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Inledning 
Under 1800-talets slut ansåg många att kvinnors huvudsakliga uppgifter var att föda barn och 

se fina ut. Många av dessa duktiga hemmafruar började dock klaga över diffusa besvär, så som 

trötthet och huvudvärk. Läkarna tolkade ofta detta som ett uttryck för kvinnokönets svaghet och 

underlägsenhet, och ordinerade sängliggande och än större sysslolöshet. Denna kvinnliga sjuk-

roll var allmänt accepterad, och sågs som ett tecken på feminin förfining. Det fanns dock en 

tydlig gräns för denna acceptans. Andra avvikelser, så som starka känsloutbrott och ohämmad 

sexuell utlevelse, rymdes inte inom kvinnorollen och blev således diagnostiserat som sjukt. En 

av de populäraste diagnoserna under denna period var hysterin, som användes för en mängd 

varierande symptom.1 

    Orsaken bakom kvinnans alla besvär trodde många var den opålitliga livmodern, som för-

modades flytta runt i kvinnokroppen. Att livmodern fastnat på fel ställe eller i fel läge kunde 

orsaka diverse besvär, och man försökte med olika metoder rätta till detta, till exempel genom 

avlägsnandet av äggstockarna eller hela livmodern.2 Jean Martin Charcot (1825–1893), som 

blev en av hysterins viktigaste företrädare, försökte till viss mån komma bort från fixeringen 

vid livmodern. Han menade istället att hysteri var en neurologisk sjukdom, och att även män 

kunde drabbas. Han trodde sig vidare kunna utlösa hysteriska anfall genom att trycka på olika 

”hysterogena punkter” på patientens kropp eller genom hypnos, och blev mycket känd för sina 

visningar av experiment med hysteriska patienter vid sjukhuset La Salpêtrière.3  

    Trots att Charcot ansåg att även män kunde drabbas av hysteri var det i princip enbart kvinnor 

som visades upp under hans experiment, och på de fotografier som togs för att visa olika hyste-

riska uttryck. Dessa experiment tolkas idag ofta som upplysningsmannens försök att utforska 

och kolonisera den gåtfulla och mörka kontinent som var kvinnan, men också som en rumsren 

ursäkt för voyeurism.4 Diagnosen hysteri var dock starkt ifrågasatt, särskilt strax efter Charcots 

död då många patienter tillfrisknade, och så småningom upphörde den helt att användas. Sig-

mund Freud (1856–1939) var en av dem som dessförinnan tagit tydliga intryck av Charcots 

tankar och teorier, vilket blev en inspiration för psykoanalysen.  

    Samtidigt som kvinnor diagnostiserades och låstes in på asyler på grund av sitt avvikande 

beteende fanns det kvinnor som avvek från den förväntade modersrollen på ett annorlunda vis, 

                                                           
1 Karin Johannisson, Den mörka kontinenten – kvinnan, medicinen och fin-de-siècle, (Stockholm, 1994), s. 156. 
2 Ibid., s. 34f. 
3 Ibid., s. 159ff. 
4 Ibid., s. 184. 
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nämligen feministerna. Den framväxande kvinnorörelsen kämpade för lika rättigheter, och me-

nade att kvinnornas sjuklighet främst berodde på en brist på meningsfulla sysslor och självbe-

stämmande. Feministerna mötte dock stort motstånd, och beskrevs ofta som hysteriska. Man 

har både tolkat ”hysteriseringen” av kvinnan som en motreaktion på kvinnorörelsen, och kvin-

norörelsen som en motreaktion mot diagnostiserandet och den begränsade kvinnorollen. Oav-

sett hur man ser det är alltså hysterikan och feministen intimt diskursivt förknippade, och har 

uppfattats som två sidor av samma mynt.5 

    Idag är hysterin ett populärt ämne för feministisk forskning om kön och genus. Hur femin-

ismen betraktat hysterikan har dock varierat stort. Hon har hyllats som ett slags proto-feminist, 

där hysterin betraktas som en strategi för att vända sig emot könsordningen. Hon har även setts 

som det ultimata offret för patriarkalt förtryck, där hysterin som diagnos ses som ett sätt att 

oskadliggöra de kvinnor som inte fann sig i könsordningen, för att frånta dem deras röst och 

självbestämmande.6 Att studera hysterin blir utifrån dessa tankegångar ett sätt att blottlägga 

könsordningen och objektifieringen av kvinnokroppen i en särskild historisk period.   

    Viljan att skärskåda och omvärdera historien kan skönjas även inom skönlitteraturen, bland 

annat inom det som kallats ”historiografisk metafiktion”. Termen myntades av litteraturteo-

retikern Linda Hutcheon i slutet av 80-talet, och benämner postmodernistiska texter som be-

handlar historiska händelser på ett självreflekterande och delvis fiktivt sätt, för att problemati-

sera eller revidera historieskrivningen.7 Inom denna sorts litteratur och litteraturteori betraktas 

historien huvudsakligen som en diskursiv konstruktion, som formas och förändras av olika 

maktprocesser. Detta synsätt härstammar från Michel Foucault, som utvecklade en slags dis-

kursanalys för att undersöka denna diskursernas historia.8  

    En författare vars arbeten beskrivits med termen historiografisk metafiktion är Per Olov 

Enquist (f.1934), exempelvis hans två romaner Magnetisörens femte vinter (1964) och Livlä-

karens besök (1999), som behandlar olika historiska personer med en varierande grad av fikt-

ion.9 Enquists speciella förhållningssätt till historien aktualiseras även i Boken om Blanche och 

Marie (2004), som behandlar två historiska kvinnors liv: Blanche Wittman (1859–?), Charcots 

                                                           
5 Elaine Showalter, Hystories – Hysterical Epidemics and Modern Media, (New York, 1997), s. 9. 
6 Ibid., s. 10. 
7 Linda Hutcheon, ”Historiographic metafiction: ’the pastime of past time’” i A Poetic of Postmodernism, (Abing-
don, 2003), s. 105. 
8 Michel Foucault, ”Nietzsche, genealogin, historien”, i Diskursernas kamp, red. Thomas Götselius & Ulf Olsson, 
(Stockholm, 2008 [1971]), s. 101-124 
9 Susan Brantly, ”P.O. Enquist, Postmodernism, and the Defense of the Enlightenment” i Scandinavian Studies, 
vol. 79, nr. 3, 2007, s. 319. 
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mest kända hysteripatient, och Marie Curie (1867–1934), den första kvinnan att vinna ett no-

belpris och den enda personen som någonsin tilldelats priset i två olika ämnen. Viktiga karak-

tärer i Enquists roman är även Charcot och Jane Avril (1868–1943), cancandansösen som är 

känd från Henri de Toulouse-Lautrecs bilder och som också var inlagd vid Salpêtrière. Roma-

nen har en synlig berättare som liknar Enquist, som citerar och kommenterar den fiktiva ”Frå-

gebok” som Blanche i romanen påstås ha skrivit. Romanen bygger alltså på historiska fakta, 

men innehåller även ett flertal direkta avvikelser från historieskrivningen, och problematiserar 

den tidigare diskursen som förts om kvinnor, vetenskap och sjukdom.  

    Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Enquist i Boken om Blanche och Marie med 

fiktionens hjälp kan sägas ”revidera”, eller åtminstone problematisera, historieskrivningen, ur 

ett diskursanalytiskt perspektiv, och vad det får för betydelse för bilden av de två kvinnorna. 

Detta anser jag vara viktigt att undersöka, då kvinnor ibland framstår som historiskt förtryckta 

och passiviserade i dagens feministiska forskning. Andra vinningar till trots kan det leda till att 

den kvinnliga offerrollen befästs; här vill jag alltså undersöka möjligheten att genom fiktionen 

erbjuda en alternativ bild av det förflutna. De frågeställningar jag kommer utgå ifrån är: På 

vilket sätt förhåller sig Enquist till den manliga historieskrivningen? Hur avviker romanen från 

de diskurser som tidigare förts om kvinnor, vetenskap och sjukdom utifrån denna period? Vad 

får detta för betydelse för bilderna av de kvinnor som figurerar i romanen? 

Material 
P.O. Enquist debuterade 1961 med Kristallögat, och har sedan dess skrivit en mängd romaner, 

essäer och dramer. Sitt stora genomslag fick han 1964 med Magnetisörens femte vinter, en 

roman som blandar historiska fakta med fiktion. Enquist har sedan dess fortsatt att behandla 

historiska händelser genom en tydligt subjektiv berättare, som prövande förhåller sig till det 

historiska materialet. Hans förhållningssätt har benämnts som ”dokumentär illusion” eller, 

alltså, som ”historiografisk metafiktion”, och ses som ett sätt att undersöka vad vi tror oss veta 

om historien och betydelsen av hur det representeras.10 

    Boken om Blanche och Marie är ett tydligt exempel på detta förhållningssätt. Romanen har, 

sedan publiceringen 2004, väckt ett stort intresse och givits ut i ett flertal utgåvor, på flera olika 

språk. Receptionen var till en början mycket kluven, då vissa såg romanen som ett oproblema-

                                                           
10 Katarina Bernhardsson, Litterära besvär, (Lund, 2010), s. 115. 
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tiskt skildrande av patientens perspektiv, och andra som ett exempel på fortsatt patriarkalt för-

tryck. Dessutom läste många romanen som ett historiskt dokument, vilket har gett upphov till 

stor förvirring angående vad som kan anses vara historiskt sant om dessa kvinnor.11 

Teori & Metod 
För att undersöka hur Enquist i romanen kan sägas revidera, eller problematisera, historieskriv-

ningen kommer jag använda mig av postmodernistisk litteraturteori, huvudsakligen Hutcheons 

teorier om historiografisk metafiktion, så som de läggs fram i kapitlet ”Historiographic meta-

fiction: ’the pastime of past time’” i A Poetic of Postmodernism (2003). Här undersöker hon 

hur en viss sorts skönlitteratur förhåller sig till historien, för att problematisera vad vi tror oss 

veta om historien.12 En viktig distinktion som Hutcheon identifierat inom historiografisk meta-

fiktion är särskiljandet mellan ”händelser” och ”fakta”. Händelserna är det som utspelat sig i 

det förflutna, men som sedan måste omvandlas till fakta genom urval, tolkningar och beskriv-

ningar.13 Fakta och historia är alltså konstruktioner, men som ofta godtas som objektiv sanning. 

