han är öm i kroppen, lederna är
stela. Han tittar ner på sina händer, på knogarna, de smala fingrarna, han vrider huvudet, försöker få en
glimt av sin spegelbild i glaset. Han minns inte vad han har varit med om, vad han gör på detta tåg.
Fullmånen hänger lågt över horisonten, en grå skiva. Han ser kratrarna, sandhaven. Han minns inte vem
han är. Månen, den påminner honom om något. Om moln. Om vinden. Han minns inte. Han minns inte
historien.69

För det första får läsaren veta att P ”ligger mellan två rader av stolar”. En person som befinner sig

på flykt har hamnat i ett mellanrum och därför är han ingen: en flykt är detsamma som abjektion

eller identitetsförlust. För det andra beskrivs det hur P försöker få grepp om sig själv genom att ”få

en glimt av sin spegelbild i glaset”: precis som när det lilla barnet för första gången får syn på sig

själv i spegeln och påbörjar färden mot ett självständigt subjekt möter vi hela tiden olika speglingar

som möjliga representationer och somliga av dem kommer vi att identifiera oss med; det är genom

spegelbilderna vi får syn på vår identitet. Till sist förklaras identitetsförlusten med att P inte minns

69 Johannes Anyuru, En storm kom från paradiset, (Stockholm, 2013), prologen.
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sin historia: eftersom identiteten är en konstruktion och produkt av historien förklarar även detta

identitetsförlusten. 

Identiteten som produkt av kolonial historia

Direkt efter prologen tas läsaren med till en polisstation i Tanzania. Dit har P flugits sedan han tagit

sig till Zambia för att arbeta som pilot i ett bevattningsprojekt. I förhörsrummet får han frågor om

vad han har tänkt göra i Zambia och vad han egentligen gjorde i Grekland. Genom det som utspelas

i  förhörsrummet  rekapituleras  historien.  Den  politiska  situationen  i  Uganda  med  grannländer

beskrivs som en konsekvens av kolonialismen. 

 Som mycket ung har P värvats för att genomgå en pilotutbildning i Grekland för tjänstgöring i

det  ugandiska flygvapnet.  Under slutet  av utbildningen störtas den ugandiske ledaren Obote av

militären Idi Amin. För att undgå tjänstgöring i Idi Amins armé har P hoppat av och sökt en tjänst

för att flyga bevattningsplan i Zambia. Det är alltså på väg till det arbetet som han fängslas och förs

till Tanzania för att förhöras. Förhörsledarna misstänker att hans uppdrag är politiskt men frågan är

vem han arbetar för:

”Du gick i samma klass som Hussein, Amins brorson, inte sant?”
”Ja.” 
”Vad sa Hussein?”
”Jag minns inte”
”Vad jag inte förstår är varför du envisas med att ljuga. Det är ditt folk som dör i Uganda. Jobbar du för
grekerna fortfarande? Eller för amerikanerna? Vem skickade dig till Lusaka?”70

Så fortsätter det och läsaren får genom förhöret en föreläsning om hur länderna har olika lojaliteter

med världens stormakter och dras mellan socialism och kapitalism, när förhörsledaren säger:

”Låt  mig  förklara  en  sak  för  dig.  Här  i  Tanzania  är  vi  socialister.  Liksom i  Zambia.  Vi  bekämpar
imperialisterna. Det är tack vare imperialisterna som Amin har kommit till makten. De har satt honom där.
Storbritannien,  Frankrike,  USA och  så  vidare.  Dina  vänner.  Grekland.  De  erkänner  hans  regim som
legitim, det gör inte vi, och inte heller våra kamrater i Kina och Sovjetunionen. Britterna ogillade att
Obote gjorde oväsen kring deras vapenförsäljning till Sydafrika, känner du till det?”71

I  samma avsnitt får läsaren också reda på att de olika folkgrupperna är något britterna har skapat

utifrån en form av rasidé för att finna lämpliga soldater:

”Ni skapades av dessa folkräkningar. Britterna födde folk där tidigare bara löst besläktade klaner och
stammar hade funnits. Acholi hade överhuvudtaget ingen föreställning om sig själva som ett folk innan
britterna  började  administrera  dem  som  ett  sådant.  Just  acholi  och  langi  var  de  två  folkslag  som
imperialisterna hämtade till  sina arméer.  [-  -  -]  Man valde soldater efter deras längd, som om ni var
boskap. Det var ni också, och det har ni förblivit. Boskap som de offrar i sina krig. Detta är helt i linje
med imperialisternas  strategi  och tankesätt.  De västnilotiska,  dit  Amin hör,  sållades  bort  för  att  de  i
genomsnitt är kortare än acholi och langi. Förstår du vad jag säger till dig? Jag lär dig om historien.”72

70 Ibid., s. 49.
71 Ibid., s. 50.
72 Ibid., s. 51.
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Det förklaras vidare hur detta när Uganda blivit självständigt resulterade i fortsatta konflikter: ”när

Uganda  blev  självständigt  ärvde  ni  en  militär  organisation  genomsyrad  av  stamrivalitet  och

misstänksamhet.”73

Skildringarna  från  förhörsrummet  bryts  då  och  då  av  att  berättarjaget  återger  sina  egna

efterforskningar om  Ugandas  historia:  ”Jag  har  läst  langis  historia  denna  vinter.  Enligt  en

historieskrivning utgör de den yttersta utlöparen av en migrationsström som utgick från abessinska

riket på sextonhundratalet [- - -].”74

Efter detta följer en redogörelse som säger att Ugandas befolkning består av flera olika stammar

men att historieskrivningen är osäker. Det finns olika teorier om de folkvandringar som ägt rum och

olika  grupper  tycks  ha  konkurrerat  om  herraväldet.  Konklusionen  blir  att  någon  ursprunglig

ugandisk befolkning inte med säkerhet kan ringas in.75

En enda referens till kolonialtiden i Uganda görs när P:s äldre bror återger en episod ur deras fars

(berättarjagets farfaders) liv:

”När pappa var ung bodde han långt uppåt floden, sa John och skrattade lågt för sig själv. Han pekade åt
nordöst, mot den mörknande himlen. När engelsmännen kom till hans by ville de hitta en hövding att
förhandla med. Eftersom de trodde att svarta människor var dumma tänkte de att hela byn skulle följa
pappa bara för att han var lång så de struntade i byns verkliga ledare och pekade på pappa och sa att han
skulle bli hela byns språkrör. [- - - ] Men pappa var en ung man och hade ingen familj så han sprang bort
och hoppade i floden.”76

Riktigt när den ugandiska nationalstaten skapas nämner inte berättarjaget, men att det finns en

ugandisk nation idag förklaras indirekt i och med att berättarjaget gör ett hopp framåt i historien och

landar i den senare delen av 1900-talet och de östafrikanska ledare som tog sig an nationsbyggandet

efter  självständigheten  från  europeiska  kolonialmakter.  Kolonialmakterna  skapade  alltså  de

östafrikanska nationerna och efter självständigheten lämnade de förvirring och konflikter efter sig.

Som om inte det vore nog förstärks ofta konflikterna av att olika sidor i konflikten stöds av skilda

stormakter.  De  östafrikanska  länderna  blir  en  bricka  i  ett  större  spel  och  på  så  sätt  fortsätter

utnyttjandet. 

På  andra  ställen  i  romanen  påpekas  det  att  flera  av  de  afrikanska  nationsbyggarna  efter

självständigheten  också  har  låtit  sig  inspireras  av  Franz  Fanon  och  självständighetskampen  i

Algeriet: ”När jag är sexton läser jag Jordens fördömda sittande på ett elskåp. Nyerere läser samma

bok och använder samma idéer för att på det mest våldsamma sätt omskapa Tanzania.”77 På ett

annat ställe beskrivs det hur även Ugandas president Museveni har inspirerats av Franz Fanon.

73 Ibid.
74 Ibid., s. 78.
75 Ibid., s. 79.
76 Ibid., s. 129.
77 Ibid., s. 122.
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Museveni, som är Ugandas nuvarande president, kommer från sydvästra Uganda, tillhör ett Bantufolk.
Han har skrivit en essä som är formulerad som en kommentar till Franz Fanons verk Jordens fördömda
och  i  den  läser  jag  meningen  Jag  använde  distriktet  Nangande  i  provinsen  Cabo  Delgado  som
experimentområde: han stred mot slutet av sextiotalet tillsammans med FREMILO, en vänsterorienterad
gerilla som bekämpade portugiserna i Moçambique och som var modellerad efter FLN, den algeriska
motståndsrörelse som Franz Fanon var talesrör åt.78

Berättarjaget talar sedan om hur P fördömer Musevenis handlande eftersom presidenten har försökt

utrota P:s folkgrupp, langi, genom att låta HIV-smittade soldater våldta deras kvinnor.79

Så småningom släpps  P ur fängelset och skickas till ett flyktingläger i Tanzania. Lägret liknar

dock mer ett fångläger och efter hand går det upp för P att flyktingarna tvångsrekryteras till gerillan

som ska störta Idi Amin:

”Du är en av de högst utbildade militärerna vi har i lägret.” Okello knäpper händerna. ”Vi kommer snart
att gå in i Uganda. Vi kommer att störta Amin. Jag förstår att du upplever din vistelse här som fångenskap
och att  din lojalitet  inte  omedelbart  tillfaller  dina fångvaktare,  men ni  är  soldater.  Mina soldater.  Ni
kommer att få vapen innan vi går över gränsen. Håll dig beredd, det är allt jag begär.”80

P flyr under strapatsfyllda former från lägret, kommer till Nairobi i Kenya, där han lever under en

längre tid. Han träffar också en svensk kvinna där och tillsammans flyttar de så småningom till

Sverige.

I  romanen  berättas  allt  detta  genom  att  en  persons  liv,  P,  görs  till  exempel  på  hur  det

postkoloniala arvet drabbar en enskild person och även nästkommande generation, berättaren. Men

berättarjaget problematiserar också historiens betydelse för den enskilda individens identitet genom

att  på flera  ställen i  romanen föra in  hänvisningar  till  och resonemang utifrån historiefilosofen

Walter Benjamin.81 Den tydligaste anspelningen är följande citat,  som också förklarar romanens

titel:

78 Ibid., s. 200.
79 Ibid.
80 Ibid., s. 148.
81 Stefan Johnsson presenterar i artikeln ”Motståndet är alltid meningsfullt” i Dagens Nyheter 2006-06-30 den 

tyskjudiske historiefilosofen Walter Benjamin (1892-1940), vars Historiefilosofiska teser publicerades först efter 
hans död. Enligt Johnsson menade Benjamin att historieskrivningen alltid utgår från segrarens perspektiv och att 
historien därför beskrivs som en fullt begriplig och logisk utveckling fram till nuet. Men, menade han, den 
historieskrivningen bortser från alla de offer som enskilda människor gjort under vägen. Den nionde tesen i 
Benjamins verk handlar om historiens ängel. För denna historiens ängel är inte historien en logisk räcka av 
händelser, utan han ser katastrofer, ruiner. När Benjamin dog, 1940, var det lätt att se hur världen gick mot en 
katastrof. I ljuset av det kan man, menar Jonsson, se Benjamins historiesyn som en uppmaning till handling: 
historien är oavgjord. Vi befinner oss inte på krönet av historiens utveckling. Varje punkt i historien är ett nu som 
innebär flera möjligheter. Benjamin, som grundar sitt resonemang på judisk mystik och marxism, menade att den 
politiska handlingen alltid skulle utgå från de förtrycktas perspektiv och målet skulle vara det klasslösa samhället.

22



Historiens ängel är enligt historiefilosofen Walter Benjamin en man som med uppspärrad mun stirrar på
något utanför bilden, något som han skräckslaget ryggar undan ifrån. Han är vänd mot det förflutna och
där  vi  ser  kedjor  av  händelser,  där  vi  ser  historien,  ser  han  bara  en  pågående katastrof  som staplar
vrakspillror framför hans fötter, i en driva som växer och växer mot himlen. Han vill stanna och väcka de
döda. Han vill  göra helt det som har blivit  sönderslaget.  Men en storm blåser från paradiset  och har
fångats av hans vingar och hindrar honom från att sluta dem, och tvingar honom att ständigt backa in i
framtiden. Stormen, skriver Benjamin, är framsteget.82

Berättarjaget brottas med och protesterar mot tanken på historien och hur den har format såväl

faderns  liv  som hans  eget.  Nuet  blir  liksom bestämt  av  historien  och  individen  framstår  som

maktlös.  Den  individ  som  offrats  glöms  bort  i  historieskrivningen.  Ett  sådant  offer  är  P.

Berättarjaget skriver:

Jag vill inte komma ur historien utan ur livet. Jag vill att vinden hade med sig oss från ingenstans och att
vi var på väg till ett annat ingenstans. Någonstans. [- - -] Att vi inte ansvarar för det som kom före oss. Att
hemlandet är en lögn. [- - -] att historien inte kan säga vilka vi är.83

I det som är berättelsens nu är P dödssjuk, och hans son försöker förstå och skriva faderns liv. Den

slutsats han drar av faderns historia är den om Östafrikas historia: nationerna och konflikterna är en

konsekvens av kolonialismen. Hans far är ett offer för den historien och för honom är historien full

av katastrofer:

Det sägs att historien är en dröm. Att drömmar konstrueras först i själva uppvaknandets ögonblick när
medvetandet som har varit nedsänkt i sömnen stiger till ytan och minns en historia där bara mörker och
medvetslöshet fanns. Där vi ser kedjor av händelser ser historiens ängel bara en katastrof, vrakspillror.84

I slutet av romanen, precis innan den del där P:s död skildras, berättas det om när P åker båt

över  Öresund  till  Sverige.  Det  står  att  han  ”backar  in  i  framtiden”.85 Precis  som  Walter

Benjamins ”historiens ängel”.

Identiteten som spegelbild

I Anyurus roman finns flera exempel på hur identiteten konstrueras, prövas och uttrycks med hjälp

av den efterhärmning som både Fanon och Bhabha menar är typisk för den postkoloniala identiteten

och kallas mimicry. Ett tydligt bokstavligt exempel är när berättaren får besök av den sjuke fadern

och skriver:

Han står utanför min dörr en av de första sommardagarna. Han har en vit skyddsmask framför ansiktet,
den  tryckande  värmen  får  trappuppgången  att  lukta  av  sopor.  Han  säger  att  han  har  fått  en
lungtransplantation  under  tiden  vi  inte  har  talats  vid.  Han  vågar  inte  krama  mig  eftersom  han  får
mediciner som sänker hans immunförsvar. Jag tänker att en vind en dag kom och blåste bort hans liv. Han
drar ner den vita masken, jag ser hans ansikte.86

82 Anyuru, s. 176.
83 Ibid.
84 Ibid., s. 198.
85 Ibid., s. 234.
86 Ibid., s. 81.
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Avsnittet handlar bokstavligen om en skyddsmask, men kan uppfattas som en referens till Fanons

bok Svart hud vita masker eftersom Fanon på flera ställen nämns som en av berättarens referenser:

”Jag läser Fanon på nytt, och jag läser på nytt pappas text om sitt liv, en text som sårar mig med sin

längtan att göra livet begripligt.”87

Fanon menar att i den koloniala kontexten fungerar spegelteorin så att mimicry tvingas på svarta

människor som ett slags ”vita masker”. I En storm kom från paradiset återfinns mimicry genom den

roll  P:s  dokument,  bl.a.  fotografier,  från  pilotskolan  i  Aten  kommer  att  ges  i  förhören  på

polisstationen i Tanzania, i flyktinglägret och under flykten då han till sist gör sig av med dem av

rädsla för att  de ska kunna skada honom. Motiven på fotografierna är  P  i  olika pilotuniformer,

poserande med andra på utbildningen eller framför något flygplan med det hellenska flygvapnets

symbol. Fotona betyder mycket för P samtidigt som de utgör ett hot mot honom. 

Under förhören visas ett av fotografierna upp för P:  ”Fotot är kornigt och ansiktet på bilden är

skuggat av pilothjälmen, suddigt.”88 P förnekar först att fotot föreställer honom. Samtidigt förstår

läsaren att den bilden, och fler, som t.ex. examensbeviset med hans namn skrivet med grekiska

bokstäver och det grekiska flygvapnets symbol som är en vit man med vingar mot en himmelsblå

botten har en väldigt stor betydelse för honom eftersom de rymmer alla hans drömmar om frihet och

längtan bort från ett förtryck han upplevt under sin uppväxt. Förhörsledaren upplyser dessutom P

om att han valdes ut till utbildningen därför att han tillhör den folkgrupp som britterna bestämt var

lämpliga soldater. Att  P identifierar sig starkt med bilden av sig själv som grekisk flygare förstår

man under förhören när han vid ett tillfälle säger att han var en grekisk kadett varpå förhörsledaren

replikerar ”Du menar att du är grek, inte afrikan?”89 P identifierar sig så starkt med bilden av sig

själv som grekisk kadett att han säger att han är just det.

Senare, när P befinner sig i Kenya på flykt förstör han fotografierna eftersom han är rädd att

de  skulle  kunna  användas  emot  honom  igen,  precis  som  under  förhören  i  det  tanzaniska

fängelset. Plötsligt blir hans strävan efter det andra livet – mimicry - ett hot. 

Ett annat sätt att använda efterhärmningen, som Bhabha förespråkar, finns också representerat i

romanen. Bhabha ser till skillnad från Fanon  mimicry  som en möjlighet att medvetet ifrågasätta

makten.  Tanzaniern  Nyerere  har  enligt  romanen  inspirerats  av  Fanons  Jordens  fördömda  i  sin

våldsamma frihetskamp. Intressant att notera här är att han, i samma avsnitt, också nämns som en

person  som tagit  intryck  av  Shakespeares  Julius  Caesar  och  hur  han  t.o.m.  använder  ett  citat

därifrån:

87 Ibid., s. 174.
88 Ibid., s. 14.
89 Ibid., s. 23.
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Djupt nere i tiden spelar en pojke på en internatskola Antonius i Julius Caesar och det är Nyerere som har
översatt pjäsen till swahili. Pojken kan fortfarande, ett halvt århundrade senare, citera stycken ur sin roll.
Han säger: ”Låt mig vara din spegel”.90

Exemplet visar hur Nyerere själv i sitt liv har gjort två av den europeiska kulturhistoriens stora

gestalter – Caesar och Shakespeare - till sina förebilder. Det intressanta är att Nyerere också för en

våldsam kamp mot den europeiska kolonialmakten. Exemplet visar alltså hur  mimicry också har

använts medvetet för att göra uppror mot makten.

Ytterligare en form av efterhärmning utgör den översättningsproblematik som Bhabha talar om

som hybridisering. Också den finns representerad genom berättelserna om hur P flyger olika plan

och hur stark hans längtan är efter den frihet han upplever när han flyger. I den europeiska kulturen

är flygande och frihetslängtan starkt sammankopplade genom den grekiska myten om Ikaros, vars

längtan att  flyga blev så stark att  den till  sist  drev honom i döden. Att inte läsa in Ikaros som

intertext  till  romanen är  en  omöjlighet.  Här  måste  man tänka  sig  att  berättaren  är  uppvuxen i

Sverige och har tagit del av ikarosmyten i ett svenskt sammanhang och att myten för honom är en

självklar intertext. Att han anspelar på myten kan tolkas på flera sätt. Genom att använda den i ett

sammanhang som handlar om hans far, den ugandiske stridspiloten och flyktingen kommer myten

att handla om en afrikansk Ikaros som flyr från ett Afrika vars folk har terroriserats under Europas

vita kolonialmakter och som fortfarande lider av det kaos förtryckarna efterlämnat. Liksom Ikaros

störtade slutar det också illa för P som får se sina drömmar krossade. Även för andra slutar det illa:

P berättar vid ett tillfälle för sin grekiska flickvän att det har hänt att piloter från Libyen uppmanats

att störta: ”Ni är beordrade – att störta.”91 Att göra denna omtolkning av myten är ett exempel på

hybridisering.  Genom att  sätta  in  myten  i  ett  nytt  sammanhang  ifrågasätts  var  gränsen  mellan

Europa och ”det andra” går men också vem som äger myten och vem som har tolkningsföreträde. 

Identitetsförlusten och abjektionen

I detta avsnitts inledande del citeras romanens inledning, där  P befinner sig på golvet mellan två

tågsäten och inte kan minnas vem han är. Just detta mellanrum och det främlingskap som uppstår

hos någon som är på flykt återkommer på olika sätt genom romanen och låter sig tolkas utifrån Julia

Kristevas psykoanalytiska teorier om utanförskap och hur den moderna människans främlingskap,

hat  och  intolerans  uttrycks  i  skönlitteraturen,  t.ex.  genom avsky,  avsmak  och  rent  fysiskt  som

illamående och äckel. I det följande visas hur abjektionen kommer till uttryck hos Anyuru.

Redan hos den unge P beskrivs ett utanförskap, då han tvingas bort från sin mor och får leva med

en äldre bror som utsätter honom för upprepad fysisk och psykisk misshandel vilket utgör grunden

90 Ibid., s. 122.
91 Ibid., s. 203.
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för hans längtan och drömmar om frihet. Till denna separation återkommer  P i tankarna när han

sitter i fängelset och tänker på hur hans frihetslängtan då tog sig uttryck i föreställningen om att

vara en fågel: ”När han var barn hade han velat vara en fågel”.92 Vidare skildras i ett avsnitt hur han

bokstavligen flyr bort ifrån broderns misshandel.

Han sprang och hela tiden hade han känslan av att marken välte, lutade, att han skulle ramla. Han hörde
mannens röst bakom sig, hur han skrek ett namn, ett namn som var hans, men han stannade inte, han
tänkte det han alltid tänkte, att om han sprang hela natten skulle han kanske komma fram till byn där
mamma bodde, så han sprang, han sprang, men himlen, det var som om himlen också välte, och roterar,
och roterar, och fötterna trampade men när han kastade en blick bakåt kom mörkret från smällen i ansiktet
eller sparken i magen tillbaka och slog omkull honom och han rullade runt, kröp ihop i fosterställning och
väntade på slagen.93

Den som är på flykt befinner sig i ett ingenmansland. I romanen beskrivs det när  P är på väg i

transporten till flyktinglägret utanför Tabora i Tanzania. Föreståndaren för lägret talar om Tabora

som en viktig knutpunkt men rollen som knutpunkt har också en annan sida:

Staden utgjorde under sin tidiga historia ett lokalt centrum för slavhandeln, och under nästan ett halvt
århundrade efter att övriga Östafrika blivit uppdelat i europeiska kolonier och protektorat beskrevs staden
och dess omgivning som ett laglöst område.” Föreståndaren håller i sin hatt när en vind sveper in över
tågspåret och de ödsliga gatorna. ”Terra inkognita. Ingenmansland.” Vakten följer inte med när de kör ut
ut Tabora. P sitter på flaket med sina resväskor, han överväger att fly men känner sig plötsligt kraftlös och
rädd. Han vet inte ens var han är, än mindre vem han skulle kontakta eller hur han skulle komma tillbaka
till Europa, till Rom. Han sitter med armarna om knäna.
[- - -]
För bara några dagar sedan satt han på Hilton i Rom i rena kläder. Nu är han här. Ingenstans.94

I  lägret  upplever  han  den utsatthet  som följer  av  situationen i  ingenmansland.  Utsattheten  och

hopplösheten  tar  sig  rent  fysiska  uttryck  och  drabbar  olika  sinnen.  Första  exemplet  är  ett

hörselintryck: ”Man sitter vaken på nätterna och lyssnar på den omgivande djungelns ljud. Man hör

fåglarnas skrik, de vilda djurens tassar som prasslar i löven och gräset. Man känner sig som ett djur.

En enkel, rå utsatthet.”95

Det andra exemplet är ett starkt känseluttryck. En insekt kryper en natt in i hans öra. Smärtan gör

att han drabbas av panik:

Smärtan i örat är som om någon sticker in ett glödande spett i huvudet på honom. Han petar med ett
grässtrå i örat, krafsar runt, det måste vara en dröm. Till slut får han ut några tunna, svarta borst ur örat.
Han tittar på dem i månskenet. De är krökta som ögonfransar och medan han tittar på dem är det som en
skugga i utkanten av medvetandet, en röst som viskar till honom: Du ska inte vara rädd för mig. Jag är
din bror. Han sitter där med några underliga borst i handen och vet att han skulle kunna släppa taget om
något nu och falla och han skulle aldrig mer behöva tänka eller springa. - - - Till slut lyckas han skölja ut
ytterligare av mardrömmen ur örat: En termits bakdel, druvformad och blank av blod och vatten. Han
fortsätter,  han  får  ut  två  saxliknande,  vassa  mandiblar  och  det  stora,  invecklade  huvudet  med  ett
knappnålsstort demonansikte.96

92 Ibid., s. 16.
93 Ibid., s. 33.
94 Ibid., s. 109.
95 Ibid., s. 140.
96 Ibid., s. 115f.
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Även smaksinnet uttrycks när det beskrivs hur den mat P får i lägret väcker känslor av äckel: ”Allt

är en sorts vansinne som har blivit tungt och verkligt. Majsgröten är kletig, smaklös, det är som att

äta lera, äta glömska, äta ett krig.”97 Det verkar alltså finnas ett samband mellan upplevelsen av

avsmak inför  maten och den glömska som har  drabbat  honom som en följd av flykt  och krig.

Samma sak uttrycks under flykten från lägret, när han inte minns vem han är och beskriver hur

känslan tar sig uttryck i illamående: ”Han vill kräkas.”98

Efter det att P har flytt från lägret tar han sig till Nairobi i Kenya. Här känner han sig visserligen

trygg eftersom Kenya betraktas som neutralt. Han lever där under en längre tid, sover oftast på en

busstation, arbetar på fruktodlingar men befinner sig samtidigt i ett hopplöst läge och ser under lång

tid ingen väg vidare. Det är i denna förtvivlade situation som känslan av att ha förlorat sig själv –

abjektionen - tar sig starkast uttryck i självdestruktivitet när han drömmer om sin egen begravning

efter det att han varit nära att skada sig själv med en glasskärva. ”Han plockar upp en glasskärva,

håller den vassa kanten mot handledens hud. Han har ingen framtid.  Var inte rädd för mig. Höns

kacklar.  Ingen  framtid.  Handen  skakar.”99 Direkt  efter  skildringen  av  hur  han  skär  sig  hoppar

berättelsen till avsnittet om  P:s egen begravning: 

Hans mor tar upp en handfull jord. Handen är fårad, stadig, mager. Hon häller jorden över honom, den är
torr, den blåser i en tunn strimma framför den mulna eftermiddagens mörka skyar. Han ligger i ett hål i
jorden och tittar upp på henne. Hans bröder och systrar är också där, ser han nu, deras hålögda, stela
ansikten lutar sig över honom. De gråter. Han ligger i sin grav. En av hans bröder tar upp lite jord och
häller den över honom.100

Långt senare får han veta av sin äldre bror John, att hans familj i hemlandet, för att rädda honom/sig

själva, faktiskt har utfört en begravningsceremoni:

”De har frågat efter dig?”
”Vilka?”
”Säkerhetspolisen. De undrar vart du tog vägen när du försvann från Aten.” - - - ”Men vi har begravt dig”,
säger han och skrattar på nytt det där skrattet som inte är ett skratt. - - - ”För två år sedan. Vi utförde en
ritual.  Det  var  mamma  som  ville.  Det  finns  en  sorts  skenbegravning  som  vi  genomför  om  en
familjemedlem har dött långt borta, eller om det inte finns en kropp att begrava. En speciell frukt begravs
istället för den döda kroppen.”101

Den i efterhand berättade händelsen om skenbegravningen blir här för P en beskrivning men också

en bekräftelse av att han under tiden på flykt i Kenya har förlorat sin identitet så fullständigt att han

faktiskt var som död t.o.m. för sin egen familj. 

Romanens skildring av flyktingens utanförskap stannar inte vid P. Senare i berättelsen kopplas

det främlingskap han känner samman med hans son. Det främlingskap som P känner riskerar att

97 Ibid., s. 155.
98 Ibid., s. 190.
99 Ibid., s. 222.
100 Ibid., s. 222f.
101 Ibid., s. 230f.
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fortplanta sig till nästa generation och föda hat och våld. Berättarjaget återger andra generationens

utanförskap i slutet av romanen när berättarjaget, sonen, leker att han är ett flygplan  - en likhet med

faderns drömmar om att flyga – och hur han retas för att han är annorlunda och därför inte passar in:

Jag springer med armarna utbredda som ett flygplan. Några pojkar retar mig alltid, en av dem skjuter iväg
min basketboll till exempel, och deras ansikten är som porslinsmasker. Bollen seglar över himlen. De
säger ord om mitt krulliga hår, om min kropp om min hud, de skrattar och deras skratt hör till det här
landet, till radhusen, till trädet. Ikväll slog jag en av dem och han lipade och fick näsblod. Jag har lite av
det på tröjan. Peter såg det. De retar inte honom, bara mig. Vi balanserar längs mittlinjen, en bil ylar och
lyser och väjer. Snudda mig om du kan.102

Det  är  tydligt  att  barndomens  upplevelse  av  att  inte  passa   in  för  att  han  är  annorlunda  får

destruktiva konsekvenser senare. Den bokstavliga balansgången på mittlinjen är en symbol för hans

utanförskap: att inte tillhöra något utan vara mitt emellan. När han har blivit tonåring säger han om

sig själv och en kompis:

S kastar sin guldfärgade, tomma ölburk över bilvägen. Vi hatar detta landet. Ingen har någonsin räckt oss
handen. [- - - ]  Jag är det svarta trasproletariatet och töntar kan inte ens uttala mitt efternamn och detta
landet har pissat på alla våra farsor, så är det. Jag drar en linje av krom över en husfasad, bara drar med
sprayburken hela vägen medan jag går hemåt, eller bortåt om det finns.103

Skildringarna av hur andra generationens invandrare, här  P:s son, under sin uppväxt upplever att

han inte accepteras blir i romanen en förklaring till kriminalitet, visserligen i liten skala, men också

en varning för vad som kan ske på sikt om inte utanförskapet bryts.

Språk och stil

Innehåll och form hänger samman. Som tidigare nämnts menar Kristeva att en viktig drivkraft för

det  poetiska språket  är  det  lilla  barnets  upplevelse  av främlingskap i  separationsprocessen från

modern. I följande avsnitt undersöks de stilelement som är mest framträdande i romanens skildring

av utanförskap.