    I skandinaviska sammanhang har liknande skönlitteratur och litteraturteori huvudsakligen 

centrerats runt begreppet dokumentarism, där fiktionen till stor del bygger på dokumentäriska 

källor. Bo G. Jansson använder sig i essän ”Metafiktion, faktion, autofiktion” (2013) även av 

begreppet faktion, och definierar tre olika underkategorier: dokudramat, dramadokumentären 

och dokusåpan. Dramadokumentär benämner texter som öppet redovisar och problematiserar 

de historiska källorna, och har således vissa likheter med begreppet historiografisk metafikt-

ion.14 

    Bo G. Jansson analyserar även i Postmodernism och metafiktion i Norden (1996) postmo-

dernistisk skandinavisk litteratur, och menar att de mest karaktäristiska dragen är intertextuali-

tet och metafiktion. Han menar att metafiktionen kan uppfattas som illusionshävande, men sam-

tidigt förstärker den illusionen genom att ge läsaren uppfattningen att den bakomliggande pro-

cessen öppet redovisas, vilket ger upphov till en form av hyperrealism.15 Janssons teorier funkar 

alltså även här väl tillsammans med Hutcheons, som också betonar intertextualiteten och meta-

fiktionen i denna typ av skönlitteratur.16 

    Beata Agrell har dock fört samman Janssons begreppsapparat med Hutcheons. Jag kommer 

                                                           
11 Ibid., s. 117. 
12 Hutcheon, s. 111. 
13 Ibid., 122. 
14 Bo G Jansson, ”Metafiktion, faktion, autofiktion”, i Ljuga vitt och brett utan att ljuga – Den svenska prosabe-
rättelsen i den postmoderna skärmkulturens tidevarv: filosofisk grund, innehåll och form, (Värnamo, 2013), s. 34. 
15 Bo G. Jansson, Postmodernism och metafiktion i Norden, (Stockholm, 1996), s. 18.  
16 Hutcheon, s. 107. 
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i uppsatsen därför använda mig av Agrells förhållningssätt till de olika begreppen. Faktion 

framstår här som en övergripande genre, där fakta och fiktion blandas, medan dokumentarisk 

skönlitteratur är en sorts faktion som till stor del bygger på dokumentära källor.17 Historiogra-

fisk metafiktion ses i sin tur som en typ av dokumentarism, där fiktiva inslag blandas med ett 

teoretiserande om möjligheter och begränsningar i den dokumentäriska metoden.18  

    I synen på historien som en konstruktion utgår Hutcheon delvis från Michel Foucaults teorier. 

Foucault var en fransk filosof och idéhistoriker. I ”Nietzsche, genealogin, historien” (1971) 

beskriver och utvecklar han Nietzsches syn på historia och genealogi. Den traditionella histo-

rien beskrivs som historikernas snickeri, ett försök att ”pressa in tidens äntligen nedbragta 

mångfald i en hermetiskt sluten totalitet”.19 Nietzsche efterfrågar, enligt Foucault, istället ”verk-

lig historia”, vars syfte är att särskåda och upphäva denna imaginära totalitet, kontinuitet och 

oföränderlighet.20 Foucault menar att det finns tre olika förhållningssätt man kan använda sig 

av för att göra detta: ett realitetsupplösande, ett identitetsupplösande, och ett sanningsupplö-

sande. Tillämpar man något av dessa förhållningssätt fungerar historieforskningen som mot-

erinring eller motminne, som frigör historien från den skenbara kontinuiteten.21 

    Enligt Foucault kan man alltså se historieskrivningen som en konstruktion, vilket innebär att 

hur vi beskriver det förflutna inte är objektivt givet utan styrs och förändras av olika maktpro-

cesser. Foucault benämner detta som diskurs. Begreppet diskurs är ett av de mest använda och 

omdiskuterade begreppen inom humaniora och samhällsvetenskap under de senaste decenni-

erna. Det har fått olika betydelser och funktion i olika sammanhang, men kan enligt en hand-

boksdefinition förklaras som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 

världen)”.22 Att analysera dessa diskurser kallas för diskursanalys, en teoribildning som idag 

består idag består av en rad tvärvetenskapliga ansatser med olika teorier om och metoder för 

hur detta bör göras. Gemensamt för dem alla är dock att man ser språket som strukturerat i olika 

mönster, och att dessa är socialt konstruerade. Denna syn på språket har sina rötter i struktural-

istisk språkteori.23  

    I uppsatsen kommer jag huvudsakligen använda mig av Foucaults teorier, då han är en av 

teorins viktigaste namn och alltså fungerar som utgångspunkt till en stor del av den övriga 

forskning och teori som jag använder mig av i uppsatsen. Foucault såg diskurser som ”reglerna 

                                                           
17 Documentarism in Scandinavian Literature, red. Poul Houe & Sven Hakon Rossel (Amsterdam, 1997), s. 42f. 
18 Ibid., s. 55. 
19 Michel Foucault, 2008 [1971]), s. 111. 
20 Ibid., s. 112. 
21 Ibid., s. 118. 
22 Diskursanalys som teori och metod, red. Marianne Winther Jorgensen & Louise Phillips, (Lund, 2000), s. 7. 
23 Ibid., s. 7ff. 
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för vilka utsagor som blir accepterade som meningsfulla och sanna i en bestämd historisk 

epok”.24 Han ansåg alltså att vad som är möjligt att säga och tänka i en viss period begränsas 

av den givna diskursen, och att denna i sin tur styrs av olika maktinstanser.  

    Foucault ägnade en stor del av sin forskning åt att studera sambandet mellan kunskap och 

makt, genom att analysera ämnen som fängelset och kliniken, sexualiteten och vansinnet. I sin 

avhandling Vansinnets historia under den klassiska epoken (1961) beskriver Foucault hur ve-

tenskapen försöker ordna världen genom att kategorisera, definiera och dra gränser. Dessa teo-

rier blir sedan institutionaliserade och förvandlade till maktapparater, med stora materiella kon-

sekvenser. Medicinen växer under denna period fram som en totalitär kunskap om sjukdom och 

normalitet, som tystar alla andra röster. Vilken diskurs som förs är alltså en följd av olika makt-

förhållanden, och har stor social och politisk relevans.25 

    I Viljan att veta (1976) har Foucault gjort en liknande undersökning av sexualitetens historia, 

och visar på hur könet utsatts för ett liknande kategoriserande och definierande. Han talar om 

en ”scientia sexualis” med syfte att avslöja sanningen om könet. Denna vetenskap blir ett tydligt 

exempel på relationen mellan vetande och makt, som här huvudsakligen vilar på den kristna 

bekännelsen. Allt som inte rymdes inom det heteronormativa äktenskapet sågs som perverst, 

och var således tvunget att bekännas.26 I Viljan att veta framstår dock inte makten enbart ligga 

hos vetenskapen, Foucault menar istället här att det inte finns någon enhetlig eller totalitär makt. 

Makt framställs snarare som en inneboende växelverkan som finns närvarande i alla relationer. 

Makten tar alltså snarare formen av nätverk, där även de som för tillfället har mindre makt alltid 

har möjlighet till motstånd och påverkan. 

    Enligt Foucaults tankesätt kan alltså historieskrivningen analyseras som en diskurs, som stän-

digt är möjligt att förändra. Som metod kommer jag således bedriva en form av diskursanalys 

för att se hur man skrev om kvinnor, vetenskap och sjukdom vid 1800-talets slut och hur Enquist 

förändrar eller reviderar dessa diskurser eller, alltså, historieskrivningen.       

Tidigare forskning 

Sedan Enquists roman gavs ut har den väckt stort intresse och många starka åsikter, men det 

har ännu inte gjorts så mycket forskning. Den mest genomgripande analysen står Katarina Bern-

hardsson för. Hon disputerade i litteraturvetenskap med sin avhandling Litterära besvär – skild-

ringar av sjukdom i samtida svensk prosa (2010). Det är en tematisk studie av synen på sjukdom 

i sju romaner, däribland Boken om Blanche och Marie. Hennes läsning av verket centreras runt 

                                                           
24 Ibid., s. 19. 
25 Michel Foucault, Vansinnets historia under den klassiska epoken, (Lund, 2010 [1961]), s. 11ff. 
26 Michel Foucault, Sexualitetens historia - Band 1: Viljan att veta, (Göteborg, 2002 [1976]), s. 15ff. 
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temat ”den sjuka kvinnokroppen som slagfält”; det är alltså huvudsakligen Blanche som står i 

fokus och frågan huruvida hon skildras som objekt eller subjekt. Bernhardsson undersöker även 

hur Enquist förhåller sig till historiska fakta och hur romanens reception såg ut.27  

    I Vita Fortunatis artikel ”Mirror Shards: Conflicting Images between Marie Curie´s Autobi-

ography and her Biographies” är det istället Marie som står i fokus.28 Fortunati undersöker här 

skillnaden mellan den offentliga och den privata bilden av Marie Curie. Artikeln behandlar 

olika texter skrivna av och om Curie, däribland Boken om Blanche och Marie. Fortunati menar 

att Marie, i egenskap av kvinna och vetenskapsman i sekelskiftets Frankrike, var tvungen att 

upprätthålla två separata och motsägande bilder av sig själv, och att Enquist i romanen försöker 

fylla i hålen i den offentliga bilden av henne. 

    I Elisabeth Herrmanns artikel ”Norrland’s Regional Literature as World Literature – Per Olov 

Enquist’s Literary Work” lyfts Boken om Blanche och Marie fram som ett exempel på platsens 

betydelse för Enquists författarskap, närmare bestämt hans uppväxt i Hjoggböle, Västerbotten. 

Hon menar att denna plats oftast framstår som utgångspunkt i Enquists romaner, även då han 

skildrar vitt skilda miljöer.29 Jonas Ingvarsson tar i en recension av romanen istället fasta på 

Enquists språklaborationer, och menar att bruket av citat går att förstå som proteser, alltså som 

språkliga tillägg och sammanfogningar.30 

    I essän ”Metafiktion, faktion, autofiktion” undersöker Bo G. Jansson en självbespeglande 

och metafiktiv riktning inom svensk samtidsprosa, som problematiserar skönlitteraturen och 

historieskrivandet. Han använder sig av Enquists tidigare roman Legionärerna (1968) som ett 

exempel på faktion och dramadokumentär.31 Jansson benämner även Boken om Blanche och 

Marie som en dramadokumentär, men frågar sig om boken verkligen bör betraktas som fakt-

ionsepik och inte som en historisk roman, då förskjutningarna är så pass stora.32 Jansson analy-

serar dock inte romanen separat, utan som ett exempel på Enquists speciella förhållningssätt till 

historien. 

                                                           
27 Det finns även en tidigare magisteruppsats om romanen, ”Kvar fanns en historia att berätta: En studie i Per-
Olov Enquists roman” av Åsa Molin, men då den behandlar kunskapsteoretiska spörsmål utefter Wittgensteins 
tankar om språk och mening har den inte bedömts relevant för denna uppsats syfte. 
28 Vita Fortunati, ”Mirror Shards: Conflicting Images between Marie Curie´s Autobiography and her Biographies” 
i Writing about Lives in Science: (Auto)biography, Gender, and Genre, red. Paola Govoni & Zelda Alice Franceschi 
(Göttingen, 2014) s. 141. 
29 Elisabeth Herrmann, ”Norrland’s Regional Literature as World Literature – Per Olov Enquist’s Literary Work”, i 
Journal of Northern Literary Studies, Vol. 8, No. 1, (Umeå, 2014)  
30 Jonas Ingvarsson, ”Boken om Blanche och Marie” i Tidskriften Ord&Bild, 2004: 4-5, s. 122. 
31 Bo G. Jansson, 2013, s. 33f. 
32 Ibid., s. 44f. 
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    Om Enquists författarskap i stort och detta speciella förhållningssätt finns det desto mer skri-

vet. I antologin Documentarism in Scandinavian Literature (1997) framförs teorier om den 

dokumentariska inriktningen inom skandinavisk litteratur och analyser av olika texter, huvud-

sakligen Enquists. Dokumentarismen beskrivs som ett sätt att beskriva ett historiskt skeende 

utefter dokumentärt material, men som här ges ny mening, ofta en politisk sådan.33 Legion-

ärerna lyfts även fram som det mest diskuterade exemplet på skandinavisk dokumentarism.34  

    Gunnar Syréhn analyserar i Mellan sanningen och lögnen (2000) tre av Enquists dramer, för 

att sedan reflektera över hur de förhåller sig till fakta och fiktion. Han menar att konsten i 

Enquists författarskap ges en normativ funktion, där man kan finna en sorts högre sanning eller 

skapa sig en annan verklighet.35 Henrik Jansson har i Per Olov Enquist och det inställda upp-

roret (1987) istället analyserat Enquists tidiga författarskap i relation till den svenska debatten 

1961–1986. Även han använder sig av begreppet dokumentarism, och beskriver det som en 

form av samhällskritik som syftar till att väcka engagemang hos läsaren.36 

    Peter Hansen analyserar i Romanen och verklighetsproblemet (1996) relationen mellan verk-

ligheten och det skönlitterära i fem romaner från det svenska sextiotalet, däribland Enquists 

Hess (1966) och Legionärerna. Analysen av Hess cirkulerar huvudsakligen runt användningen 

av citat och huruvida verkligheten alls låter sig skildras i text, medan analysen av Legionärerna 

behandlar huruvida man kan förstå och skildra historien utifrån dokumentärt material.37 Den 

senare romanen har större likheter med Boken om Blanche och Marie, och analyserna av den 

ges således högre relevans i denna uppsats.      

    Beata Agrell har i Romanen som forskningsresa, Forskningsresan som roman (1993) gjort 

en genomgripande analys av Enquists Hess. Hon översätter och använder sig här bland annat 

av Hutcheons begrepp ”historiografisk metafiktion” och lyfter fram Legionärerna som ett ex-

empel på detta.38 Hon menar att även accepterade historiska fakta inom denna sorts litteratur 

ses som fiktion och litteratur, eftersom historiska händelser måste tolkas och beskrivas innan 

de blir till fakta. Skrivandet framstår alltså här som en ”performativ process”, där gränsen mel-

lan fakta och fiktion suddas ut.39   

                                                           
33 Houe & Rossel, s. 34. 
34 Ibid., s. 25. 
35 Gunnar Syréhn, Mellan sanningen och lögnen – studier i Per Olov Enquists dramatik, (Uppsala, 2000). 
36 Henrik Jansson, Per Olov Enquist och det inställda upproret, (Åbo, 1987), s. 69. 
37 Peter Hansen, Romanen och verklighetsproblemet – studier i några svenska sextiotalsromaner, (Stockholm, 
1996).   
38 Ibid., s. 145. 
39 Beata Agrell, Romanen som forskningsresa, forskningsresan som roman – om litterära återbruk och konvent-
ionskritik i 1960-talets nya svenska prosa, (Göteborg, 1993), s. 121f. 
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    Även Susan Brantlys använder sig av begreppet historiografisk metafiktion om Enquists ro-

maner i artikeln ”P.O. Enquist, Postmodernism, and the Defense of the Enlightenment”, som 

publicerats i Scandinavian Studies. Hon studerar här romanerna Magnetisörens femte vinter och 

Livläkarens besök ur ett postmodernistiskt perspektiv, med fokus på hur de kan ses som histo-

riografisk metafiktion.40 Vad denna uppsats söker bidra till forskningsläget med är en genom-

gripande analys av Boken om Blanche och Marie, som belyser såväl Enquists förhållningssätt 

till historien i stort som hur han i detalj behandlar både Blanche och Marie i romanen.  

Disposition  
Uppsatsens analys är indelad i två delar. I ”Mellan fakta och fiktion” kommer jag undersöka 

hur romanen är uppbyggd och hur den förhåller sig till historieskrivningen. I ”Kvinnan 1900: 

en diskursanalys” kommer jag undersöka vad detta förhållningssätt till den manliga historien 

får för betydelse för diskursen; på vilket sätt den förändras, vilken betydelse detta ges, och 

vilken bild av romanens karaktärer detta skapar. Denna del av analysen är indelad i tre avsnitt: 

”Kvinnan och Vetenskapen”, ”De kvinnliga patienterna” och ”Kvinnlig sexualitet”. Dessa ru-

briker motsvarar tre huvudsakliga teman jag identifierat i diskursen: att kvinnor enbart är gene-

riska representanter för sitt kön, att de är underlägsna männen, och att de kan sexualiseras sam-

tidigt som deras egen sexualitet skuldbeläggs.  

  

                                                           
40 Susan Branty, ”P.O. Enquist, Postmodernism, and the Defense of the Enligtenment” i Scandinavian Studies, 

vol. 79, nr. 3, 2007, s. 319.  
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Mellan fakta och fiktion 
Boken om Blanche och Marie är uppdelad under tre rubriker: ”Den gula boken”, ”Den svarta 

boken” och ”Den röda boken”. Avslutningsvis finns även ett kort avsnitt med berättarens ut-

gångspunkter, under rubriken ”Coda”, och ett efterord signerat av författaren. De tre böckerna 

korresponderar mot de tre anteckningsböcker som påstås ingå i Blanches tidigare nämnda ”Frå-

gebok”. Anteckningsböckernas omslag sägs dock inte ha någon färg, så rubrikernas färger kan 

antas vara uteslutande symboliska. (s. 12)41 I den röda boken påstår Blanche att hon kallar den 

så ”eftersom den bär kärlekens röda färg”. (s. 237) Enligt traditionell färgsymbolik skulle då 

gult kunna stå för optimism, och svart för sorg eller svartsjuka, känslor som också explicit fö-

rekommer i respektive del och även går att se som delarnas grundläggande känsloläge.  

    I de två första delarna (den gula och svarta boken) har berättaren en framträdande roll. Han 

läser, citerar och kommenterar Frågeboken, men även dokument skrivna av andra karaktärer, i 

syfte att skapa sig en bild av Blanche. Denna berättare är, som Bernhardsson skriver, ”till för-

växling lik författaren själv”.42 Han säger sig till exempel vara författare till Enquists tidigare 

bok, Musikanternas uttåg (1978). (s. 155) Berättaren är alltså en manlig författare, som i roma-

nens fiktion försöker skriva om Blanche. Jag kommer i uppsatsen dock göra en konsekvent 

åtskillnad mellan berättaren och Enquist; berättaren åsyftar den konstruktion inom romanen 

som för historien framåt, medan Enquist står för den historiska författaren till verket. I den 

tredje delen får Blanches text stå okommenterad; hon figurerar således här som berättare, men 

benämningen ”berättaren” åsyftar i uppsatsen alltid den anonyma manliga berättarkaraktären. 

    I Frågebokens gula bok sägs Blanche inleda sitt projekt att förklara kärlekens natur, medan 

berättaren i romanens gula bok inleder sitt försök att rekonstruera Blanche. I Frågebokens och 

romanens svarta bok slås de av svårigheterna i sina respektive försök. Den röda boken kan dock 

ses som ett fullbordande av bådas aspirationer, då berättaren här citerar Blanche i helhet, när 

hon beskriver sitt slutgiltiga kärleksmöte med Charcot. De olika delarna går alltså att samman-

fatta under känslorna optimism, sorg/svartsjuka och kärlek. De olika böckerna är även indelade 

i kapitel, som benämns som ”sånger”. 