Stilen i utmärker sig på flera sätt:

1. genom bildspråket

2. genom anaforer

3. genom paratax och asyndes

4. genom täckt anföring

Bildspråk  är  en  betydelsebärande  stilfigur  som bidrar  till  beskrivningars  uttrycksfullhet  och

spelar en viktig roll i poetiskt språk. Bildspråk löper här genom hela romanen och består av både

liknelser och metaforer. 

Anaforen som stilfigur innebär en upprepning av inledningsord i ett antal på varandra följande

102 Ibid., s. 213f.
103 Ibid., s. 216f. 
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satser  eller  meningar.  Även anaforen  används  flitigt  i  poetiskt  språk men är  också vanlig  som

retoriskt stilmedel och kan bidra både till att skapa rytm och emfas. 

Paratax och asyndes är båda stilfigurer kopplade till syntaxen. Termen paratax beskriver vilka

typer av satser som följer på varandra. Parataktisk syntax innebär att likadana satser följer efter

varandra, oftast huvudsatser, i motsats till hypotaktisk syntax där huvudsatser och bisatser varvas.

Medan paratax alltså beskriver vilka typer av satser som följer efter varandra, beskriver begreppet

asyndetisk satsfogning hur satser fogas till varandra. Om satsfogningen är asyndetisk innebär det att

sammanbindande ord saknas mellan olika satser. 

Paratax förekommer liksom anafor i retoriskt språk och förknippas också ofta med ett enklare

språk. Asyndes är enligt Peter Cassirer ett stilmedel som ofta övertolkas och därför måste sättas i

samband med övriga stilmedel i texten.104

Den fjärde stilistiska kategorin som kännetecknar romanen är den täckta anföringen som har med

berättarperspektiv att göra. En text som helt och hållet skildrar ett skeende ur berättarens synvinkel

kallas  relation. Om texten istället återger repliker med anföringsverb som t.ex. ”Är det slut snart,

frågade Jerry”, är perspektivet den direkta anföringen, men berättaren kan också skildra en dialog

med hjälp av indirekt anföring: ”Jerry frågade om det snart var slut”. I fallet med täckt anföring

åstadkoms en glidning i perspektivet så att läsaren upplever att det är personen i berättelsen som

talar fastän berättandet sker i  tredje person. Detta kan åstadkommas t.ex.  genom att  berättarens

återgivande färgas av den omtalade personens ordval men kan också ske på andra sätt,105 vilket

kommer att visas i analysen av En storm kom från paradiset. I följande avsnitt exemplifieras och

analyseras de nämnda stildragen med utgångspunkt i deras betydelse för romanens tematik.

Bildspråk

Bildspråket är romanens mest iögonfallande stilelement. Av liknelserna är det påfallande många

som handlar om väderfenomen på himlen och bevingade ting som fåglar, flygplan och änglar. Detta

gäller  både  själva  liknelseledet  och  det  som liknelsen  beskriver.  De nya  flygkadetterna  rör  sig

”vingligt som fiskmåsar”106 och flygplansmotorerna låter ”som åska”,107 solen ”skymtar som matt

glas”,108 ser  ut  ”som  en  sotad  glasskiva”109 ”som  ett  regn  av  spegelskärvor”110 eller  ”som  en

gloria”.111  Himlen kan också vara ”i honom som gas”112 och ett handavtryck beskrivs som ”utbredda

104 Peter Cassirer, Stilistik och stilanalys (Stockholm, 1992 [1986]), s. 88.
105 Ibid., s. 96ff.
106 Anyuru, s. 12.
107 Ibid., s. 12.
108 Ibid., s. 42.
109 Ibid., s. 57.
110 Ibid., s. 131.
111 Ibid., s. 110.
112 Ibid., s. 38.
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fjädrar, vingpennor”.113 Faderns hår är ”vitt som molntussar.”114 Kärleken beskrivs ”som att svepas

in i moln och solsken”.115 De liknelser som inte är relaterade till väder, himlafenomen eller vingar är

ofta hämtade från andra delar av naturen. Vid ett tillfälle ligger  P ”hopvikt som en bönsyrsa”,116

rädslan är ”som en fet, glänsande orm”117 och en blick beskrivs ”som tomma, uppbrutna skal”.118

Bland metaforerna hittar  man liknande exempel.  Först  de som beskriver väder:  solen är ”en

brinnande oblat”,119 ”solsken fångades i glasets repor och blev till vita hårstrån”,120 snön är ”vita

fågeldun”,121 Medelhavet är ”hans livs ljusblå hjärta”,122 stackmoln är ”kullar, kupoler, glänsande

vita  torn”123 och  regnet  är  ”grå  blyertsstreck”.124 Flygarna  är”himmelsgudar”,125 vidare  beskrivs

”jetflygandets soltunnel”126 och om P berättas det att han inte fruktade ”döden i jetflygplanets trånga

brunn, han fruktade att inte få vara himlens dödliga vapen, solens son, sitt lands stolta hjälte”.127

Flygplanen är ”smäckra mördarmaskiner”128 och ”dödsmaskinens hud”.129 Efter avhoppet är  P en

”skeppsbruten himmelsgud”,130 och en ”flygare utan vingar”.131  Om hans hjärta står det att det ”var

en fjäril av svart sammet”.132

Det man kan notera kring bildspråket är att både liknelser och metaforer mycket ofta kretsar

kring vingar och flygande. Det kan vara bönsyrsor, fjärilar, fiskmåsar eller andra fåglar, flygplan,

himmelsgudar och änglar. Ibland är bildspråket positivt laddat. Då står flygandet för drömmar om

frihet, medan det i andra fall tydligt är kopplat till att störta, lida nederlag, till offer och död. 

Rent bokstavligt kan det sättas in i det faktiska skeendet i romanen. Den unge P drömmer redan

som barn om att flyga. ”När han var barn hade han velat vara en fågel”.133 Det upprepas flera gånger

genom berättelsen.134 Drömmen om att vara en fågel, att flyga, har en direkt koppling till uppväxten

i  förtryck  och  återkommande  misshandel  som  han  vill  komma  bort  ifrån.  I  tonåren  blir  han

113 Ibid., s. 43.
114 Ibid., s.175.
115 Ibid., s. 46.
116 Ibid., s. 107.
117 Ibid., s. 191.
118 Ibid., s. 110.
119 Ibid., s. 29.
120 Ibid., s. 37.
121 Ibid., s. 39.
122 Ibid., s. 40.
123 Ibid., s. 42.
124 Ibid., s. 121.
125 Ibid., s. 16.
126 Ibid., s. 43.
127 Ibid., s. 43.
128 Ibid., s. 12.
129 Ibid., s. 46.
130 Ibid., s. 60.
131 Ibid., s. 90.
132 Ibid., s. 93.
133 Ibid., s. 16.
134 Ibid., s. 39 och 70.
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rekryterad till flygvapnet och skickas till Grekland för att få pilotutbildning. Där upplever han en

rusig lycka och beskriver hur han och de andra kadetterna upplever sig som ”himmelsgudar”,135 väl

medvetna  om  att  flygplanen  också  är  ”mördarmaskiner”.136 I  slutet  av  utbildningen  sker  den

ödesdigra kuppen då Idi Amin tar makten i Uganda och därmed grusas  P:s planer. Han gör ett

försök att få flyga civilt, men blir istället flykting, en ” skeppsbruten himmelsgud”,137 en ”flygare

utan vingar”,138

Bildspråket alluderar också tydligt på två olika myter, båda hämtade ur västerländsk mytologi.

Den ena, mest uppenbar, är ikarosmyten, som rymmer frihetslängtan, drömmen om att bli en gud

(”himmelsgud”), men precis som i ikarosmyten finns det något farligt och destruktivt i myten.  P

störtar i havet, blir av med sina vingar, hindras att nå sina drömmar genom Idi Amins kupp.

Den  andra  myten  som läggs  till  bildspråket  är  den  kristna  korsfästelsescenen.  Flera  gånger

anspelar bildspråket på den genom att beskriva propellrar som kors och bilder av flygplan ”som

korsformade silhuetter”.139 Att solen beskrivs som en oblat liksom liknelsen av himlen som en gloria

är förstås också en anspelning på kristusmytens och kristna martyrers offer. När  P vid ett tillfälle

några dagar före kuppen bevittnar vad som ser ut som en flygolycka med piloter som skjuter ut sig

ur planen får han veta att ett annat afrikanskt land, Libyen, har beordrat sina flygare att störta, av

rädsla för att de ska bli indragna i krig mot Egypten. Piloterna fick order: ”ni är beordrade – att

störta!”.140 Afrikas unga män lockas att förverkliga sina drömmar om att flyga men luras samtidigt i

döden. De offras.

Anafor, paratax och asyndes

I följande tre exempel hämtade från skildringen av tiden i flyktinglägret visas hur den anaforiska

upprepningen är  ett  återkommande  stilmedel  liksom den bitvis  förekommande asyndetiska  och

parataktiska syntaxen. Det första exempel skildrar en av de första nätterna i lägret, då P väcks av en

outhärdlig smärta i örat, vilket senare visar sig vara orsakat av en termit som krupit in i det. Här

utgörs  den  anaforiska  upprepningen  av  pronomenet  han.  Syntaxen  är  tydlig  parataktisk  och

asyndetisk: avsnittet består enbart av huvudsatser uppradade efter varandra utan bindeord. ”Han

tänder  fotogenlampan.  Han petar  med  ett  finger  i  örat.  Halmen  sticker  hans  hud.  Han  ser  sig

desorienterad omkring.”141

I nästa exempel utgörs anaforen av pronomenet ”man” som är fundament i tre meningar i direkt

135 Ibid., s. 16.
136 Ibid., s. 12.
137 Ibid., s. 60.
138 Ibid., s. 90.
139 Ibid., s. 20.
140 Ibid., s. 203.
141 Ibid., s. 114.
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följd. Syntaxen är hypotaktisk, d.v.s. det förekommer både huvudsatser och bisatser. I den första

meningen är satsfogningen polysyndetisk, d.v.s att satserna binds samman av konjunktionen ”och”.

I den  andra meningen är satsfogningen asyndetisk. Mellan det tre meningarna finns det inte heller

några sammanbindande ord. ”Man sitter vaken på nätterna och lyssnar på den omgivande djungelns

ljud. Man hör fåglarnas skrik, de vilda djurens tassar som prasslar i löven och gräset. Man känner

sig som ett djur.”142

Senare i lägret beskrivs vansinnet på nytt. Här är det verbet ”äta” som är anaforen: ”Allt är en

sorts vansinne som har blivit tungt och verkligt. Majsgröten är kletig, smaklös, det är som att äta

lera, äta glömska, äta ett krig.”143 

Intressant  är  att  exemplen  beskriver  en  situation  av  extrem utsatthet.  Stilmedlen  gör  texten

poetisk och förmedlar en stark känsla till läsaren. Anaforen skapar en dubbel känsla då den både

uttrycker den enformighet och hopplöshet som präglar tillvaron i flyktinglägret samtidigt som den

tillsammans med parataxens stackatoartade radningar av huvudsatser åstadkommer en dramatisk

spänning. Där asyndes förekommer understryker den med sin avsaknad av sammanhang i texten

känslan av vilsenhet. 

Perspektiv

Den tredje stildraget som utmärker språket är perspektivet. I det första exemplet åstadkoms täckt

anföring helt enkelt genom att berättarens röst – här i tredje person - plötsligt bryts av en mening

formulerad som ett påstående eller tanke som ger intryck av att komma från personen i berättelsen

men  återges  utan  anföringsverb.  I  exemplet  är  det  de  två  sista  meningarnas  ord  ”känns”  som

upplevs komma från P själv snarare än från berättaren. Läsaren får därigenom känslan av att höra

P:s tankar direkt vilket hos läsaren både skapar en förvirring om vem det är som berättar, samtidigt

som inlevelsen i  P:s situation kan tänkas öka. Avsnittet är hämtat från den del av flykten då  P

närmar sig gränsen till säkerheten i Kenya och gör sig av med sina fotografier:

Han river isär albumets rygg, slänger det på marken. När han är klar står han kvar en stund och ser på de
unga piloternas sönderrivna ansikten. Sedan tittar han upp, ut över vidderna. I lägret sa någon att stora
delar av Tanzania liksom delar av Uganda och södra Kenya låg under vatten, och där P nu står kan han
liksom när man befinner sig ute på havet känna hur himmel och värld blandas samman av avstånden.
Långt borta på vägen bakom honom kommer en grupp människor gående klädda i vitt  tyg men ändå
känns världen plötsligt fullständigt öde. Det känns som att varje steg är som att dra trassliga, grova rep ur
marken.144

Samma stilgrepp återkommer senare, när P befinner sig i Nairobi och drabbas av en enorm rädsla

när han i en tidning läser om hur den gerilla han var tvångsrekryterad till har slagits ner till sista

142 Ibid., s. 140.
143 Ibid., s. 155.
144 Ibid., s. 204.
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man.  Här  åstadkoms den täckta anföringen av tempusväxling från presens  till  imperfekt  i  sista

meningen. Effekten blir densamma:

Han lämnar tidningen liggande och går därifrån. Vit himmel, höghusen sjunker bakåt i avgaserna. Han
sätter sig på en bänk, stirrar ut i trafiken. Han är alltid rädd. Han är rädd att bli sjuk och hamna på sjukhus
och avkrävas identitetsbevis. Han är rädd att någon ska stoppa honom på gatan och fråga var han kommer
ifrån, att polisen ska gripa honom. Den trampade jorden under hans fötter är täckt av sönderrivet papper,
kartonger och vissna blad som vinden letar i. De utplånades till sista man.145

Den täckta  anföringen som alltså  sker  på  olika  sätt  i  de  två  exemplen  åstadkommer  en  tydlig

glidning i perspektivet. I de delar av romanen där ett berättarjag tydligt finns är det ingen tvekan om

att det är  P:s son som är berättarjag. I ovan citerade avsnitt går det fortfarande att uppfatta sonen

som berättare, men här måste han återge vad fadern berättat för honom. Det intressanta är att det i

båda de citerade avsnitten sker en glidning från sonens berättande till att på några ställen bli ett

direkt återgivande av faderns röst. Den täckta anföringen skapar här en förvirring hos läsaren, en

tvekan om vem berättaren är, samtidigt som en upplevelse av närhet till P åstadkoms.

145 Ibid., s. 220f.
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Väldigt sällan fin

Tematiseringen av identiteten

Noha är romanens huvudperson, berättare  och den vars identitet  boken kretsar  kring.  Boken är

uppdelad  i  två  delar  som skildrar  huvudpersonens  dubbla  utanförskap  och  identitetssökande;  i

Sverige är Noha inte svensk men i Eritrea är han inte eritrean. 

I romanens första del befinner sig Noha i Sverige. Han har just flyttat hemifrån och läsaren får

möta hans svårigheter att finna sig till rätta i det för honom nya studentlivet. Han är främmande och

obekväm framför allt inför det sociala umgänget och drar sig undan. Parallellt med studierna vill

han ta reda på allt om sitt ursprung och i förhållande till omgivningen betonar han sin egen särart.