    Bernhardsson fokuserar i sin analys på tre olika liv som hon ansåg att Blanche levde: som 

hysterika, laboratorieassistent och torso.43 Påståendet att Blanche skulle ha tre liv återfinns dock 

enbart i romanens baksidestext, och kommer eventuellt inte från författaren. Denna uppdelning 

                                                           
41 Sidhänvisningar till Per Olov Enquists Boken om Blanche och Marie (Stockholm, 2004) kommer hädanefter 
skrivas direkt i brödtexten.   
42 Bernhardsson, s. 128. 
43 Ibid., s. 113. 
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definierar, som Bernhardsson påpekar, en ”kropp tagen i besittning” av medicinen och veten-

skapen.44 Jag menar dock alltså att uppdelningen i de tre böckerna istället styrs av Blanches och 

berättarens känslor. Detta blir ett sätt att låta henne definieras som ett kännande och sökande 

subjekt, inte ett kroppsligt objekt, vilket fungerar som en form av moterinring mot hur hon har 

bevarats i medicinhistorien.    

    I romanen blandas alltså historiska fakta med förvrängningar och fiktiva inslag. Frågeboken 

utgör en av de mest betydelsefulla konstruktionerna, så även relationen mellan Blanche och 

Marie och kärleksrelationen mellan Blanche och Charcot. Så vitt man vet finns det inga beva-

rade texter av Blanche, eller några belägg för att hon någonsin skulle ha varit Maries assistent 

eller haft en personlig relation med Charcot.45 Bo G. Jansson menar att förfalskningar och för-

vridningar inom faktionslitteraturen oftast har en rent konstnärlig motivering, till exempel i 

Enquists Legionärerna, men att förskjutningarna i Boken om Blanche och Marie är så pass stora 

att den kanske inte bör benämnas som faktionslitteratur, utan snarare som en historisk roman.46 

Jag anser dock att Enquist i romanen ständigt anknyter till och problematiserar historieskriv-

ningen, så även distinktionen mellan fakta och fiktion, snarare än att enbart använda historien 

som en ram. Jag kommer således inte att fokusera vidare på vad som är fakta eller fiktion i 

romanen, utan istället undersöka hur Enquist i romanen förhåller sig till denna åtskillnad och 

till historieskrivningen i stort.  

Historisk reducering 
Som tidigare nämnt avviker Enquist i Boken om Blanche och Marie från flertalet historiska 

fakta. Dessa konkreta avvikelser från historieskrivningen kommenteras och förklaras av berät-

taren. Att Blanches vänskap med Marie och hennes kärleksrelation med Charcot inte är kända 

förklaras till exempel med att de, och andra personer runt om dem, av olika anledningar valt att 

förtiga Blanches roll i händelserna. (s. 10,s. 97, s. 238) Även Blanches amputationer utgör en 

sådan avvikelse. Den historiska Blanche ska ha fått armarna amputerade på grund av röntgen-

strålning, som hon utsattes för då hon efter sin utskrivning arbetade på Salpêtrières laboratorium 

för radiologi. Romanens Blanche fortsätter dock från röntgenavdelningen till att bli Maries as-

sistent, vilket leder till att hon utsätts för den radiumstrålning som i romanen blir orsaken till 

amputeringarna. Det är dessutom inte enbart hennes armar som blir amputerade, utan även be-

nen.47  

                                                           
44 Ibid., s. 113. 
45 Ibid., s. 117. 
46 Bo G. Jansson, 2013, s. 43ff. 
47 Bernhardsson, s. 146. 
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    Att amputeringarna setts som en följd av röntgenstrålning, inte radium, sägs Blanche själv 

ha gått med på för att Marie inte skulle känna sig skyldig (s. 235f.), och det sägs att ”[l]äkarna 

och vetenskapen visste ingenting. De kunde ju inte ens säga vad felet varit med den egendom-

liga människan Blanche Wittman.” (s. 86) Här diskrediteras alltså vetenskapen och medicinen, 

samtidigt som Blanche framstår som någon med en tydlig agens. Att foten och benet amputeras, 

inte enbart händer och armar förklaras med att ”det var också något annat”. (s. 48) Istället för 

ett objekt som vetenskapen lyckats uttyda och definiera framstår hon alltså istället fortfarande 

som ett obegripligt mysterium. Detta fungerar som en form av moterinring, som motsäger den 

historiska och vetenskapligt fastslagna orsaken till Blanches amputeringar och vad man trott 

sig veta om henne.  

    Bernhardsson menar att Blanches amputeringar kan ses ”som en direkt fysisk utveckling av 

de hysteriska psykosomatiska symptomen”.48 Då jag inte anser att romanens Blanche framställs 

som sjuk, utan snarare tystad och reducerad genom sin diagnos, ser jag istället amputationerna 

som ett fortsatt begränsande av kvinnorollen. Ett stöd för denna uppfattning blir att Blanche 

själv beskriver sig som en av ”de till en torso reducerade” (s. 36), och berättaren kallar henne 

”beskuren”. (s. 15) Ord som reducerad och beskuren förflyttar fokus från den patologiska orsak 

som förväntas ligga bakom amputeringar, till att hon blir förminskad utifrån. 

    Detta fokus på begränsandet syns även då hon beskriver hur ”[d]öden avkortar mig, liksom 

amputationerna avkortar min kropp. Döden avkortar mig, men också mina ambitioner, mitt 

högmod.” (s. 238) Hon beskriver även hur hon ”skriver med min enda hand, men också denna 

ska snart tagas ifrån mig”. (s. 235) Hon synes alltså bli avkortad utifrån, och kämpar emot så 

gott hon kan genom att skriva. Skrivandet bli alltså en del av hennes åtagna uppgift att minnas 

och erinra sig saker. (s. 36) Att i romanen låta Blanche skriva sin egen historia blir således ett 

sätt för henne att motverka reduceringen, såväl den fysiska som den historiska, och för Enquist 

att skapa en form av motminne till den ensidiga historieskrivningen.  

    Även Janes vistelse vid Salpêtrière kommenteras på ett liknande sätt som de historiska avvi-

kelserna, trots att den överensstämmer med historieskrivningen. Det sägs nämligen att ”[i]ngen-

ting i Slottet […] vittnar om henne” och ”[b]ilderna av Jane tiger om Salpêtrière”. (s. 68) Här 

möjliggörs alltså ett ifrågasättande även av Janes vistelse på Salpêtrière, på samma sätt som av 

Blanches amputationer eller Blanches och Maries vänskap. Detta blir ett sätt att problematisera 

den strikta gränsen mellan fakta och fiktion, vad vi vet och vad vi tror oss veta om det förflutna, 

på samma sätt som Hutcheon menar att historiografisk metafiktion ”both install and blur the 

                                                           
48 Ibid., s. 114. 
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line between history and fiction”.49  

    Samtidigt visar Jane på en tydlig agens då hon ”inträdde i detta kvinnornas slott utan fruktan, 

mindes det liv hon levat och beslöt att med glädje amputera minnet av det”. (s. 61) Hon har 

alltså i viss mån själv valt att bli intagen, och mentalt amputera bort sitt tidigare liv. På samma 

sätt sägs Blanches bror vara ”avhuggen” från hennes kärlek och minnen. (s. 30) Detta visar 

alltså på en slags självvald mental amputering hos kvinnorna, som en försvarsmekanism som 

de själva tar till, och således inte enbart faller offer för. Berättaren beskriver dessutom Blanche 

som ”ett slags torso, men med huvud. Hennes vänstra underben, det högra benet upp till höften 

och vänster arm var amputerade.” (s. 14) Att såväl berättaren som hon själv väljer att benämna 

henne som just en torso, trots att hon har fler kroppsdelar kvar, kan också ses som en slags 

självvald reducering, som ger associationer till konstnärlig förfining och estetik. 

    Bernhardsson menar att romanens fragmenterade text imiterar torson, och att citaten av Blan-

che går att se som proteser.50 Det är alltså inte enbart fråga om en fysisk reducering, utan även 

en språklig. Bilden av protesen har hon hämtat från Ingvarssons recension av Boken om Blanche 

och Marie, där han beskriver proteserna som en sammanfogning av de olika tidernas språk, som 

språkliga tillägg eller förlängningar av textkroppen.51 Istället för proteser kopplar jag dock sam-

man detta med Blanches teorier om fantomminnen, och till Foucaults motminne. Blanche häv-

dar nämligen att ”[d]et avhuggna och försvunna har också sin kärlek, sina minnen”, men att de 

enbart går att återfå som frånvaro. (s. 33) Jag anser således inte att det är frågan om att rekon-

struera förlorade minnen eller kroppsdelar, utan att just visa på deras reducering från historie-

skrivningen och dennas bristfällighet genom en form av moterinring. 

    I romanen är det endast Jane som tror att minnen går att återfå i helhet; ”som vore minnet 

möjligt att amputera, ett fantomminne, utan smärta, likt Blanches amputerade lemmar, men ett 

minne som ändå skulle kunna återfinnas, likt ett föremål ur historien: och att då ingenting ändå 

till sist var förlorat, och utan innebörd och mening”. (s. 52) Hon ber nämligen Blanche att ge 

henne tillbaka ett förlorat minne, vilket gör Blanche plötsligt rasande.52 (s. 51) Blanche tar alltså 

tydligt avstånd från tanken att minnen skulle kunna återfås, och avvisar Janes försök. Även 

berättaren synes inledningsvis dela Janes naivitet i sitt försök att rekonstruera Blanche så som 

hon var, men resignerar slutligen inför de begränsade möjligheterna att återfå det förflutna, och 

nöjer sig med att hävda hennes existens som subjekt. Detta kan beskrivas som just skapandet 

                                                           
49 Hutcheon, s. 113. 
50 Bernhardsson, s. 119. 
51 Ingvarsson, s. 122. 
52 Minnet det här rör sig om är hur Jane för första gången flyr genom dansen, vilket närmare kommer behandlas 
under rubriken ”Flyktvägar”.  
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av ett motminne, som alltså motsäger den traditionella historien utan att erbjuda ett komplett 

och fastslaget minne som ersättning.   