Centralt för beskrivningen är mötet med tre olika personer som alla har det gemensamt att de vill

tala om för Noha vem och hur han är och ska vara.  Genom deras sätt  att  agera synliggörs hur

identiteter skapas genom identifikationer i ett postkolonialt sammanhang.

I  bokens  andra  del  konfronteras  Noha  med  svårigheten  att  vara  exileritrean  i  Eritrea.  Här

fortsätter hans sökande efter såväl den nationella identiteten som den egna släktens historia. I denna

del blir det tydligt att även nationalitet är en osäker konstruktion. 

Identiteten som produkt av kolonial historia

Nohas identitetssökande är nära sammankopplat med frågan om nationalitet. Som en röd tråd går

hans sökande efter Eritreas historia och den eritreanska nationaliteten genom berättelsen, först i

Sverige,  sedan  i  Eritrea.  Hos  den  äldre  generationen  finns  en  stark  rädsla  för  att  den  yngre

generationen ska förfalla när de inte lever i det egna landet. Redan i bokens förord beskrivs hur

Nohas  farfar  ständigt  citeras:  ”Era  barn  kommer  att  gå  förlorade.  Det  är  oundvikligt”.  Nohas

religionsvetenskapliga studier verkar handla mer om att  läsa alla böcker han finner om Eritreas

historia. Under en föreläsning läser han om religiösa motsättningar i 1800-talets historia: ”Det finns

så mycket jag fortfarande inte vet om Eritrea.”146 

Den bild som växer fram är bilden av Eritreas koloniala historia. Noha citerar ur en bok skriven

av en italiensk administratör som beskriver sin tid i Eritrea som ”hundår” fyllda av umbäranden

som malaria,  tyfoidfeber  och eländig  värme.147 Dessutom har  administratören  fått  veta  att  hans

italienska uppdragsgivare är besviken på ”den tröga utvecklingen av apartheid”148 i  Eritrea.  När

Noha i  bokens  senare  del  åker  till  Eritrea  noterar  han  hur  de  olika  kolonialmakterna  satt  sina

avtryck:

146 Sami Said, Väldigt sällan fin, (Stockholm, 2012), s. 23.
147 Ibid., s. 53.
148 Ibid., s. 64.
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De som härskade i Eritrea kom att forma landet till sin egen avbild. Osmanerna hade sitt lilla Istanbul i
Massawa,  italienarna  införde  katolicismen,  matkulturen,  ett  Piccolo  Roma  i  Asmara,  och  Eritrea
förändrades på samma sätt under etiopiskt styre.149 

Två frågor återkommer hos Noha i läsandet om Eritreas historia. Den första ställer han tidigt:

”Varför anses det inte vara kolonialism när Etiopien härskade över Eritrea? Kan inte afrikanska

stater ha kolonier?”150 Den andra frågan ställer Noha senare i berättelsen, när han befinner sig i

Eritrea och noterar hur Eritrea efter självständigheten försöker göra sig av med det koloniala arvet:

”Eritrea ska bli eritreanskt. Fast vad är eritreanskt? Vem bestämmer det?”151 

Noha beskriver hur olika grupper vill att just deras särart ska förknippas med den nationella

identiteten och hur andra grupper då samtidigt riskerar att hamna utanför. Muslim eller kristen?

Från vilken del av Eritrea? Från norr eller söder? T.o.m. i Nohas egen släkt visar det sig att det finns

motsägelser: det finns etiopiskt blod på hans farmors sida, vilket släkten verkar stolt över, trots att

etiopierna annars betraktas som en ond ockupationsmakt. I ett fruktlöst försök att finna rötterna till

Eritrea berättar Noha om det uråldriga Axumriket: 

Följ med mig så guidar jag er runt. Imaginärt förstås. För en gång var vi del i ett mäktigt rike som sträckte
sig över delar av nordöstra Afrika och Arabiska halvön. Det ni. Om man nu bör tala om dem som vi, för
vi som i vår folkgrupp fanns inte då. Gissningsvis. Och i så fall när kom vi till? Vad var vi innan, för vi
kan inte ha uppstått ur intet? Och om vi var en sak och sedan blev en annan, vad betyder det för oss i exil?
Kommer vi att genomgå ytterligare en transformation?152

Den stora frågan är vad en nationalitet egentligen är och vad det betyder för Nohas egen identitet

som exileritrean. Så länge han befinner sig i Sverige identifierar han sig som eritreansk, men när

han kommer till Eritrea betraktas han som främling. 

Berättelsens svar verkar bli en rad följdfrågor om nationell identitet: För det första måste man

ifrågasätta postkolonialismens inbyggda hierarki: varför räknas inte en afrikansk ockupationsmakt

som kolonialmakt? För det andra räcker det inte med att den forna kolonin har gjort sig fri från

förtryckarna. Landet måste nu också förhålla sig till allt det kolonialherrarna har lämnat efter sig

som spår i den nationella identiteten. Till sist är den fråga Noha landar i den som kännetecknar den

diasporiska identiteten, nämligen om den nationella identiteten kan nå en slutgiltig punkt där den är

färdig. Han frågar sig om och i så fall hur en exileritrean kan räknas som eritrean med de tillägg

som erfarenheterna i exilen har utökat identiteten med.

 Ett annat sätt att tematisera den postkoloniala identiteten i romanen är användningen av djur

som symboler. Att tolka in symboler i en text är en läsning som enligt Peter Hallberg knyter an till

psykoanalytikern C.G. Jungs teori  om arketyper som finns i  det kollektivt  undermedvetna.  Han

149 Ibid., s. 231f.
150 Ibid., s. 97.
151 Ibid., s. 232.
152 Ibid., s. 233.
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påpekar  också att  det  är  en texttolkning som har  lång tradition  i  västerländsk texttolkning och

nämner t.ex. bibeltexten om andens vind i Apostlagärningarna som i senare litterära texter både med

och utan religiös koppling har kommit att förknippa vind med inspiration.153 Huruvida det existerar

universella  arketyper  eller  ej  är  en  alltför  stor  fråga  att  lösa  här.  Det  förefaller  dock  som om

läsningen  av  symboler  i  en  text  bäst  motiveras  utifrån  sitt  textuella  sammanhang.  Hallberg

exemplifierar  med  Ibsens  Vildanden som  han  menar  får  sin  symboliska  innebörd  av  dramats

handling. Läsaren förstår att Vildanden visserligen är en del av berättelsen – d.v.s. det rör sig inte

om en språklig bild som en liknelse eller metafor – men den finns där inte bara för sin egen skull

utan för att förstärka dramats tema eller budskap.154 På samma sätt går det att se symboler i Väldigt

sällan fin. Romanen är full av fåglar som flyttar, stannar eller letar efter träd att bygga bo i, djur i

fångenskap som används för olika experiment, djur som är farliga och djur som offras. I berättelsen

symboliserar de kolonisatören, den koloniserade och olika aspekter av den diasporiska identiteten. 

När Noha flyttar  in i  sitt  studentrum noterar han:  ”Fågel bor i trädet utanför.  Den landar på

fönsterblecket. Pickar efter något. Jag betraktar den. Den stannar upp och betraktar mig.”155 Senare

får samma fågel problem med att komma till sitt bo när en cykel hängts upp i trädet där han byggt

bo: ”Min granne, den svarta fågeln med inslag av rött [- - -] kvittrar bedrövat. Den förmår inte att

rubba bakhjulet. Passagen till fågelholken är blockerad.”156 Det är uppenbart att den som hindras att

”hitta hem till sig själv” är Noha och den som hindrar honom är hans bekanta, Anna, som likt en

kolonialherre försöker bestämma åt honom. 

Senare funderar Anna över varför fågeln inte flyttat som alla andra fåglar och Noha tycker att

hon pratar om honom: 

Anna är övertygad om att fågeln är galen. För att de andra har flugit sin kos och den har stannat kvar. Har
den frusits ut ur gemenskapen? [- - -] För att den kvittrar för sig själv. För att den en gång flög i cirklar.
Hon har observerat apati hos den.157 

Även i en intervju som Noha gör med en sverigedemokrat, dyker fågeln upp för att beskriva vad

Noha anser om sverigedemokratens förkärlek för det svenska: ”det är en mani som alldeles förvridit

hjärnan på honom så att han per automatik tycker om allt som har med Sverige att göra. Fåglarna

som stannar över vintern är tjusigare än de som flyttar.”158 

Det är Nohas studiekamrat, Fredrik, som arrangerat intervjun med avsikt att avslöja fördomar

mot  muslimer,  men  intervjun går  inte  som uppdragsgivaren  tänkt  eftersom Noha inte  låter  sig

153 Peter Hallberg, Litterär teori och stilistik, (Göteborg 1992 [1972]), s. 70f.
154 Ibid.
155 Said S., s. 17.
156 Ibid., s. 95.
157 Ibid., s. 151.
158 Ibid., s. 175.
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styras. I intervjun med sverigedemokraten visar Noha tvärtom en viss förståelse för vi- och de-

tänkandet.  Han är,  säger han,  trött  på att  ”folk envisas med att  jämna ut och likställa”.159 Hela

intervjun kan uppfattas som ett kritiskt inlägg i integrationsdebatten. Nohas sökande efter identitet

landar i det ögonblicket i något som liknar négrituderörelsens rop på afrikansk identitet skild från

den av européerna definierade identiteten.

I Eritrea lyser fåglarna med sin frånvaro. Det är varmt och torrt: ”Bror undrade varför inga fåglar

syns  till.  Teori:  Träd=Fåglar.  Att  det  måste  finnas  träd  för  att  fåglar  ska  kunna bygga  bo och

dylikt.”160 Noha blir emotsagd av sin kusin, som menar att träd visst finns. Det är fåglar som saknas.

Frågan är känslig för alla diasporakulturer: varför flyttar man sitt bo till ett annat träd?

I slutet av boken planteras, mycket symboliskt, ett stort träd : ”Det är bror. Med ett träd på ett

bilflak. Cirka två meter högt. [- - -] Trädet ska genast ned i jorden”.161

I Eritrea finns också fastern som när hon uppmanar honom och brodern att frigöra sig från fadern

använder fågeln som metafor: ”Jag ska leva mitt liv. Bre ut våra vingar och flyga. Och flyg, Noha,

flyg”,162 vilket Noha föraktfullt fnyser åt. 

Nohas bror är besatt av att hålla olika djur i fångenskap och utföra olika typer av experiment med

dem.  Man  kan  se  brodern  och  djuren  som  symboler  för  den  koloniala  förtryckaren  och  den

förtryckte, men djuren får också andra innebörder. I hemmet i Sverige nämns en sköldpadda, en

lövgroda, salamandrar och en kärrspindel. Lövgrodan orsakar uppståndelse när den försöker rymma

och utgör ett argument för föräldrarna att förmana Noha att vara försiktig när han flyttar. De jämför

honom med Zemo och uppmanar honom att vara sig själv, d.v.s. eritrean:  ”Zemo var min brors

lövgroda [- - -] Zemo hade tre ben och hans flykt var dömd att misslyckas på förhand. Han kom inte

längre än till vardagsrummet.”163

Det intressanta är att i berättelsen som helhet kan man se ett mönster som handlar om frihet och

förtryck  och  djuren  blir  bilder  för  den  ofria  och  värnlösa  människan  som  utnyttjas  av  andra

människor: ”Vad matar du salamandrarna med, frågar jag. Han experimenterar och för närvarande

undersöker  han  om han  kan  omvända  dem till  vegetarianer.”164 Om sin  brors  experiment  med

kärrspindeln berättar Noha: ”Man har aldrig lyckats korsa den med andra djur och han vill vara den

förste att lyckas med det.”165 Och om sköldpaddan: ”Han har faktiskt ett framgångsrikt djurförsök

159 Ibid., s. 177.
160 Ibid., s. 237.
161 Ibid., s. 293.
162 Ibid., s. 266.
163 Ibid., s. 12.
164 Ibid., s. 47.
165 Ibid.
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att  skryta  med.  Han  har  fått  ett  par  sköldpaddor  att  bli  självlysande  genom  att  blanda  en

fosforlösning i deras dricksvatten.”166

När resan till Eritrea närmar sig hopar sig farliga djur och insekter. Det är tydligt att resan väcker

rädsla. Familjens bekanta varnar dem:

”Vet  ni  om att  ormar  söker  sig  in  i  husen för  svalka?  Den lömska ljudlösa sorten.” 167 Samma

bekanta säger också: 

på natten har ni insekter som äter sig in under huden och lägger ägg. Det är inte trevligt när de kläcks.
Tänk er tusentals svarta prickar som bryter igenom sårskorpan. Var på er vakt. Utgå från att vartenda djur
kan skada er.168 

Man varnar dem också för tvångsrekrytering till fronten och denna gång får en burfågel faktiskt

fungera som metafor för det farliga liv som väntar dem i Eritrea: ”Sedan när ni hamnar vid fronten

tilldelas ni kanariefågelsuppgifter som att kolla om fienden döljer sig där borta.”169 Vid ett annat

tillfälle läser Noha en turistbroschyr om Eritrea:

Lång, lång lista på sjukdomar man helst slipper. Blir man biten av en sandfluga kan man drabbas av
långsamt växande knölar, svullnade lemmar och stinkande rötsår. I vissa fall livshotande feber. - - - Insekt
landar på sidan. - - - Ljuset drar till sig insektssvärmar som skymmer sikten. Jämt är det något som kryper
på boksidan. Det är väldigt distraherande. Jag går in.170

Mycket riktigt drabbas både fadern och brodern av diarréer efter några dagar i hemlandet.

Mötet med Eritrea väcker också minnen av djur: ”Skällande hundar. Insekter som bär på allsköns

plågor.”171 Eritreas djur är också ett samtalsämne: ”Min bror och lillkusinen pratar om leoparder. De

som förekommer i Eritrea är särskilt blodtörstiga hävdar han, på grund av att de ofta får svälta.”172

Den äldre kusinen kopplar ihop djuren i fångenskap med människan och hennes ofrihet: ”För oss

finns  det  inget  förlovat  land.  Varken  Saudiarabien  eller  Europa.  Man  kommer  aldrig  att  sluta

behandla oss som främlingar, och inte så att man är gästfri [- - -] utan att man stoppar in oss i en

låda och släpper inte ut oss.”173

De två djur som avslutar romanen är skorpionen och lammet. Fastern har sett till att ett lamm har

införskaffats  och  håller  det  bundet  fram  till  slakten  som  ska  ske  i  samband  med  den  årliga

muslimska  offerhögtiden.  Under  tiden  har  Nohas  bror  fångat  en  skorpion.  Brodern  vill  nu

undersöka hur dödligt skorpionens gift är och låter den sticka lammet, som efter en våldsam kamp,

dör.  Noha  frågar  sig  om han  borde  eller  kunde  ha  förhindrat  experimentet.  Därefter  följer  ett

166 Ibid.
167 Ibid. s. 185.
168 Ibid.
169 Ibid., s. 186.
170 Ibid., s. 213f.
171 Ibid., s. 197.
172 Ibid., s. 248.
173 Ibid., s. 274.