    Detta påvisar enligt mig historieskrivningens bristfälliga räckvidd, och ger upphov till en mer 

ödmjuk bild av romanens aspirationer och möjligheter. Det förefaller som att Blanche har blivit 

tystad i, eller amputerad från, historien och som att det inte går inte att återfå eller rekonstruera 

henne; texten kan dock visa på detta tystande och begränsande, och hävda hennes existens som 

subjekt, på samma sätt som hon kan hävda det amputerades existens även om det inte går att 

återfå. De historiska avvikelserna ges alltså en politisk innebörd, som ett ställningstagande för 

de tystade kvinnornas existens som tänkande och kännande subjekt. Detta försök att hävda de 

förlorade minnena och det amputerades existens kan med lätthet kopplas till Foucaults mot-

minne. Det är alltså inte frågan om att återskapa ett intakt minne eller en kroppsdel, utan snarare 

att erinra sig om bortrensningen ur historieskrivningen, och lyfta fram olika diskontinuiteter 

som motsäger vad vi tror oss veta om Blanche och de andra kvinnorna. 

Berättaren och Blanche 
Som tidigare nämnt har berättaren en framträdande roll i romanen. Han skriver om sig själv i 

första person och är en del av romanens berättelse; berättelsen om hur han försöker förstå Blan-

che. Jag menar därför att man inte enbart kan se Blanche som ”den egentliga huvudpersonen i 

romanen”, så som Bernhardsson gör, utan även måste ta berättaren i beaktande.53 Hansen har 

om Legionärerna skrivit att: 

Enquist tematiserar på ett för honom karaktäristiskt vis det dokumentära under-

sökningsarbetet genom att göra forskaren till romanens diegetiska huvudperson 

och forma själva undersökningen till en av romanens narrativa grundstrukturer. 

Den ihärdigt sanningssökande centralgestalten fungerar redan som sådan som ett 

retoriskt medel för att övertyga om att alla stenar vänts för att ge en rättvis bild 

[…] och att den tolkning som åstadkommits är den som kommer närmast san-

ningen.54 

Berättaren ger alltså romanen trovärdighet som historisk undersökning, även om det inte är en 

traditionell sådan. Henrik Jansson menar att berättarens subjektivitet både är ärlig och manipu-

lativ för att övertyga läsaren, vilket jag anser stämmer väl överens med berättarens funktion i 

Boken om Blanche och Marie.55 

                                                           
53 Bernhardsson, s. 113. 
54 Hansen, s. 22. 
55 Henrik Jansson, s. 71f. 
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    Berättaren citerar från ett antal historiska källor, så som Jane Avrils memoarer och brev mel-

lan Marie och hennes älskare Paul. Här är det alltså frågan om autentiska citat, med endast 

smärre estetiska förändringar. Han citerar dock även genomgående Frågeboken, som alltså är 

en fiktiv konstruktion. Berättaren hävdar dock att Frågeboken existerar då han påpekar att ”[d]e 

tre notesböckerna, den gula, den svarta och den röda, är kvar. Det övriga, alltså det yttre, är 

rekonstruktion.” (s. 13) Läsaren leds alltså till att acceptera Frågebokens existens i romanens 

verklighet, som ett dokument skrivet av Blanche, och alltså inte något uppdiktat av berättaren. 

Berättarens dokumentära förhållningssätt gör alltså att romanen uppfattas som trovärdig, och 

tar fokus från att Frågeboken är ett fiktivt dokument, skapat av författaren.  

    I de delar av Frågeboken läsaren får ta del av berättar Blanche om sitt liv. När hennes text 

citeras får läsaren alltså ta del av Blanches text, och således forma sin egen uppfattning om 

henne, vilket gör att den tillåts fungera som moterinring mot det manliga skrivandet för/om den 

hysteriska kvinnan. När berättaren istället refererar till den ges läsaren enbart hans tolkning av 

Blanche och Frågeboken, som är tydligt subjektiva och färgade. Bernhardsson likställer dock 

romanen med Frågeboken, då hon påstår att ”[r]omanens uttalade syfte, via gestalten Blanche, 

framstår som en strävan att diskutera kärlekens natur”.56 Jag menar dock att Frågeboken måste 

betraktas som ett särskilt dokument som berättaren förhåller sig till, och att Blanche och berät-

taren framstår ha två vitt skilda syften bakom sitt skrivande. Blanche försöker förklara kärle-

kens natur för Marie, medan berättaren försöker rekonstruera Blanche.  

    Händelserna som utspelar sig i romanen är alltså berättarens fortgående försök att förstå och 

skriva om Blanche, personerna runt om henne, och de känslor och insikter detta väcker hos 

honom. I de två första delarna citerar han Frågeboken i varierande grad, samtidigt som han 

blickar tillbaka på sitt eget liv, upprepar vissa händelser flera gånger med nya perspektiv och 

blickar framåt mot insikter han fått senare. I den tredje och avslutande delen skriver Blanche 

om sitt sista kärleksmöte med Charcot, men vad som faktiskt utspelar sig här är alltså att berät-

taren tagit ett steg tillbaka och beslutat att det bästa sättet att rekonstruera Blanche är att låta 

hennes text tala för sig själv.  

    Berättaren kommenterar i de två första delarna Blanches berättelse genom att blicka framåt 

mot händelser som idag är historiskt kända, men som inte hade utspelat sig då Frågeboken ska 

ha skrivits. Det finns alltså en markerad tidsskillnad mellan berättarens narrativ och Frågebo-

ken, då Blanche ska ha skrivit Frågeboken under 1800-talets slut, medan berättaren läser och 

skriver om den omkring hundra år senare. (s. 57) Hansen benämner detta framåtblickande som 

                                                           
56 Bernhardsson, s. 119. 
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en historisk ironi, ”dvs. att vi som läsare, till skillnad från de samtida aktörerna, vet vad som 

komma skall”.57 Förutom att skapa spänning påvisar detta att berättaren och vi som nutida läsare 

inte kan dela de historiska karaktärernas upplevelser, eftersom vårt perspektiv är ett helt annat.58 

    I de två första delarna uttalar sig berättaren fritt om sina egna uppfattningar om och tolkningar 

av Blanche och Frågeboken. Hutcheon menar att författarens ”historical presence as participant 

authorizes subjective response”.59 Genom att ha situerat berättaren i en historisk kontext, och 

låta hans tolkande av historien bli en del av bokens berättelse legitimeras alltså hans subjektiva 

respons. Vid vissa tillfällen går han dock över denna gräns och gestaltar Blanches känslor och 

upplevelser. Gestaltandet kan ses som en indikation på faktas tillkortakommanden i fråga om 

upplevelser och känslor.60 Även detta går alltså att se som en form av moterinring, då han erinrar 

sig Blanches perspektiv, som inte bevarats i historieskrivningen.   

    Romanens berättande stämmer väl överens en av de två berättarstilar som Hutcheon identi-

fierar som typiska för historiografisk metafiktion, med en synlig berättare som styr vad vi får 

ta del av på ett provisoriskt och fragmentariskt sätt, då hans vetande är begränsat; ”[f]ragment-

ariska anteckningar i Frågeboken. Man får rekonstruera.” (s. 212) 61 Hon menar att romanerna 

”installs totalizing order, only to contest it, by its radical provisionality, intertextuality, and, 

often, fragmentation”.62 Berättarens auktoritet och narrativ undermineras alltså ständigt, istället 

för att tillåtas definiera och tala för Blanche, vilket gör att romanen i helhet fungerar som en 

form av moterinring, snarare än att skapa en ny, totalitär historia. 

Subjektivitet 
Berättaren framstår i romanen alltså som en tydligt subjektiv undersökare. Förutom att han ge-

staltar Blanches känsloliv och gör urval i sitt citerande och användande av dokumenten betrak-

tar han även henne ur ett högst subjektivt perspektiv. Han identifierar sig till exempel med 

Blanche som patient, då han beskriver hur ”[h]on bröt samman med jämna mellanrum, fördes 

in, botades, fördes ut, och bröt samman igen. Vad jag känner igen det!” (s. 164) Samtidigt 

identifierar han sig även med Blanches betraktare då han beskriver hur ”[m]an fångas av be-

traktarnas svartsjukt nyfikna, nästan giriga ansikten. De delar en upplevelse med oss.” (s. 156) 

Han närmar sig alltså både betraktarens och den betraktades perspektiv, och växlar ständigt 

däremellan. 
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    Berättarens beskrivningar av Blanche är, liksom läkarnas, sensuella och objektifierande. Hon 

beskrivs till exempel som en ”vacker kvinna med mjukt, nästan barnsligt oskuldsfullt ansikte”. 

(s. 36) Bernhardsson påpekar att ”[n]är berättaren upprepar hur vacker Blanche är och använder 

ett romantiserande och estetiserande språkbruk om henne, gör han sig till en del av den svart-

klädda publiken på Broulliets tavla”.63 Tavlan som Bernhardsson här refererar till är en målning 

av Charcot då han visar upp en kvinnlig patient, som förmodas vara Blanche, inför en stor skara 

manliga åskådare. Den tolkas ofta som ett uttryck för sexualiserandet av kvinnan och den ve-

tenskapliga voyeurismen. Enquist anknyter alltså till den sexualiserande diskursen som förts 

om henne och de andra kvinnliga patienterna.  