38



resonemang från Nohas äldre kusin som dels riktar sig till Noha personligen, dels berör Eritreas

självständighetskamp mot Etiopien och vad den kan lära dem. I bägge fallen går resonemanget ut på

att inte låta andra definiera vem man är, och att alla har en plikt att kämpa:

Motstånd, säger han. Streta emot. Inte vara till lags. Aldrig ge upp [- - -] Jag ska ändra mina tankebanor.
Föreslår  han.  Sluta  upp  med  mina  jag-kan-inte.  Kanske  betraktar  jag  min  omgivning  med
mindervärdeskänsla, att det som andra gör verkar svårt, och att jag inte når dit. Men det är vad man har
tutat i mig.174

Här menar alltså Nohas kusin att Noha måste kämpa för sin egen person. Senare förs resonemanget

vidare till att även gälla eritreanernas kamp för den nationella identiteten:

Storkusinens svar till de som konfronterar honom. Det fanns en tid då de flesta eritreaner misströstade.
Gerillan hade pressats tillbaka till ett fäste uppe i bergen. Såg mörkt ut. De var inringade. Flyganfall.
Artillerield. Brist på förnödenheter. Etiopierna firade redan segern. Men man stod på sig, bröt belägringen
och så småningom blev Eritrea självständigt. - - - Fast det sker inte av sig självt. Det förutsätter en viss
personlighet. Systemet skulle förbli sig likt om fler vore som jag. Det som är ruttet och fult och dåligt
förblir med mig i spetsen sig likt. Jag är inte kapabel att förbättra något. Det tar inte slut här. Genom att
vara foglig visar jag mitt stöd. Ondskan är vad man får om man stoppar händerna i fickorna. Det som är
motbjudande.  Önskvärt.  Ruttet.  Det  är  jag.  Indirekt.  Godheten  däremot  är  bräcklig  och  kräver
självuppoffring. Ingenstans har rättigheter skänkts bort.175

Lammet står i de abrahamitiska religionerna för offer, en tradition som går tillbaka på berättelsen

om hur Abraham befalls att offra sin son som ett bevis på sin starka gudstro. I sista stund avbryts

offret  och  ett  djur  offras  istället.  I  muslimsk tradition,  som det  är  frågan om i  romanen,  firas

offerhögtiden Eid al-Adha som avslutning på vallfärden, Hajj, till minne av Ibrahims offer av sonen

Ismail, då man slaktar ett lamm för att sedan äta och dela maten med de fattiga.

I  romanen  är  skorpionen  förövaren  och lammet  offret.  Djuren  symboliserar  var  sin  sida  av

diasporaidentiteten,  nämligen  den  dubbla  känslan  av  skuld  och  offer.  Skulden:  att  ha  svikit

hemlandet. Exileritreaner betalar, nämner Noha, exilskatt till hemlandet. I Eritrea betraktas Noha

som svikare. Offret: man har förlorat rötter och identitet.

Intressant nog krossas skorpionen till sist av fadern. Brodern ser först anklagande på Noha men:

”Skiner upp. Ny idé. Han ska göra ett djur till kameleont.”176 Kameleonten motsvaras förstås av vad

bröderna hela tiden gör: anpassar sig efter rådande kultur. Man kan också se kameleonten som en

lösning. Istället för särartstänkande och négritude kan man välja det tredje rummets strategi som

innebär att man inte är enbart eritrean eller enbart svensk utan både och.

Identiteten som spegelbild

I  romanens  första  del  är  Nohas  möten  med  tre  olika  personer  centrala  för  gestaltningen  av

identiteten som spegelbild. De tre personerna har det gemensamt att de vill tala om för Noha vem

174 Ibid., s. 284.
175 Ibid., s. 286.
176 Ibid., s. 288.
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han är och hur han ska vara. Genom deras sätt att agera synliggörs det postkoloniala arvet på tre

olika sätt. De representerar i tur och ordning kolonisatören, mimicry och négritude.

Anna är en av de första Noha stöter ihop med i sitt studentliv. Redan i deras första möte, i en

tågkupé, beskrivs hon som en person som på ett både självklart och tanklöst sätt tar plats på andras

bekostnad. Hon brer ut sig själv, sina kläder och sin matsäck samt sätter på musik på hög volym

redan vid deras första möte i tågkupén. Noha berättar med ord som visar att han uppfattar det hela

som en maktdemonstration: ”Musik på hög volym, justerar ryggstödet, fötter kolliderar med mina

fötter, jag retirerar, ursäkta, hon behåller sina erövringar”.177 Väl framme i staden dröjer det inte

länge innan Anna dyker upp igen och uppför sig på ett sätt som ofrånkomligen för tankarna till den

forne kolonisatören.  Vid ett  tillfälle  befinner  de sig i  hennes lägenhet  och Noha finner  att  han

liksom ingår i hennes plan: 

Förmodligen sitter jag inte frivilligt på sängen utan för att det passar bättre med lägenhetens komposition.
Det bruna i överkastet matchar mina ögon. Hon har planerat för mig, oljedroppen som stänker ned i
hennes harmoniska bägare med vatten. [- - -] Jag är temporärt en accessoar till hennes möbel sängen.178 

Den gången slutar det med att han vaknar i hennes säng. Andra gånger går Anna oombedd igenom

sin skivsamling för honom, berättar om sin barndom, introducerar honom för sina vänner, klampar

in i hans studentrum och förkunnar: 

Vi pluggar tillsammans. Det är roligare med sällskap. Väska på bordet. Anna tar fåtöljen och använder
mellansteg på min stol som fotstöd. Men sätt på skivan, jag kan inte koncentrera mig annars och ännu en
historia om hennes relation till musiken.179

Hon läser och sedan: ”Jag är uttråkad suckar hon som är Anna som tagit rummet i besittning med

sin vräkiga utplåna-varje-spår-av-andra-stil. Hon är en monark på skatteindrivningsturné hos sina

livegna. Alla hem är hennes hem. Var är mitt vin och mina nötkreatur?”180 Vid ett tillfälle tänker

Noha: ”Jag håller på att utplånas.”181 Vid ytterligare ett tillfälle när Anna berättar om sin barndom

får hon det till ”vår barndom”182 och Noha tänker: ”Jag finns inte längre. Jag är ett tomt skal. Fyll

mig med innehåll. Vem är jag? Du är inte du, du är jag, men ändå är du du, jag är jag och du är

jag.”183 

Det  som  händer  med  Noha  är  till  en  början  vad  Fanon  beskriver  som  den  psykologiska

konsekvensen  för  den  koloniserade  individens  självuppfattning:  självutplåning.  Enligt  Fanon

kommer sedan tomrummet hos den koloniserade att fyllas med den bild kolonialmakten håller fram,

177 Ibid., s. 63.
178 Ibid., s. 85.
179 Ibid., s. 96.
180 Ibid., s. 96f.
181 Ibid., s. 121.
182 Ibid., s. 145.
183 Ibid.
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d.v.s. alla de stereotyper som finns om ”den andre”. Det intressanta i romanen är att Noha till en

början verkar helt helt försvarslös men efterhand börjar han faktiskt försvara sig mot Anna. Istället

för att acceptera Annas bild av honom hänvisar Noha till den gamla stereotypen av ”den svarte” när

han säger:  ”Vi är så annorlunda att ni förr tvivlade på vår mänsklighet.”184 Vid ett annat tillfälle

beskriver han skillnaden mellan svenskar och eritreaner: 

Stackars ömtåliga svenskar. Jämt är något fel. De känner efter för mycket. I min familj har vi aldrig haft
skavsår. Vadå gå in sina skor? Det är opraktiskt. Under en livstid hinner man köpa många par skor, och
SAD?  Det  är  svenskarnas  vintervariant  av  åretruntvemodet.  De  har  stress,  kärlekstrassel,
otillfredsställande arbete, vikten, vänner och föräldrar som inte duger. De får aldrig nog. De är inte som
hitflyttade eritreaner som är vana vid sol och värme störs av mörkret. Historien om han med ett guldberg
som ville  ha  ett  till,  svenskarna  är  han,  eller  prinsessan  på  ärten,  svenskarna  är  hon  eller  de  andra
huvudpersonerna i sagorna som har samma sensmoral.185 

Och när Anna beklagar sig är det typiskt svenskt medan det typiskt eritreanska är: ”[att] ha tålamod,

stå ut, kämpa, skippa kroppen och lidande är svaghet, men ni har institutionaliserat ert gnäll. Givit

det officiell status. Alla uppmuntras att hänge sig åt självömkan.”186 Men Anna slår tillbaka och

svarar: 

Sluta upp med ditt Eritreatrams. Du och jag har mer gemensamt än vad du vågar medge. [- - -] Man blir
inte mer svensk än du. Osocial. Läser humaniora på universitetet. Finns det invandrare på din kurs? Du är
tystlåten och konflikträdd. Det är svenska nationaldygder.187 

Och så slutar kapitlet med att Noha nynnar med i sången ”Du ska inte tro det blir sommar ifall inte

nån sätter fart...”188

Om relationen mellan Anna och Noha har likheter med relationen mellan kolonialherren och den

koloniserade är relationen mellan studiekamraten Fredrik och Noha ett exempel på en variant av

mimicry.  Mimicry  innebär  vanligtvis  att  en  person  som befinner  sig  i  ett  kulturellt  underläge

efterhärmar den överlägsna kulturen i syfte att komma i åtnjutande av de privilegier den överlägsna

gruppen åtnjuter. Efterhärmningen kan ske på olika plan, t.ex. utifrån språk, religion, traditioner

eller kläder. Det som är speciellt för relationen mellan Fredrik och Noha är att efterhärmningen sker

i motsatt riktning. Fredrik, som tillhör den svenska majoritetskulturen konverterar till islam. Ett av

hans syften är att motarbeta fördomar mot islam och öka toleransen.

Första mötet mellan Noha och Fredrik sker efter en föreläsning i religionsvetenskap. Noha lägger

märke till Fredriks T-shirt, som visar ett brinnande bilvrak utanför en moské och texten ”This is

everyday for us”. Fredrik hälsar till  Nohas förvåning med ”salam”. Han utgår ifrån att Noha är

muslim och pratar om hur utsatta muslimer i Sverige är, bl.a. genom fördomar om att alla muslimer

184 Ibid., s. 146.
185 Ibid., s. 107.
186 Ibid.
187 Ibid., s. 108.
188 Ibid.
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är terrorister, och frågar om Noha känner sig orolig.189 Senare berättar Fredrik att han funderar på att

konvertera till islam, att han på en semesterresa till Turkiet omvärderat sin uppfattning om islam

efter ett möte med en frukthandlare och så småningom beskrivs också en invigningsceremoni i en

källarmoské i Linköping. Fredrik antar namnet Abdul och tar till sig alla attribut man kan tänka sig

för att visa att han är en god muslim: 

Fredriks muslimska totalomvandling så som den tar sig uttryck – radband virat flera varv runt handleden.
Han har klippt sig. Snaggat är andäktigt. Skägg på utväxt. Hans tal är citat och referenser, invecklade sätt
att säga de banalaste saker för att han måste hänvisa till det lilla han kan.190 

Men Noha uppfattar det inte som äkta: 

Det finns något väldigt tillgjort över hans ansträngningar. Jag har aldrig tidigare träffat en muslim med
palestinasjal. Det är en svensk ungdomsgrej, inte så mycket för Palestinas skull som för ens egen. Fredrik
är inte muslim, han spelar en med utgångspunkt från sina fördomar om islam.191 

Fredrik kallar Noha för broder och ser som sin uppgift att göra honom till äkta muslim, eftersom

han ser honom som fallen. Han anmäler Noha, utan att fråga honom, till olika e-postgrupper och ber

sedan andra muslimer om råd hur han ska rädda Noha.192 Fredrik/Abdul förväntar sig att Noha ska

ge den äkta bilden av islam när de diskuterar  på religionskursen på universitetet  och övertalar

honom slutligen att skriva en artikel i lokaltidningen. Fredriks pappa jobbar på tidningen och det är

via honom Fredrik/Abdul har ordnat att Noha ska göra en intervju med en sverigedemokrat för att

avslöja alla fördomar om islam.193 Noha gör intervjun, men, liksom i relationen till Anna upplever

han att andra vill styra honom, tala om vem han är och vad han ska tycka. Intervjun publiceras

aldrig,  och  liksom  i  diskussionen  med  Anna  förfäktar  Noha  –  inte  som  försvar  mot

sverigedemokraten utan mot Fredrik - särartstänkandet: ”Jag är så trött på du-o-jag-är-lika-smörjan.

Varför ska folk envisas med att jämna ut och likställa? Man bör värna om sin särart.”194

Både Annas och Fredriks agerande går att koppla samman med Spivaks ifrågasättande av vem

som kan föra den förtrycktes talan. Det är alldeles uppenbart att såväl Anna som Fredrik har ett gott

syfte:  de  vill  hjälpa  Noha  att  känna  sig  trygg  och  accepterad  i  Sverige.  Problemet  med  deras

agerande är just att de talar från den hegemoniska kulturens perspektiv. Anna gör misstaget att tro

att  likhet  innebär  att  alla  har  hennes  perspektiv  och  även  om  Fredrik  konverterar  till  islam

misslyckas han eftersom han utan att veta det är så styrd av stereotypa bilder av muslimer att Noha

omöjligt kan känna igen sig i honom. Konsekvensen blir att Nohas känsla av utanförskap blir ännu

189 Ibid., s. 23f.
190 Ibid., s. 71.
191 Ibid., s. 72.
192 Ibid., s. 114.
193 Ibid., s. 91f.
194 Ibid., s. 176f.
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starkare och att han t.o.m. föredrar att hålla med sverigedemokraten om att han som invandrare

verkligen är helt annorlunda än den sedan generationer tillbaka i Sverige boende.

Identitetsförlusten och abjektionen

Främlingskapet  som  hos  Julia  Kristeva  beskrivs  som  en  allmänmänsklig  upplevelse  och  vars

djupaste grund finns i det lilla barnets tidigaste separation från modern kopplas hos henne till en

existentiell analys av främlingskapet i modern skönlitteratur där hon visar hur abjektionen tar sig

uttryck bl.a. i olika bortstötningsmekanismer som äckelkänslor och avsky. Hon menar vidare att

abjektionen är en brist, något som särskilt kännetecknar nutidens kultur och att skönlitteraturen har

kommit att ta religionens plats som uttrycksmedel och utfyllnadsmedel för abjektionens avgrund.

I Saids roman är främlingskapet väldigt tydligt i gestaltningen av Nohas vilsna identitetssökande;

han är inte hemma någonstans, och abjektionen tar sig framför allt två uttryck: i föraktet för den

egna personen och avskyn/äcklet för de andra.

Redan i romanens titel  Väldigt sällan fin finns föraktet för den egna personen. Det löper sedan

som en röd tråd genom berättelsen hur andra människor ser Noha som defekt. Föräldrarna oroar sig

för att sonen inte är tillräckligt attraktiv:  ”Jag tror inte att de enbart baserar det på mitt utseende,

men under min uppväxt har jag varit centrum för en återkommande diskussion om vems fel min

kroknäsa, puckelryggiga hållning och skelögdhet är.”195 När Noha berättar om det första mötet med

en flyktingmottagare anmärker denne på Nohas namn:

En flyktingmottagare  började  hosta  okontrollerat  när  hon försökte  säga  mitt  namn.  H:et,  mjukt  och
avhugget, inte som att harkla sig eller kväljningar, krånglade till det, fastnade i halsen på henne. Min
integration skulle försvåras om folk drabbades av hostattacker när de talade med mig.196

Förslaget blir att stavningen ändras och Noh blir Noha. 