    Berättaren bedömer dock inte enbart Blanches utseende, utan kommer även med tydligt för-

minskande kommentarer så som ”[h]on vet inte vad hon talar om” (s. 19) eller ”Blanche vill väl 

försvara sig. Och ge någon mening till sitt förfärliga liv.” (s. 120) Berättarens granskande blick 

ligger alltså inte särskilt långt ifrån de vetenskapsmän som försökte utforska och definiera Blan-

che under hennes livstid. Enligt Janet Beizer var sekelskiftets hysteri ett såväl patologiskt som 

litterärt fenomen, då såväl vetenskapsmän som författare beskrev och populariserade diagno-

sen, med stöd i varandra, ett samband som här tydliggörs.64  

    Berättarens syn på Blanche får sin förklaring i hans eget känsloliv, då han skriver att ”[j]ag 

förstår henne inte. Just nu tycker jag inte om henne, hennes arrogans och hårdhet. Det är som 

en klump i halsen.” (s. 40) Att hon som undersökningsobjekt inte låter sig enkelt tydas och 

definieras upprör honom alltså. Detta följs av upprepande påståenden likt ”[j]ag tror hon var en 

liten, snäll, alls inte förhårdnad kvinna” (s. 43) och ”[j]ag tänker mig att hon var något mycket 

enklare än det hon säger sig vara”. (s .44) Han förminskar alltså Blanche för att lugna sig själv, 

vilket bottnar i samma rädsla för det okända som läkarna förefaller ha. Att detta redovisas kan 

dock ses som ett erkännande av de kognitiva begräsningarna att helt förstå en annan människa, 

speciellt en historisk sådan.  

    Berättarens subjektiva syn på Blanche framstår dock allra tydligast då han beskriver sin barn-

doms fantasikvinna; ”en blond, mycket vacker och mycket älsklig flicka som var förlamad, satt 

i rullstol och spelade violin. [---] Jag antar att jag först såg Blanche ungefär så, som en blyg 

vacker blond flicka som spelade fiol och var beroende av mig för att kunna röra sig.” (s. 45) 

Här ser man alltså tydligt hur berättaren projicerar en bild av sin barndomsfantasi på Blanche, 
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som inte alls stämmer överens med de uppgifter som givits om Blanche, till exempel att hon 

var brunhårig, och att denna bild bygger på att hon ska vara beroende av och underlägsen ho-

nom. 

    Efter denna liknelse känner sig berättaren bättre, och skriver att ”[f]örst var det svårt att re-

konstruera henne, nu går det bättre, fast det gör ont. Det var först en klump långt inne någon-

stans, nu börjar den lösa upp sig. Jag tror att hon, om hon vågat vara uppriktig, inte alls skulle 

ha verkat så hård.” (s. 45) Hans rädsla för det okända och obegripliga stillas alltså då han finner 

ett sätt att tänka sig Blanche som välbekant och underlägsen. Att visa berättarens bakomlig-

gande intentioner underminerar hans sanningsanspråk, och gör att hans uttalanden om Blanche 

omöjligtvis kan accepteras som objektivt sanna, så som medicinhistorien huvudsakligen har 

gjort. De framstår istället som subjektivt sanna, som en möjlig tolkning av det förflutna.  

    Berättaren frågar sig dock om Blanche alls velat bli omnämnd (s. 11), vilket blir ett sätt att 

hävda betydelsen av hennes egen åsikt, även om han inte kan ta del av den. Hon ges även ett 

visst tolkningsföreträde då berättaren, angående Jane som var intagen på Salpêtrière tillsam-

mans med Blanche, skriver att ”om hon är viktig för Blanche, då är hon viktig”. (s. 47) Han 

skriver även: ”Charcot, om jag känner honom rätt, och varför skulle jag inte känna honom när 

Blanche trodde sig känna honom”. (s. 58) Här ger han alltså Blanches upplevelser och åsikter 

stor betydelse, till skillnad mot då han avvisar och förminskar henne. 

    Berättaren framstår dock även som kunskapsmässigt bristfällig, till exempel då han lyfter 

fram en annan hysterika vid namn Augustine, och påpekar att hennes ”efternamn saknas och 

hon försvinner i och med detta experiment ut ur historien”. (s. 108) Enligt Elaine Showalter var 

dock Augustine en av de kändaste hysterikorna, och senare ”the Surrealists’ pin up girl”.65 Hon 

försvinner alltså inte ur historien, utan enbart ur berättarens kännedom, eller ut ur hans berät-

telse av artistiska anledningar. På samma sätt sägs August Strindberg vara den enda svenska 

anknytningen till Blanche och Charcot som berättaren funnit (s. 27), trots att han upprepade 

gånger talar om Axel Munthe, som även han var svensk. Varken berättarens omdöme, historiska 

kännedom eller ärlighet bör man alltså förlita sig på.   

    Även Blanche visar sig dock vara en otillförlitlig skribent. Den svarta boken sägs till exempel 

vara ofullständig och censurerad, med sidor utrivna i känsloutbrott. (s. 9) Hur hon beskriver 

Charcots död kommenteras av berättaren som ”[d]et är hela historien i kort sanningslöst sam-

mandrag”. (s. 43) Berättaren påpekar även att ”Pierre förekommer nästan inte i Frågeboken, 

han är svartsjukt utraderad”. (s. 80) Dessa medvetna förvrängningar och censureringar visar att 

                                                           
65 Showalter, s. 34. 



 

21 
 

hon som författare är lika subjektiv och bristfällig som berättaren.  

    Blanche skriver dessutom att Freud frågat henne om hon känt lust till sin bror, och således 

inte förstod att det var fadern hon känt lust till. (s. 162f.) Att Freud skulle misstänka Blanche 

för incestuösa känslor för sin bror, istället för fadern, synes märkligt då Freud till stor del är 

känd för Oidipuskomplexet, vilket innebär att barnet känner lust till föräldern av motsatt kön 

och rivalitet mot den andra. Blanches relation med sina föräldrar stärker egentligen alltså Freuds 

teorier, vilket antyder att hon inte är mer objektiv i sina bedömningar än berättaren och läkarna 

som försökt definiera henne igenom historien. Detta är viktigt eftersom Frågeboken i romanen 

förefaller vara ett autentiskt dokument, alltså en historisk källa, vilket vanligtvis ges större 

tyngd och högre sanningsanspråk, än till exempel berättarens utsago. Istället jämställs här de 

båda texterna och skribenterna; ingen av dem kan nå något annat än en subjektiv och relativ 

tolkning av det förflutna. 

    Blanche skriver dessutom vid ett tillfälle att hon brukar föreställa sig hur hon betraktade sin 

mors förvinnande ”ej hysteriskt gråtande utan helt lugn”, och påpekar att hon ”skriver ’före-

ställa mig’, ej ’minnas’”. (s. 35) Detta underminerar hennes sanningsanspråk som författare, 

men samtidigt visar det på hennes makt att själv styra över och revidera historien hon nedteck-

nar. Detta fungerar som en form av motminne till berättarens förminskande föreställningar om 

henne. Hon visar även på ett aktivt diskursivt val i att använda ordet ”fantomkärlek” istället för 

”fantomlust”, och i hur hon betraktar sina föräldrars relation. (s. 33f.) 

    Diskursiva val påvisas även då Maries man Pierre berättar för Marie att hans första flickvän 

dött; ”[h]an bekände bara detta: ’dött’ var ordet han använt. Inte ’begått självmord’ eller ’avlivat 

sig själv eftersom jag svikit henne’ eller ’stilla avlidit i tron på en Frälsare’.” (s. 87) Här ges 

han alltså tre möjliga alternativ att beskriva händelsen, som alla skulle kunna accepteras som 

sanna, men han väljer det skuldfria ordet ”dött”, vilket får stor betydelse för hur läsaren uppfat-

tar den. Enquist påvisar alltså subjektivitetens och egenintressets påverkan på diskursen, en 

makt som ett flertal karaktärer tillerkänns, vilket innebär att såväl kvinnor som män i romanen 

framstår som diskursproducenter.  

    Syréhn menar att ”man kan också när man märker att de objektiva sakförhållandena defor-

merats av författarens subjektivitet få en uppfattning om hur lättrubbade och vaga våra egna 

föreställningar om världen är”.66 Våra föreställningar om världen och historien bygger alltså på 

subjektiva redogörelser likt dessa. Det behöver dock inte betyda att det är omöjligt att skildra 

historien. Hansen menar nämligen, angående Legionärerna, att ”[m]an kunde rentav hävda att 
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syftet inte alls var, som berättaren påstår, att försöka åstadkomma en ’objektiv’ redogörelse. 

Poängen är tvärtom att visa att en tolkning kan göras, men bara en som är betingad av den 

relativism som berättelsen ådagalägger”.67  

    Enquists syfte bakom Boken om Blanche och Marie menar jag på samma sätt kan förstås som 

ett problematiserande av möjligheten att rekonstruera det förflutna, ett påvisande av att bilden 

som framstår alltid är en subjektiv och relativ tolkning, och kan således inte likställas med be-

rättarens uttalade och odistanserade försök att rekonstruera Blanche. Hansen menar vidare att 

Enquist i Legionärerna ”ställer det objektiva idealet mot ett slags ’politisk subjektivitet’ och ett 

’känslomässigt engagemang’”.68 På samma sätt ger berättaren i Boken om Blanche och Marie 

läsaren ingen objektiv bild av de två kvinnorna, utan gör snarare ett politiskt, subjektivt ställ-

ningstagande för dem som aktiva subjekt. Detta visar återigen på omöjligheten i att göra per-

spektivlösa bedömningar, men att man likväl kan göra en bedömning.69  

    Blanche och berättarens påvisade subjektivitet visar att ”storytellers can certainly silence, 

exclude, and absent certain past events – and people – but it also suggests that historians has 

done the same”.70 På samma sätt kan de historiska felaktigheterna från berättarens sida förklaras 

med att ”certain known historical details are deliberately falsified in order to foreground the 

possible mnemonic failures of recorded history and the constant potential for both deliberate 

and inadvertent error”.71 Historieskrivningen framstår alltså i likhet med romanen som en sam-

ling subjektiva redogörelser, en konstruktion som formas av olika maktstrukturer, och med stor 

risk för felaktigheter. 

    Detta förhållningssätt till historien liknar den sanningsupplösande moterinring som Foucault 

beskriver, där man förkastar den historia som utgör sig för att vara neutral, objektiv och sann. 

Istället visar man på den underliggande partiskhet och fördomsfullhet som ligger bakom alla 

påståenden om sanning, och således att ”det inte finns något vetande som inte bygger på orätt-

visa (att det i själva kunskapen alltså inte finns någon rätt till sanning eller någon sannings-

grund)”.72 Bilderna av kvinnorna som skapas framstår alltså främst som ett motminne till de 

historiska bilderna, som undergräver alla bestämda uppfattningar om dem.  
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Dokumenten 
Att Blanche i romanen ska ha skrivit Frågeboken för tankarna till till frågor om dokumentation 

och historieskrivning. Hon framstår här nämligen som en aktiv diskursproducent, även om hen-

nes text påstås ha blivit utraderad från historieskrivningen i stort. Detta blir ett sätt att påvisa 

historieskrivningens selektiva natur, men att samtidigt bryta mot tanken att kvinnorna under 

denna period enbart var passiva objekt i en manlig diskurs, alltså en form av moterinring.  

    Denna ”manliga diskurs” kommenteras ingående, till exempel då berättaren påpekar att Blan-

che endast gått till historien som ett ”legendariskt fenomen” och ”Charcots medium”, ett objekt 

i medicinhistorien. (s. 10f.) Han påpekar även att ”[m]an fick rekonstruera vad hon varit med 

om, för själv teg hon bara”. (s. 45) Diskursen som förts om Blanche har alltså fått konsekvensen 

att hon enbart gått till historien som ett tystat objekt, där försöket att rekonstruera Blanches 

perspektiv, lyfta fram hennes text och skapa en diskurs där hon framstår som ett subjekt, blir en 

form av moterinring från berättarens sida.  

    I romanen förs även uttalade metadiskussioner om dokumenteringen och historieskrivning-

ens bristfällighet. Pauls fru Jeanne beskrivs nämligen som i historien, ”nästan osynlig. Jag antar 

att hon också har en historia, att hon också låg och stirrade i taket. Lägger man alla historier 

över varandra blir allting till sist osynligt. Så man får välja.” (s.143) Berättaren pekar alltså på 

att det finns fler kvinnor vilkas subjektivitet har blivit förmenade dem i historien, och påpekar 

att ”[a]lla har ju en historia, men få blir nedtecknade”. (s. 12) I likhet med i Legionärerna an-

vänds alltså här dessutom ordet historia tvetydigt, och får i samma mening beteckna såväl hi-

storiska skeenden och personliga berättelser.73 Detta blir ytterligare ett sätt att sudda ut gränsen 

mellan fakta och fiktion, då den allmänna historieskrivningen likställs med subjektiva berättel-

ser.   

    Berättaren påpekar vidare att ”[d]okument skrivs av dem som kan skriva, samt av segrarna. 

Det är också önskvärt att de sparas, annars bara tystnad. Det begränsar dock sanningens räck-

vidd.” (s. 97) Här synliggörs alltså en maktstruktur bakom diskursen/historieskrivningen, alltså 

vems historia som blir bevarad, och vad vi kan veta om historien. Hutcheon menar att historio-

grafisk metafiction ”acknowledges the limits and powers of ’reporting’ or writing of the past”, 

och att ”it does not ‘aspire to tell the truth’ as much as it questions whose truth gets told”.74 

Detta menar jag stämmer väl överens med vad Enquist gör i Boken om Blanche och Marie. Att 

på detta sätt underminera historieskrivningens och berättarens sanningsanspråk framställer dem 
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inte som falska, men påvisar alltså att det finns flera sanningar.75  

    Hutcheon menar även att ”[h]istoriographic metafiction acknowledges the paradox of the 

reality of the past but its textualized accessibility to us today”.76 Detta syns tydligast i berätta-

rens påstående att ”[o]m sex tusen instängda kvinnor på Salpêtrièresjukhuset vet ingen någon-

ting säkert, men de fanns ju där, runt omkring henne”. (s. 48) Det förflutna har existerat, men 

vad vi vet om det och hur det representeras, alltså historien, är begränsad och maktstyrd. Detta 

kan även förklaras med Bo G. Janssons begrepp dramadokumentär, där det inte förnekas ”att 

det historiska skeende som skildras verkligen inträffat men däremot bestrids möjligheten av det 

objektiva gripandet och fastställandet av denna historiska verklighet”.77 

    Berättaren går alltså att se som en trogen dokumentarist. Han läser och gör subjektiva tolk-

ningar av historiska dokument, för metadiskussioner om dokumentens begränsningar och för-

söker nå en högre och innerligare form av sanning än vad historieskrivningen ger uttryck för. 

Detta fungerar som en form av samhällskritik, där läsaren görs aktiv, tvingas engagera sig och 

ta ställning till hans åsikter och tolkningar.78 Agrell benämner dock Enquist som en ”pseudo-

dokumentarist”, vilket jag är benägen att hålla med om just eftersom det huvudsakliga doku-

mentet som berättaren förhåller sig till är fiktivt.79 

    Att Enquist konstruerat Blanches Frågebok och förklätt den som ett historiskt dokument gör 

enligt Bernhardsson att man kan se det som att Enquist använder Blanche som en buktalardocka 

eller ett skrivpapper, alltså att han skriver igenom eller på henne.80 Bilden av buktaleri har hon 

hämtat från Beizer, som menar att författare ofta förklätt telling som showing, alltså beskrivit 

hysteripatientens kropp och beteende på ett sätt som förefaller vara objektivt, men egentligen 

tvingade in dem i sitt eget narrativ, och på så sätt använde patienten som en buktalardocka för 

att föra sin egen talan.81 

    Jag anser dock att Enquist avviker mot detta på två viktiga sätt. För det första förefaller Frå-

geboken vara skriven av Blanche, vilket får henne att framstå som ett skrivande, tänkande och 

kännande subjekt, inte som en maskinell eller en djurisk kropp. För det andra beskriver Beizer 

narrativet som ”a great artificer: it imposes temporal and formal order on the inchoate flow of 

experience”.82 Detta menar jag att Enquist, i egenskap av författare, avviker mot då han inte 
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lägger fram några bestämda slutsatser, utan hela tiden visar upp romanens bristfällighet och 

provisoriskhet genom den fragmentariska stilen och undergrävandet av såväl berättarens som 

Blanches auktoritet. Romanen fungerar således som en form av moterinring, inte som en tota-

litär historia som söker ersätta den traditionella. 

    Både Blanche och berättaren försöker i sina texter komma fram till ett ordnat narrativ där allt 

ska hänga samman och bli begripligt, men misslyckas: Blanche i sitt försök att förklara kärle-

kens natur, och berättaren i sitt försök att rekonstruera henne; ”[d]et skulle ju hänga ihop, och 

ha mening”. (s. 160) Istället lämnas läsaren med en öppen och fragmentarisk text som underlå-

ter att ge några entydiga svar; detta kan ses som ”a refusal of the closure and telos which nar-

rative usually demands”.83 Frågeboken summeras istället som ”[m]ycket tal om kärlek. Få svar. 

Men hon har en historia.” (s. 98) Det viktiga är alltså inte huruvida hon finner några svar om 

kärlekens natur, utan att hon berättar sin egen historia, vilket återigen blir en form av politiskt 

ställningstagande, eller skapandet av ett motminne som talar emot dokumentens påstådda tota-

litet. 

Intertextualitet 
Även intertextualitet, som är vanligt inom historiografisk metafiktion, förekommer i hög grad 

i romanen. Förutom de underliggande kopplingarna till sekelskiftets diskurs om kvinnan, ve-

tenskap och sjukdom, som jag kommer behandla i nästa avsnitt, görs även ett antal öppna hän-

visningar till annan litteratur. Berättaren beskriver till exempel hur han använde en bild av sin 

mormor som inspiration till Enquists tidigare bok, Musikanternas uttåg. (s. 155) Berättaren gör 

även återkommande referenser till Franz Mesmer, som Enquist skrev om i Magnetisörens femte 

vinter (s. 21, 37, 108, 188), och till Émile Zolas roman Lourdes. (s. 73, 76)  

    Hutcheon menar att ”[p]ostmodern intertextuality is a formal manifestation of both a desire 

to close the gap between the past and present of the reader and a desire to rewrite the past in a 

new context”.84 Enquists omskrivningar av historien vävs alltså här in i en kontext, samtidigt 

som tidsgapet mellan texterna tillsynes överbyggs. Agrell menar att historiografisk metafiktion 

ser ”det förflutna som ett öppet system av intertexter och historien själv […] som en ’intertextu-

ell’ process”.85 De litterära och de historiska intertexterna vävs alltså samman, vilket gör att de 

uppfattas som likvärdiga, vilket resulterar i att en ny bild av historien framträder. 

    Ett tydligt exempel på såväl intertextualitet som historisk förskjutning blir Pasqual Pinon, 

som såväl berättaren som Blanche genomgående refererar till i romanen. Enligt Wikipedia var 
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han en järnvägsarbetare från Texas, med en stor cysta i pannan. Då han blev upptäckt av en 

freakshow förkläddes cystan bakom ett ansikte av vax, och han presenterades som tvehövdad. 

I Enquists roman Nedstörtad ängel (1985) framstår cystan istället som ett kvinnoansikte, till-

hörande en separat individ, Maria Pinon.86 Detta mytvävande fortsätter alltså in i Boken om 

Blanche och Marie, då Maria och Pasqual blir en del av såväl Blanches som berättarens historia 

och referensvärld. 