Vid ett tillfälle jämför sig Noha t.o.m. med den s.k. ”rydsmannen”, en ökänd våldtäktsman, som i

tidningarna har beskrivits av sina arbetskamrater och chefer som både trevlig och älskad. Det tror

inte Noha att han själv är. Tvärtom skyr han all social kontakt och ställer sig frågan:”Hur kan jag

vara värre än honom?”197 Till och med i Eritrea kommenterar Noha sin egen person med orden: 

”Jag tror att jag också i den nya tidens Eritrea uppfattas som defekt.”198 I  förhållande till  andra

människor drabbas Noha av känslor av avsmak inför dem. När han flyttar in i studentkorridoren vill

han tvätta bort spåren av andra som bott där före honom: 

195 Ibid., s. 45.
196 Ibid., s. 165.
197 Ibid., s. 181.
198 Ibid., s. 223.
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Ett brännmärke på skrivbordet format som en cirkel. Hur har det uppstått? Oidentifierbar missfärgning på
madrassen. Jag beslutar att jag inte behöver fundera på vad som hänt här före mig. Mycket förfärligt,
mycket oanständigt förmodar jag, men det hör till andras förflutna. Rum är inte som oss människor. Man
kan tvätta bort och täcka över.199

Han  är  också  rädd  för  allt  som  har  med  andra  människors  mat  att  göra.  Det  gemensamma

korridorköket fyller honom med skräck: 

Jag kan inte förutse varje eventualitet. Distraherad av ljud som kan vara en person i rörelse tappar jag
knäckebrödsmackan  i  en  kastrull.  Det  är  bara  att  kasta.  Mina  grannar  lämnar  kvar  sina  odiskade
köksgeråd lite varstans och även om det hade varit diskat, hur ska jag kunna lita på dem? Tänk om en
matpartikel finns kvar och överförs till mig?200 

Över huvud taget skyggar han för kontakten med andra människor. Om en konsert säger han: 

För mycket ljud. Både för starkt ljus och för mörkt. Trängsel. Trots att jag har varit undvikande och
allmänt påpasslig och väjt undan har fyra personer rört vid mig. [- - -] Cigarettrök. Ölstank. Parfymstank.
Svett. Naken hud.201 

och senare: ”Vad behöver jag vänner till? Om de är något som människorna jag känner klarar jag

mig gott utan.”202 En del av Nohas avsmak och rädsla kan förklaras av rädslan att inte leva som en

god muslim, att han ska frestas till att äta fläskkött, dricka alkohol och ha otillåten kontakt med

kvinnor. Samtidigt är det just detta som är en del i Nohas främlingskap: han vet inte vad hans

eritreanska identitet innebär och han känner sig främmande i det svenska.

När Noha i bokens andra del befinner sig i Eritrea blir det delvis en besvikelse eftersom han inte

är hemma där heller. Även där uttrycks främlingskapet genom äckelkänslor för mat: både fadern

och brodern blir magsjuka, medan Noha undviker att äta rester och dricka brunnsvatten: ”Bror och

fadern äter rester från igår till frukost. Jag tror att de istället för brunnsvattnet borde använda kokat

vatten eller bordsvatten för att skölja munnen och tandborsten.”203

Språk och stil

I  undersökningen av  hur  den dubbla  identiteten  och utanförskapet  gestaltas  språkligt  i  Väldigt

sällan fin är det framför allt fyra stildrag som framträder tydligt.

Stilen i romanen utmärker sig på fyra sätt.

1. genom växlingar mellan substantiv i bestämd och obestämd form 

2. genom nominalsatser och ettordsmeningar

3. genom berättarperspektivet

4. genom symboler

199 Said., s. 17.
200 Ibid., s. 19.
201 Ibid., s. 81.
202 Ibid., s. 181.
203 Ibid., s. 198.

44



Ordens böjningsformer hör  till  språkets  morfologiska  nivå och har  ofta  stilistisk verkan.  Ett

sådant exempel är substantivens form. Enligt Cassirer signalerar just substantivens böjning om det

omtalade är känt för läsaren sedan tidigare. Så är t.ex. ”en katt” troligen något som inte nämnts

tidigare medan formen ”katten” signalerar något för läsaren tidigare känt.204

Till den syntaktiska nivån hör både nominalsatser och ettordsmeningar. Nominalsats är en sats

som saknar finit verb. Exempel på användning av nominalsatser är uppmaningar som ”Fram med

maten!” eller scenanvisningar som ”Man ut genom dörr.”. Ettordsmeningar består som uttrycket

säger av ett enda ord och är vanliga i uppmaningar av typen ”Kom!”, men kan också vara ett sätt att

återge talspråk i skrift samt bidra till det poetiska språket.

Det tredje stildraget i romanen handlar om berättarperspektivet, där det ofta vid första anblick är

lätt att avgöra om det är en ”jagberättelse” eller ett allvetande berättarperspektiv, vilket kan tänkas

få  olika  effekter  för  berättelsen.  I  relationen  (alltså  det  berättade)  förekommer  ibland  även

återgivande av repliker genom direkt (”Kom!” sa Jonas) eller indirekt anföring (Jonas sa att hon

skulle komma).  Ibland finns i  återgivandet av repliker eller en persons tankeflöde en glidning i

berättarperspektivet, vilket kallas täckt anföring. I ett sådant fall suddas gränsen mellan berättaren

och personen i berättelsen ut och läsaren blir osäker på vems perspektivet är. I  Väldigt sällan fin

förekommer en variant av täckt anföring. 

Den  fjärde  stilistiska  nivån  som  analyseras  här  är  semantisk  och  gäller  användningen  av

symboler.  Symboler  är  en  kategori  som  vetter  mot  bildspråk  men  inte  har  den  språkliga

utformningen i form av liknelser eller metaforer. Symboler i en berättelse spelar en bokstavlig roll

men får i tolkningen funktionen att förstärka textens tematik genom att ges en symbolisk innebörd.

Symbolerna  i  Väldigt  sällan  fin  analyseras  i  avsnittet  om  den  postkoloniala  tematiken  och

sammanfattas därför enbart här. 

I följande avsnitt exemplifieras och analyseras de nämnda stildragen med utgångspunkt i deras

betydelse för romanens tema.

Substantivens böjningsform

På den morfologiska nivån utmärks stilen av en ofta oväntad växling mellan substantiv i bestämd

och  obestämd form samt  användning eller  avsaknad  av  obestämd artikel.  Följande exempel  är

hämtat från ett avsnitt som beskriver när Noha kommer till studentområdet Ryd i Linköping, dit han

just har flyttat från hemstaden Göteborg:

204 Cassirer, s. 186.
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Nummer tvåhundrasjuttiofyra. Det är jag. Utfyllnad av tystnad medan receptionist gräver i pappersbunt på
skrivbordet, inte hittar, och sedan skriver ut ett kontrakt. Han säger att de har haft en snurrig dag. Många
nya studenter som ska flytta in i sina lägenheter. Som jag. Vad ska jag läsa? Religion? Det tycker han låter
spännande. Har jag hört talas om domkyrkan? Jag borde gå dit. Den är berömd för sina målningar. Okej,
skriv under här och här. Jag får nycklar i ett kuvert och en vägbeskrivning. Förbi den stora parkeringen
vid  köpcentrumet.  En  grön  container  –  rakt  fram.  Höger  när  jag  får  syn  på  tennisbanan.  Mitthuset.
Ljusröd  fasad.  Bil  och  flak  med möbler  på.  Två  personer  bär  in  en  soffa.  Jag fastnar  bakom dem.
Vänligen  ställ  era  cyklar  utomhus.  Vänligen  limma  inte  fast  flaskor  i  taket.  Det  finns  fler  vänliga
uppmaningar. Flaska fastlimmad i taket. Glasskärvor på golvet. En trappa upp. Nyckel ut ur kuvert. In.
Första rummet till vänster.205

I exemplet ovan är det slående hur många av substantiven i obestämd form som saknar obestämd

artikel. I tredje meningen står det ”receptionist gräver i pappersbunt”, och senare ”[bil] och flak

med möbler på” och ”[f]laska fastlimmad i taket. Glasskärvor på golvet.” I de två första meningarna

är alla substantiv obestämda och saknar obestämd artikel medan de två senare meningarna börjar

med  obestämd  form  och  slutar  med  substantiv  i  bestämd  form.  Det  är  alltså  långt  ifrån  alla

substantiv som skrivs på detta ofullständiga sätt. De blandas med substantiv i bestämd form och

obestämd form med artikel: ”domkyrkan”, ”mitthuset”, ”ett kontrakt” och ”ett kuvert”. Man kan

tänka sig  flera  effekter  av  detta  stildrag.  Den ena  är  att  valet  av  obestämd och bestämd form

vanligtvis  signalerar om det som omnämns är känt eller inte för berättaren och/eller den tänkta

läsaren.  Den  bestämda  formen  presuppositionerar  enligt  Cassirer  oftast  något  redan  känt.206

Obestämd form visar alltså att något nytt presenteras för läsaren. I textexemplet ovan går författaren

ett steg längre när han låter några substantiv stå i obestämd form och dessutom sakna obestämd

artikel. När både den obestämda artikeln och den bestämda formen saknas signalerar det osäkerhet

och brist på sammanhang. I texten tycks bestämd och obestämd form blandas helt slumpmässigt

vilket ytterligare förstärker intrycket av osäkerhet hos den som berättar - i det här fallet Noha. 

Nominalsatser och ettordsmeningar

Även syntaxen i det citerade avsnittet kännetecknas av stildrag som är återkommande i romanen.

Ett  sådant  stildrag  är  att  meningsbyggnaden  ofta  växlar  mellan  fullständiga  huvudsatser  och

nominalsatser där en fullständig huvudsats exemplifieras med: ”Han säger att de har haft en snurrig

dag” och nominalsatsen med dess avsaknad av finit verb av: ”Nyckel ut ur kuvert.”. Andra exempel

i romanen på nominalsatser är ”[e]n man ut genom dörren.”207 och ”[j]ag på säng.”.208

Ytterligare utmärkande drag för syntaxen från exemplet är ettordsmeningar som: ”Mitthuset.”

och ”[i]n.”. Ibland byggs ettordsmeningar bestående av ett substantiv ut med en bestämning som:

”[l]jusröd fasad.” eller ”[en] trappa upp.”.

205 Ibid., s. 15.
206 Cassirer, s. 186.
207 Said S., s. 31.
208 Ibid., s. 50.
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Den  i  många  fall  grammatiskt  ofullständiga  syntaxen  kan  ha  flera  effekter.  Nominalsatser

förekommer enligt Cassirer i olika sammanhang och kan ge helt skilda effekter beroende på vilket

verb som underförstås. Ofta återfinns nominalsatser i scenanvisningar, men Cassirer visar också hur

nominalsatser i en skönlitterär text kan skapa ett högt tempo i berättelsen. Satstypen är dessutom

vanlig i talspråket: ”Upp ur sängen! In i bilen med er allesamman!”209 I Väldigt sällan fin är effekten

av en syntax med nominalsatser i kombination ettordsmeningar  utan tvekan talspråklig. Man kan

t.o.m.  som läsare  uppleva  att  man  kommer  väldigt  nära  Nohas  oredigerade  tankar.  Härigenom

fungerar stildraget också som ett uttryck för eller en förstärkning av Nohas osäkerhet och förvirring.

Perspektiv

Det  tredje  framträdande  stildraget  är  relationen  i  anföringen  som  suddar  ut  gränsen  mellan

berättaren och den som talar. Berättarperspektivet i romanen är första person; det är  Noha som

berättar. På flera ställen återges samtal mellan Noha och någon annan person. I följande exempel

återger Noha i efterhand ett samtal han haft med Anna:

Det finns en hel del orosmoln utöver mig. Person som hon ogillar dyker troligen upp för att hon annars
inte kunnat bjuda in en annan person som hon är god vän med. Komplicerad historia. Fattar inte. Inte
heller så att man vill veta mer. Teknik som fungerade idag kan fallera imorgon. Teori om att elektronik har
eget liv och att det egna livet främst utgörs av vilja att jävlas med människor. Därför har hon lånat en
extra videobandspelare. Hon har bakat bullar. Farmors recept. De är väldigt goda fast hon tvivlar på att
hon har gjort rätt. Farmor var inte så noga med måttangivelserna. Hoppas att de inte ska smaka illa. Chips
ska det också bli. Och sockerdricka. Chokladpudding med riktig vispgrädde till. För vi förtjänar att unna
oss något extra efter tentorna som har varit. Som belöning. Eller hur? Är du kvar?210

Det intressanta här är hur samtalet i de första två meningarna återges genom att berättaren refererar

till ”hon” och ”mig” så att läsaren förstår att Noha återger vad han minns av samtalet. Därefter

följer några meningar utan subjekt: ”Komplicerad historia. Fattar inte” som läsaren uppfattar som

Nohas egna reflektioner kring samtalet. I slutet av avsnittet glider återgivandet över i något som kan

uppfattas som direkta citat av Annas ord fastän anföringsverb saknas: ”Farmors bullar”, ”Farmor

var inte så noga med måttangivelserna.  Hoppas att  de inte ska smaka illa.”,  och till  sist Annas

frågor: ”Eller hur? Är du kvar”. Tekniken liknar täckt anföring, även om berättarperspektivet vid

täckt anföring vanligtvis är tredje person, men effekten av att utelämna anföringsverbet blir här

densamma: läsaren blir osäker på vem det är som talar, vems perspektivet är. Den täckta anföringen

suddar ut gränsen mellan berättaren och den som talar.  I  Väldigt sällan fin är  det intressant att

koppla  samman även detta  stildrag med Nohas osäkerhet  kring  identiteten.  Det  han upplever  i

relation till andra är att de försöker tala om vem han är; gränserna mellan ”jag – Noha” och ”hon –

Anna” blir suddiga och oklara, vilket alltså avspeglas när Noha återger samtalet.

209 Cassirer, s. 89.
210 Said S., s. 132.

47



Symboler

Symboler  är  av central  betydelse för en texts tolkning och det  fjärde av romanens utmärkande

stildrag.  Romanens  symboler  avhandlas  i  uppsatsens  analys  av  dess  tematik  och  sammanfattas

därför enbart här. Det är slående hur olika djur dyker upp genom hela berättelsen och det är tydligt

att  djuren  fungerar  som  symboler  för  olika  sätt  att  förhålla  sig  till  romanens  grundkonflikt;

identitetsproblematiken. De djur som förekommer är fåglar, en sköldpadda, insekter, en skorpion,

och ett lamm. I de avsnitt där det förekommer djur är det inte direkta liknelser eller metaforer.

Snarare fyller de en rent bokstavlig funktion i berättelsen, men går att tolka på ett symboliskt plan,

som ett slags parallell berättelse om den kluvna identiteten. Fåglar står i romanen för frihet men kan

också vara vilsna i sökandet efter bo eftersom de kan vara både stannfåglar och flyttfåglar. Andra

djur som sköldpaddor och lövgrodor symboliserar i romanen människor som är offer för andras

experimentlusta och godtycke medan boken avslutas med en tydlig symbolik i berättelsen om hur

en  skorpion  dödar  ett  lamm.  Här  är  symboliken  närmast  religiös  och  kan  förstås  utifrån

abrahamsreligionernas berättelse  om offerlammet.  Symboliken med offer och förövare är  tydlig

också här.
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3. Komparation
Romanerna  En storm kom från paradiset  och  Väldigt sällan fin  har en gemensam utgångspunkt i

integrationsdebattens Sverige i början av 2010-talet. I båda romanerna berättar två unga män med

rötter  på  den  afrikanska  kontinenten  -  Uganda  respektive  Eritrea  -  om  identitetssökande  och

utanförskap i en postkolonial värld. Båda romanerna låter sig analyseras utifrån postkoloniala och

psykoanalytiska  teorier  om identitetens  konstruktion  och  dess  konsekvenser.  I  båda  romanerna

används också olika språkliga stilmedel för att uttrycka den instabila identiteten. I följande avsnitt

görs  först  en  sammanfattning  av  de  båda  romananalyserna.  Därefter  jämförs  romanernas

tematisering och stilistiska uttryck av den kluvna identiteten..

Tematiseringen av identiteten sker i  En  storm kom från paradiset  på tre nivåer. För det första

beskrivs identiteten som en postkolonial konstruktion vilket visas genom att romanens huvudperson

i skildringen av faderns,  P:s historia, väver samman den med Ugandas historia och beskriver den

som  en  konstruktion  och  konsekvens  av  kolonialmakternas  framfart  i  Östafrika.  Det  är  den

uppdelning  av  världen  i  vi  och  de  som  Said  beskriver  i  Orientalism,  som  motiverade

kolonialmakternas förtryck. Romanen visar också att kolonialismen får konsekvenser på individplan

i  flera  generationer.  P  kan  ses  som  ett  offer  för  historien,  men  i  sonens  berättelse  vävs

historiefilosofen Walter Benjamins kritik av historieskrivningen in. Även om han kan förstå att hans

pappa är  offer  för  omständigheter  och hans  egen situation  som andra generationens  invandrare

också är en del av historien mynnar hans resonemang ut i en uppmaning att bjuda motstånd och

sluta se sig själv som historiens offer. 

För  det  andra  beskrivs  i  romanen  med  tydlig  utgångspunkt  i  såväl  Fanons  som  Bhabhas

vidareutveckling  av  Lacans  spegelteori  hur  identiteten  skapas  genom  olika  spegelbilder,

representationer och masker genom mimicry och hybridisering. De tydligaste exemplen på mimicry

är  den  roll  faderns  fotografier  av  sig  själv  som  kadett  i  det  grekiska  flygvapnet  spelar.  I

fångenskapen och under flykten utgör de både en möjlighet och ett hot för fadern, men framför allt

representerar de hans längtan efter något han skulle vilja vara. Här finns också en tydlig referens till

den antika myten om Ikaros, som liksom P drömmer om frihet men flyger för nära solen och störtar.

Berättarens anspelning på ikarosmyten är också ett exempel på  mimicry; en central myt från den

europeiska kulturarvet används för att beskriva P. Användningen av ikarosmyten kan också ses som

ett exempel på hybridisering eftersom myten här tas ur sitt sammanhang och används på ett nytt sätt

och får en delvis ny innebörd.  Hybridisering innebär ett ifrågasättande av den rådande ordningen.
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Ifrågasättandet i detta fall handlar om vem som äger myten och var gränsen mellan vi och de/väst

och öst egentligen går.

Till  kategorin  mimicry och  hybridisering hör  också berättarens återgivande av hur europeisk

kultur används av den tanzaniske politikern Nyerere då han läser Shakespeares Julius Caesar och

identifierar sig med honom som ledare.

I identitetstematiken uttrycks till sist också flyktingens identitetsförlust. Här är kopplingen till

Kristevas teori  om abjektionens främlingskap och dess känslor av avsky, äckel och hat uttryckt

genom olika sinnesförnimmelser, men också dess konsekvenser för efterföljande generation, tydlig.

I romanen beskrivs flykten som ett ingenmansland, P drabbas i lägret av stark smärta orsakad av en

termit som ätit sig in i hans öra, han magrar av, maten väcker äckel och illamående och han vill

kräkas. I den hopplösa väntan P hamnar i i Nairobi försöker han till sist skada sig själv. Romanen

visar också hur abjektionens hat kan fortplanta sig till nästa generation genom att berättaren återger

hur  han  i  tonåren  tillsammans  med  en  kompis  som  andra  generationens  invandrare  känner

utanförskap och hat. Intressant nog finns också i bakgrunden  P:s separation från modern i tidig

ålder.

Stilistiskt  utmärker  sig  språket  på  tre  plan:  semantiskt,  syntaktiskt  och  perspektivmässigt.

Semantiskt är bildspråket det mest framträdande. Många liknelser och metaforer är kopplade till

vingar: det är fåglar, änglar, flygplan och bönsyrsor. Bildspråket är både positivt laddat genom att

vingar och flygande ofta står för drömmar om frihet, men det finns också en destruktiv sida genom

kopplingar till offer och störtning. Bildspråket är således tydligt kopplat till romanens tematik, och

innehåller som nämnts ovan både drag av mimicry och hybridisering.

Anaforer,  parataktisk meningsbyggnad och asyndetisk satsfogning är stilelement som i likhet

med bildspråk återfinns i poetiskt språkbruk, men medan bildspråket löper genom hela romanen är

anafor, paratax och asyndes särskilt frekventa i de avsnitt som uttrycker utanförskap, främlingskap

och vilsenhet.  Paratax och asyndes  lämpar sig särskilt  väl  för att  skapa en känsla  av bristande

sammanhang, medan anafor visserligen kan skapa en viss rytm, men också ge texten en känsla av

monotoni genom sin upprepning. Även dessa stildrag hänger alltså tydligt samman med tematiken:

det är dessa stildrag som tydligast används för att uttrycka abjektionen.

Till  sist  används täckt anföring vilket bidrar  till  en glidning i  berättarperspektivet.  Stildraget

bidrar  till  att  ifrågasätta  vems  bild  av  berättelsen  vi  får  läsa  vilket  stämmer  väl  överens  med

postkolonialismens  grund  i  en  poststrukturalistisk  verklighetsuppfattning  med  betoning  på

medvetenheten om att allt som tas för givna sanningar är konstruktioner av språket, vilket i sin tur

är beroende av makt och diskurs.

I  Väldigt sällan fin lyfts identiteten som postkolonial konstruktion fram genom Nohas sökande
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efter  den  nationella  identiteten.  Den börjar  parallellt  med  religionsvetarstudierna  i  Sverige  och

fortsätter i romanens andra del, då han åker till Eritrea. Hans slutsats om den nationella identiteten

är tydlig: nationalitet är en konstruktion. I Eritreas fall finns det ingen som med säkerhet kan tala

om när och varifrån det eritreanska kommer. Olika kulturer har satt  tydliga avtryck: ottomaner,

italienare och etiopier. Noha ställer sig frågan varför det bara kallas kolonisation när det handlar om

européer. Var det inte en form av kolonisation Etiopien sysslade med? Noha själv är ett tydligt

exempel på diasporaidentitet: I Sverige räknas han inte som svensk, men i Eritrea ses han inte som

riktig eritrean.

Ett annat exempel på tematiseringen är användandet av djur som symboler. Noha omtalar fåglar

som flyttar, stannar, letar efter bo, inte kommer in i boet eftersom någon har blockerat ingången och

fåglar som verkar förvirrade. Det är ofrånkomligt att läsa in Nohas situation i bokens alla fåglar.

Vidare förekommer djur i fångenskap som utsätts för allehanda experiment: lövgrodor, sköldpaddor,

en skorpion och ett lamm. De utgör en kontrast till fåglarna som lever sina egna liv i frihet. Djuren i

fångenskap  kan  läsas  som  symboler  för  hur  utsatt  Noha  känner  sig.  Romanens  sista  djur  är

skorpionen som hetsas att sticka ihjäl ett lamm. Här är symboliken religiös: offerlammet är en tydlig

referens till  abrahamsreligionerna och i detta fall ligger islam närmast till  hands. Samtidigt kan

skorpionen/förövaren och lammet/offret symbolisera Nohas roll som exileritrean. Han anklagas å

ena sidan för att inte vara lojal och är på så sätt en förövare i de eritreanska landsmännens ögon,

men är  samtidigt  ett  offer  eftersom han har  tvingats fly.  I  romanens avslutning finns  också en

kameleont som med sin förmåga att anpassa sig efter omgivningen kan läsas som symbol för vad

Noha och många andra med dubbla hemländer hela tiden gör när de ständigt försöker anpassa sig

efter sin omgivning.

Tematiseringen av identiteten som spegelbild finns i romanens första del genom tre karaktärer

som representerar tre centrala postkoloniala fenomen. I relationen mellan Anna och Noha ser man

tydligt  kolonisatören med anspråk på att  definiera den andre.  På det reagerar  Noha precis som

Fanon beskriver: först genom att vara passiv, därefter genom att förstärka den förutsagda särarten.

Fredrik,  som konverterar  till  islam försöker  också  styra  Noha,  men  är  snarare  ett  exempel  på

mimicry som tar sig omvänt uttryck: här är det Fredrik som blir den ”sanna” muslimen och försöker

omvända  Noha.  Noha  möter  också  en  sverigedemokrat.  Precis  som  i  fallet  med  Anna  leder

kontakten mellan dem till att Noha förstärker särartstänkandet.

Främlingskapet eller abjektionen uttrycks redan i romanens titel och återkommer med referens

till  utseendet.  Berättaren  både  ser  sig  själv  och  betraktas  som  defekt  vad  gäller  utseendet.

Stavningen av hans  namn väcker  tvekan hos  en tjänsteman som ändrar  det.  Noha själv känner
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avsmak inför andra människors mat, lukter, ljud och smuts i studentkorridoren men också när han

befinner sig i Eritrea och maten då gör hans far och bror magsjuka.

Stilmässigt utmärker sig språket på fyra plan: morfologiskt, syntaktiskt, perspektivmässigt och

semantiskt.  Morfologiskt  kännetecknas  språket  av  en  till  synes  slumpmässig  växling  mellan

substantiv  i  bestämd och  obestämd form.  Inte  sällan  förekommer  den  obestämda  formen  utan

obestämd  artikel.  Effekten  blir  att  läsaren  upplever  en  brist  på  sammanhang  och  därmed  en

osäkerhet hos berättaren. Syntaktiskt växlar satserna mellan fullständiga satser och nominalsatser.

Det förekommer också ofta andra former av ofullständiga satser, t.ex. ettordsmeningar. Stilen är

vanlig i scenanvisningar men ligger också nära talspråket och intrycket blir närmast en form av inre

monolog. Berättarperspektivet är första person. Här märks en form av täckt anföring när berättaren

återger andras repliker utan anföringsverb, vilket går att tematiskt sammankoppla med gestaltningen

av den splittrade identiteten; gränsen mellan ”jag” och ”du” suddas ut. Semantiskt är det uppenbart

att de många djur som förekommer i berättelsen har en symbolisk innebörd: fågeln som söker ett bo

och som tvekar mellan att stanna eller att flytta motsvaras naturligtvis av Noha som inte vet var han

hör hemma, djuren som hålls i fångenskap ger en känsla av begränsning eller att vara styrd av andra

och till  sist  finns  djuren som är  förövare och offer  –  en tydlig  parallell  till  Nohas  diasporiska

identitet som är kluven mellan att vara skyldig till att ha svikit men också ett offer genom att ha

tvingats på flykt. Avslutningsvis dyker idén om den anpassningsbara kameleonten upp, kanske som

en dröm om att kunna vara hemma på mer än en plats.

Tematiseringen av identiteten kopplas i båda romanerna starkt till nationalitet och visar samtidigt

att nationalitet och därmed identitet är en konstruktion. Hos Anyuru beskrivs Ugandas historia som

den brittiska kolonialmaktens skapelse. Romanen förnekar nationalitetsbegreppet som något absolut

och ursprungligt när läsaren får veta att området tidigare befolkades av olika klaner med oklart

ursprung som sammanfördes till ett folk av britterna som också kom att organisera militärväsendet

utifrån vilka grupper som tycktes ha lämplig fysiologi. Här finns en tydlig anklagelse riktad mot den

forna kolonialmakten: de lade grunden för kommande konflikter i den unga nationen Uganda. I

romanen  vidgas  perspektivet  även  till  andra  länder  i  östafrika  och  visar  hur  olika  länder  som

tidigare varit kolonier kämpar mot varandra och stöds av världens olika stormakter. På så sätt är

kolonialismen fortfarande närvarande efter  självständigheten.  Men synen på  identiteten  som en

produkt av den konstruerade nationaliteten problematiseras också hos Anyuru när berättaren brottas

med synen på sin far,  P,  som ett  offer  för historien.  Berättaren för ett  resonemang utifrån den

marxistiskjudiske historiefilosofen Walter Benjamin, vars tes om historiens ängel uppmanar till ett

ifrågasättande av en historiesyn där historien ses som en räcka händelser som leder utvecklingen

fram till nuet. Historien, menar han, är inte avgjord. Varje punkt i historien är ett nu som innebär
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flera möjligheter. Det är därför det är så fel att betrakta människor enbart som offer. Berättaren vill,

precis som Benjamin, uppmana läsaren att göra motstånd mot den passiva offerrollen.

Också hos Said gör huvudpersonen efterforskningar om det nationella ursprunget, i det här fallet

Eritrea, och i likhet med Anyurus redovisning om Uganda visar Saids roman att Eritrea har skapats

av kolonialismen, i Eritreas fall flera olika kolonialmakter.  Väldigt sällan fin  ställer flera kritiska

frågor.  Den  första  är  när  historien  om  en  nation  egentligen  börjar.  Den  andra  riktas  till

postkolonialismen som i sig själv tycks rymma samma hierarki som den vill avslöja: varför räknas

inte en afrikansk stat som kolonialmakt när den som Etiopien ockuperar Eritrea? 

Om individen som offer ses som en konsekvens av kolonialismen hos Anyuru lyfter Said fram en

annan  aspekt  av  individen  som  offer  utifrån  den  diasporiska  identitetens kluvenhet  som

kolonialismens konsekvens. Det uttrycks för det första genom romanens struktur med en handling

som utspelar sig först i Sverige, sedan i Eritrea. För det andra spelar olika djur en symbolisk roll i

skildringen av diasporaidentiteten. Genom fåglar som flyttar eller stannar och som försöker bygga

bo  men  ibland  hindras  visas  den  diasporiska  identitetens  svårighet  att  känna  sig  hemma.  I

berättelsen experimenterar huvudpersonens bror också med olika djur. Här finns en uttalad koppling

till den muslimska offerhögtiden till minne av Abrahams offer. Precis som hos Anyuru berörs alltså

offertanken: brodern experimenterar med djur precis som kolonialmakterna experimenterade med

de koloniserade. Men medan berättaren hos Anyuru protesterar mot offertanken går den hos Said att

koppla till diasporaidentitetens kluvenhet mellan att känna skuld mot det ena landet (Noha anklagas

för att ha svikit Eritrea) och känslan av att vara ett offer genom att man tvingats fly. Den symboliska

användningen av djur avslutas med att brodern föreslår att nästa djur att experimentera med blir en

kameleont – ett djur som verkligen lyckas anpassa sig så som den som lever med flera hemländer

tvingas göra. 

I båda romanerna finns tydliga illustrationer av hur identiteten skapas genom efterhärmning. Hos

Anyuru är P ett exempel på den efterhärmning eller mimicry som Fanon beskriver som tvångströja

vilket visas genom de fotografier  P bär med sig och som föreställer  P i det grekiska flygvapnets

uniform.  I  romanen  antyds  att  P  har  valts  till  stridspilotutbildningen därför  att  han  tillhör  den

folkgrupp som britterna sedan lång tid har ansett som lämpliga att rekrytera som soldater. Ugandas

regering vid tidpunkten för berättelsen fortsätter tydligen på samma linje. Om påståendet stämmer

kan  man  uppfatta  både  drömmarna  och  P:s  identifikation  med  bilden  av  sig  själv  i  grekisk

flyguniform som en identitet ursprungligen skapad av kolonialmakten som sedan räcker fram den

till den koloniserade mot löfte om ett bättre liv. Därigenom, menade Fanon, skapas ett begär hos

den koloniserade efter att vara någon annan. För P utgör pilotutbildningen först en dröm bort från

förtryck och han identifierar sig starkt med bilderna. Senare kommer fotografierna istället att bli ett
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hot och han förstör dem – precis som Fanon menade att  mimicry blir ett hot mot den förtrycktes

identitet. 

Bhabha, som till skillnad från Fanon såg möjligheten att använda  mimicry som protest,  finns

också exemplifierad hos Anyuru genom skildringen av den tanzaniske ledaren Nyerere som i sin

frihetskamp inspireras av såväl Julius Caesar som Shakespeare.

En annan form av efterhärmning är  hybridisering,  som av Bhabha beskrivs som en form av

översättningsproblematik. I En storm kom från paradiset kan anspelningen på ikarosmyten ses som

ett exempel på  hybridisering eftersom myten är en viktig del i europeisk kulturtradition men här

kommer att handla om en afrikansk Ikaros som flyr från ett Afrika vars folk har terroriserats av

européer.  Liksom  mytens  Ikaros  får  P  se  sina  drömmar  krossade.  Även  den  anspelning  på

kristusmyten som finns i romanens bildspråk kan ses som en form av hybridisering eftersom även

den kommer att användas i ett annat sammanhang än det ursprungliga. Samtidigt måste man här

som läsare ställa sig frågan vems berättelserna är och var gränsen mellan Europa och ”det andra”

egentligen går. Både ikarosmyten och kristusmyten har ju troligen funnits i afrikansk kontext under

lång  tid.  Det  är  alltså  både  genom  att  ifrågasätta  vem  som  äger  myterna  och  vem  som  har

tolkningsföreträde som hybridiseringen blir subversiv. 

Även  i  Väldigt  sällan  fin åskådliggörs  spegelteorin.  Här  sker  det  genom  huvudpersonens

relationer med olika personer. Relationen med Anna motsvarar Fanons beskrivning av förhållandet

mellan kolonisatören och den koloniserade. Anna påverkar Nohas självuppfattning precis på det sätt

som Fanon beskriver  sker  i  relationen mellan  kolonisatör  och  koloniserad:  Noha utplånas,  han

upplever att han inte finns, att Anna liksom tar över hans identitet. Enligt Fanon kommer därefter

tomrummet att fyllas med de egenskaper kolonisatören bestämt. Noha reagerar mycket riktigt med

att  förstärka  sin  särart  –  d.v.s.  han  bekräftar  de  stereotyper  som finns  om eritreaner.  Dåtidens

kolonisatör kunde hävda att syftet var gott: den koloniserade visste inte sitt eget bästa. På samma

sätt ser Anna sitt syfte som gott,  men istället för att tillskriva honom kolonialismens stereotypa

egenskaper  vill  hon  nu  göra  om  Noha  till  ”en  människa  som  alla  andra  svenskar”.  Här

problematiseras alltså kravet på invandraren att förneka eventuella skillnader och anta svenskheten

som ett slags ny form av kolonisering.

Ett  annat  sätt  att  illustrera  spegelteorin  i  Väldigt  sällan  fin  sker  genom  beskrivningen  av

relationen mellan Noha och Fredrik. Fredrik är ett exempel på omvänd mimicry eftersom han på alla

sätt han förmår imiterar det han tror är en äkta muslim och även försöker påverka Noha i detta.

Omvänd mimicry kan ha olika orsaker. I fallet Fredrik beskrivs syftet som ett försök att motverka

fördomar mot muslimer, men hans försök avvisas bestämt av Noha. Problemet med Fredrik är det

som Spivak beskriver som problemet med att föra den förtrycktes talan. Fredrik kommer från den

54



kultur som har övertaget och även om han t.o.m. försöker bli som Noha kommer han aldrig att

kunna föra hans talan. När han arrangerar intervjun mellan Noha och SD hamnar därför Noha som

ett slags protest mot Fredrik åter i ett särartshävdande som för tankarna till rörelsen négritude.

Det utanförskap som enligt Kristeva kommer ur upplevelsen av identitetsförlust – med Kristevas

term abjektionen - och kännetecknar den moderna människan, tematiseras hos både Anyuru och

Said. Hos båda författarna uttrycks utanförskapet genom olika sinnesförnimmelser. Båda beskriver

hur mat och starka ljud väcker äckelkänslor. Anyuru använder även en beskrivning av stark smärta.

Hos båda uttrycks självhat: Anyurus huvudperson försöker skada sig själv medan huvudpersonen

hos Said uttrycker avsmak för sitt utseende och även upplever hur andra ser honom som defekt på

olika sätt. Hos Saids huvudperson väcker andra människor avsky och äckel, vilket närmast blir en

social fobi hos honom. Avskyn för andra i Saids roman motsvaras hos Anyuru av beskrivningen av

hur P:s son, som är en andra generationens invandrare känner hat mot sin omgivning. En skillnad

mellan romanerna i tematiseringen av utanförskapet är att skildringen av utanförskapet hos Anyuru

drar en linje mellan den identitetsförlust som P upplever under flykten och det utanförskap nästa

generation  kommer  att  uttrycka  medan  identitetsförlusten  hos  Said  snarare  handlar  om

diasporaidentitetens svårighet att omfatta flera identiteter. Båda romanerna problematiserar dock en

misslyckad integration genom att tematisera utanförskap.

Enligt Kristeva är identitetsförlusten en stark drivkraft i skönlitterärt skapande och hon menar att

det  poetiska  språket  har  sitt  ursprung i  abjektionen.  Vidare  menar  hon att  vår  tid  på flera  sätt

kännetecknas  av  abjektion  och  har  i  analyser  av  samtida  skönlitteratur  visat  hur  utanförskapet

uttrycks  stilistiskt  t.ex.  genom  att  det  muntliga  språket  kommer  in  i  skriften  som  i  den  inre

monologen, genom ett överdådigt bildspråk men också genom tystnad samt genom vad hon kallar

”tafatthetens  estetik”.  I  båda  romanerna  används  språkliga  stilelement  på  olika  nivåer  för  att

förstärka  den  identitetstematiken.  På  semantisk  nivå  motsvaras  det  rikligt  förekommande

bildspråket i En storm kom från paradiset av förekomsten av symboliskt berättande i Väldigt sällan

fin. Medan bildspråket hos Anyuru kan uppfattas som kritik på två plan, dels genom att visa svarta i

Afrika  eller  från  Afrika  som offer  för  kolonialismen,  dels  som  hybridisering med  kritisk  udd,

illustrerar  symbolerna  i  form av  olika  djur  hos  Said  både  diasporaidentitetens  svårigheter  och

möjligheter samt relationen mellan kolonisatör och den koloniserade.

Anyurus  bildspråk  är  det  mest  framträdande  stildraget  i  En storm kom från  paradiset  men

kontrasteras  av  de  avsnitt  som  kännetecknas  av  anaforer,  parataktisk  meningsbyggnad  och

asyndetisk  satsfogning:  bildspråket  har  en  hög  stilnivå  medan  de  senare  stilelementen  ofta

förekommer i talspråk. Båda stildragen förstärker tematiken, men medan bildspråket för fram den

postkoloniala kritiken beskriver anaforer, paratax och asyndes flyktingskapets utsatthet.
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 De mest slående stilelementen i  Väldigt sällan fin  finns på morfologisk och syntaktisk nivå.

Tillsammans  skapar  den  till  synes  slumpartade  växlingen  av  substantivens  bestämningar  och

böjningsformer  samt  växlingen  mellan  fullständiga  satser  och  ofullständiga  satser  som

nominalsatser och ettordsmeningar en känsla av bristande sammanhang som mycket väl uttrycker

upplevelsen av den splittrade identiteten. Stildraget ligger också, precis som asyndes och paratax i

Anyurus roman så pass nära talspråket att det går att uppfatta som en form av inre monolog.

Till sist uppvisar romanerna en likhet genom förekomsten av glidning i berättarperspektiv vilket

både kan skapa en tveksamhet hos läsaren om vem som är berättare, men också tematiskt går att

sammankoppla med gestaltningen av den splittrade identitetens upplevelse av att gränsen mellan

”jag” och ”du” suddas ut. Glidningen i berättarperspektivet åstadkoms genom att berättaren återger

andras repliker utan anföringsverb eller genom tempusväxling.
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4. Slutord

I  uppsatsen har  Johannes  Anyurus  roman  En storm kom från paradiset  och Sami Saids  roman

Väldigt sällan fin analyserats och jämförts utifrån deras tematiska och språkliga gestaltning av den

kluvna  identiteten.  Utgångspunkterna  för  analysen  har  varit  postkoloniala  och  psykoanalytiska

teorier om identitetens konstruktion och uttryck.

Det  är  tydligt  att  båda  romanerna  utgår  från  en  postkolonial  syn  på  konstruktionen  av  den

uppdelade  världen:  båda  romanerna  ifrågasätter  synen  på  en  fast  nationell  identitet  genom att

Uganda respektive Eritrea beskrivs som kolonialmakternas skapelser. Beskrivningarna sker som en

del i huvudpersonernas identitetssökanden. Gestaltningen av identiteten som en konstruktion av den

koloniala historien leder till olika slutsatser. Maria Montelius påpekar i sin recension av En storm

kom från paradiset  att titeln anspelar på Walter Benjamins historiefilosofi och hon drar slutsatsen

att romanen därigenom skildrar fadern som offer för historien. Den analys som här gjorts hävdar

dock  att  romanens  anspelning  på  Benjamins  historieteser  vill  ifrågasätta  en  historiesyn  som

betraktar historien som färdig och varna för att se sig själv som historiens offer. En storm kom från

paradiset kan ses som en uppmaning till motstånd mot offermentalitet. 

I  Väldigt sällan fin skildras istället diasporaidentitetens kluvenhet och känsla av att vara både

offer och att bära skuld, dels genom bokens struktur som skildrar huvudpersonen först i Sverige,

sedan i Eritrea, dels genom olika djur som fyller en symbolisk funktion. Problematiseringen av den

fasta  nationella  identiteten  sker  i  Väldigt  sällan  fin  dessutom genom  frågan  om när  historien

egentligen  börjar.  En  kritisk  udd  riktas  även  mot  postkolonialismen  som aldrig  ser  afrikanska

ockupationsmakter som kolonialmakter.

De båda postkoloniala teoretikerna Franz Fanon och Homi Bhabhas teorier om konstruktionen

av den postkoloniala identiteten, grundade på psykoanalytikern Jacques Lacans spegelteori, uttrycks

också i  båda romanerna.  I  En storm kom från paradiset  beskrivs faderns efterhärmning genom

mimicry som  tvångströja  och  hot.  De  båda  myterna  om  Ikaros  och  Kristus  som  används  av

berättaren och sätts in i ett nytt sammanhang är exempel på den form av hybridisering som enligt

Bhabha ifrågasätter både vems myterna är och vem som har tolkningsföreträde. I Väldigt sällan fin

finns  exempel  både  på  Fanons  beskrivning  av  hur  den  koloniserades  psyke  formas  av

kolonialmakten  genom  utplåning  men  också  på  omvänd  mimicry.  I  båda  fallen  gestaltas

identitetsskapandet  genom  Nohas  relationer  till  studentkamrater  i  Sverige.  Därigenom  visar

romanen hur kolonialismen lever vidare i dagens svenska samhälle. I det första fallet genom kravet
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på Noha att bli som alla andra. Hur alla andra är definieras dock av svenskfödda Anna. I det andra

fallet, omvänd mimicry, försöker svenskfödde Fredrik bli vad han uppfattar som en god muslim

men hamnar  därigenom i  den  omöjliga  situation  som Spivak  talar  om:  det  går  inte  att  utifrån

maktposition föra den förtrycktes talan.

Även den identitetsförlust  som Kristeva menar kännetecknar den som har flytt,  tematiseras i

båda romanerna.  Precis  som Kristeva har visat  i  sin analys  av Duras  och Célines  författarskap

gestaltas  utanförskapet  även  här  genom  starka  sinnesförnimmelser  och  självförakt,

självdestruktivitet och hat. I En storm kom från paradiset skildras identitetsförlusten genom faderns

ångest under flykten,  med skrämmande ljud från djungeln,  avsmak för mat och illamående och

självdestruktivitet både genom försök att skada sig själv och drömmar om den egna begravningen. I

romanen visas också hur identitetsförlusten kan fortplanta sig till nästa generations utanförskap i det

svenska samhället när sonens hat mot ett samhälle som inte har släppt in honom, skildras. På så sätt

blir  romanen också ett  inlägg i  den  svenska  integrationsdebatten.  I  Väldigt  sällan  fin  gestaltas

Nohas utanförskap genom vad som kan uppfattas som en social fobi: ljud från andra människor, att

äta tillsammans med andra, allt som andra lämnat efter sig, väcker äckel och avsky hos honom. Här

skildras dessutom avskyn för den egna personen, dels genom att Noha uppfattar att andra ser honom

som defekt, men också genom det egna självföraktet.

Kristeva ser abjektionen som det poetiska språkets grund och den identitetsförlust hon menar

utmärker samtiden och uttrycks i skönlitteraturen får enligt henne också konsekvenser för språket,

t.ex.  genom ett  överdrivet  bildspråk  eller  tystnad  samt  genom talspråkliga  drag  och uppbruten

syntax. I En storm kom från paradiset är det rika bildspråket romanens mest iögonfallande stildrag,

men intressant nog förekommer som allra starkast de poetiska och/eller talspråkliga dragen i form

av anafor, paratax och asyndes i de avsnitt som skildrar faderns ångest . I Väldigt sällan fin är det

morfologin  med  den  slumpvisa  blandningen  av  substantivens  böjningsformer,  syntaxen  med

växlingen mellan fullständiga och ofullständiga satser som dominerar den språkliga stilen. Till sist

finns det en likhet i hur båda romanerna innehåller exempel på glidningar i berättarperspektivet,

vilket dels kan föra läsaren närmare berättarens inre tankar, men här också kan ses som en del av

romanernas gestaltning av den splittrade identitetens upplevelse av att gränsen mellan ”jag” och

”du” suddas ut. Det är en subjektsupplösning som för tankarna till Fanons beskrivning av vad som

händer med den koloniserades psyke när kolonialmakten definierar den svartas identitet, som här

alltså placeras i en nutidskontext dels hos en människa i den ovissa flyktsituationen, dels som ett

uttryck för en samtida diasporaidentitet.
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