    I romanen finns fler motiv som återfinns i ett flertal av hans tidigare verk, så som ett fruset 

ansikte under isen, hans förlorade fader och bilderna av hans lik. Enligt Herrmann bygger dessa 

återkommande symboler eller bilder upp ”a network of reference points, with the help of which 

stories are constructed and one’s own life stories are traced ’i form av prickad stig’”.87 Hon 

påvisar även att Enquist, i bland annat Boken om Blanche och Marie, ständigt refererar tillbaka 

till sin uppväxt; ”be it through autobiographical cross-referencing or intertextual reference, di-

rect citations between texts, or via the protagonists or the narrator figure in the works”.88 Detta 

blir alltså ett sätt för Enquist att väva in romanens fiktion i en kontext, där referenserna till hans 

tidigare verk ges samma giltighet som de som är tagna från andra texter och historiska doku-

ment.  

    Intertextualitet blir även ett sätt för Enquist att implicera sig själv som författare till Fråge-

boken, om än på ett mycket subtilt sätt. I början av den gula boken har Blanche nämligen skrivit: 

”kanske hade Fedra talat om dem när hon känt att Hippolytos blivit inbränd i henne, som vore 

hon ett djur och han ett brännjärn”. (s. 21) Bernhardsson påpekar att ”bilden inte härrör från 

Racines Fedra, utan från Enquists omdiktning av pjäsen, Till Fedra”.89 Romanen kan alltså ses 

som en dialog mellan två olika texter, som sedan smälter samman och avslöjas härröra ur en 

ensam implicit författare. Detta kommenteras även genom Blanche; ”[j]ag ville en gång skriva 

som vore historien ett samtal mellan två. Men jag är ju ensam. Det är man.” (s. 237) 

    Hansen skriver angående Legionärerna att ”i stort är framställningen av själva baltutläm-

ningen, må hända disponerad och tillrättalagd, men sällan fiktionaliserad, åtminstone inte på ett 

sådant sätt att det avslöjas av texten själv. Det dokumentära genrekontraktet bryts inte.”90 Även 

om Boken om Blanche och Marie till synes är mycket lik Legionärerna finns det alltså i denna 

fråga betydelsefulla skillnader. Det huvudsakliga dokumentet som berättaren här förhåller sig 

                                                           
86 ”Pasqual Pinon”, Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Pasqual_Pinon, hämtad 2016-05-08. Jag har tyvärr 
inte lyckat hitta någon trovärdigare källa än Wikipedia angående den historiska Pasqual Pinon, men det kanske 
kan få påvisa historieskrivningens godtycklighet och att Enquists redogörelse inte enkelt kan avvisas som falsk.  
87 Herrmann, s. 151. 
88 Ibid, s. 149. 
89 Bernhardsson, s. 133. 
90 Hansen, s. 244. 
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till, Frågeboken, är som vi vet fiktivt, och likaså de två relationerna som dominerar Blanches 

historia. Dessutom avslöjar sig Enquist implicit som Frågebokens författare, vilket innebär att 

det dokumentära genrekontraktet bryts och att den informerade läsaren uppmärksammas på att 

ingenting i romanen är objektivt tillförlitligt. Detta tydliggörs även i det avslutande tacket som 

är signerat av författaren, där han anger ett antal källor han använt sig av med samtidigt slår fast 

att det är just en fiktiv roman. 

    Romanen är alltså, i likhet med Magnetisörens femte vinter, ”en berättelse med skenbar auk-

toritet, med skenbar historisk tyngd - men en berättelse som vid närmare granskning visar sig 

vara artificiell, konstruerad, ohistorisk”.91 Hansen beskriver Legionärerna som ett misslyckat 

försök att förstå historiens personer och deras känslomässiga utgångspunkter, men ett argument 

mot tvärsäkra ställningstaganden; ”om läsaren på det föreskrivna sättet följer undersökarens 

utveckling i spåren kan denna dennes eventuella åsikter i frågan undergrävas”.92 Berättaren 

lägger alltså fram en möjlig historia, samtidigt som hans auktoritet och sanningsanspråk under-

grävs.  

    Även om Boken om Blanche och Marie, i likhet med Legionärerna, alltså ger ett nekande 

svar på om det är möjligt att nå en objektiv bild av historien kvarstår enligt Hansen ändå en 

meningsfull bild, och ett ställningstagande som Enquist leder läsaren till. Denna bild fungerar 

som en relativ eller alternativ tolkning i motsättning mot tvärsäkra uppfattningar.93 Hansen me-

nar nämligen att även om berättaren undergräver bilden av historien som skapas, hindrar det 

inte att läsaren tillägnar sig denna bild.94 Detta skulle alltså även kunna beskrivas som ett mot-

minne.  

    Bo G. Jansson menar att språket inom postmodernismen uppfattas som ”verklighetsskapande 

och som ytterst verkligheten själv. Själva skrivandet och berättandet – och konstskapandet – är 

därför, och utifrån postmodern uppfattning, inte en anti-illusorisk utan tvärtom hyperillusorisk 

eller rentav hyperrealistisk aktivitet producerande verkligheter.”95 Om historieskrivningen är 

en intertextuell process ges alltså här romanen liknande möjligheter att konstituera historien 

och verkligheten. Agrell påpekar dock att man endast kan producera diskurs genom intertextu-

alitet, alltså att plocka samman och återanvända tidigare diskurser.96 Det är alltså inte fråga om 

att skapa en ny historia eller diskurs, men att genom förskjutning och manipulering åstadkomma 

                                                           
91 Brantly, s. 328, citat av Enquist. 
92 Hansen, s. 230. 
93 Ibid., s. 201f. 
94 Ibid., s. 219. 
95 Bo G. Jansson, 1996, s. 32. 
96 Houe & Rossel, s. 54. 
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en form av reviderad historia, eller ett motminne. Hur detta minne eller denna diskurs som 

skapas ser ut kommer jag titta närmare på i följande avsnitt. 

 

Kvinnan 1900: en diskursanalys 
Eftersom Boken om Blanche och Marie delvis utspelar sig under 1800-talets slut kommer jag 

här sätta in romanen i sin historiska och diskursiva kontext, genom att göra en diskursanalys av 

hur man talade om kvinnan, vetenskap och sjukdom under denna period. Jag utgår här huvud-

sakligen från Karin Johannisson, som är professor i idé- och lärdomshistoria. Hon har forskat 

mycket om uppfattningar om kropp och sjukdom inom medicinen, med inspiration av Foucault, 

men med fokus på just kvinnan. Hennes mest uppmärksammade bok, Den mörka kontinenten 

(1994) behandlar kvinnan i medicinen runt sekelskiftet. Hon utgår ifrån att ”definitioner av 

hälsa och sjukdom, manligt och kvinnligt är sociala konstruktioner  […] inte naturgivna san-

ningar”.97 Upplevelser av sjukdom svarar alltså både mot en social och en medicinsk verklighet.  

    Johannisson menar att en idé om kvinnan som konstitutionellt sjuklig växte fram under 1800-

talet, då man som svar på evolutionismen och en framväxande kvinnorörelse fokuserade allt 

mer på könsskillnader.98 Stöd för denna dikotomi fann man inom biologin. Fysiologiska och 

anatomiska skillnader kartlades in i minsta detalj, och den övergripande tanken var att ”varje 

kvinnoåkomma direkt eller indirekt kunde reduceras till ett gynekologiskt problem”.99 Fixe-

ringen vid kvinnornas könsorgan förklaras av ett allmänt intresse för att avslöja och underkasta 

sig den kvinnliga sexualiteten, likt en okänd mörk kontinent.100  

    Johannisson lyfter även fram en ökad patologisering inom medicinen, där minsta avvikande 

från de preciserade normerna sjukdomsförklarades.101 Kvinnlig sexualitet blev allt mer tabube-

lagd, samtidigt som den undersöktes och offentliggjordes inom medicinen.102 En hotbild av den 

sexuellt okontrollerade kvinnan växte fram, och onani och nymfomani blev vanliga orsaker för 

intagningar vid mentalsjukhus.103 I egenskap av patienter förväntades kvinnorna underordna sig 

den manliga läkaren, som av många sågs som en gud, erkänna sin svaghet och medgörligt låta 

sig behandlas.104  

                                                           
97 Johannisson, s. 8. 
98 Ibid., s. 21. 
99 Ibid., s. 33ff. 
100 Ibid., s. 184. 
101 Ibid., s. 26. 
102 Ibid., s. 61. 
103 Ibid., s. 68f. 
104 Ibid., s. 255f. 
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    Johannisson menar dock att kvinnorna inte enbart var offer för en tilldelad sjukroll, utan att 

de även kunde använda den som strategi för att protestera mot kvinnorollen, att slippa undan 

äktenskapliga förväntningar och att uttrycka ångest och otillfredsställelse.105 Samtidigt var sjuk-

domen även ett sätt att leva upp till kvinnoidealen under denna period.106 Sjukdomsbesvären 

kunde alltså användas som ett slags inverterat maktmedel som gav dem sympati, status och viss 

underkastelse från sina familjer.  

    Showalters Hystories (1997) och Beizers Ventriloquized Bodies (1994), som jag tidigare re-

fererat till, behandlar också ”hysteriseringen” av kvinnokroppen, men ur ett uttalat feministiskt 

perspektiv. Showalter lyfter fram tanken att hysterin är ett svar på det kulturella tystandet av 

kvinnan, och att aktivt tala eller skriva kan fungera som ett botemedel mot detta. Hos Beizer 

blir detta ännu tydligare då hon beskriver hur den sjuka kvinnans kropp användes som bukta-

lardocka av läkarna, vilket tydligast uttrycks av vanan att skriva på den hysteriska patientens 

kropp med exempelvis knappnålar.107  

    I Inger Hammars artikel ”Kvinnokall och kvinnosak: Några nedslag i 1800-talets debatt om 

genus, medborgarskap och offentlighet” framstår kristendomen som en viktig faktor i könsord-

ningen. Att kvinnor inte borde få utbildning eller delta i det offentliga livet, utan enbart vara 

hemmafruar och mödrar legitimerades med ”en i skapelsen given arbetsfördelning mellan kö-

nen”.108 Dessa uppfattningar erbjöd ett hårt och långdraget motstånd mot utvidgandet av kvin-

norollen. 

    Fredrich A. Kittler beskriver i Nedskrivningssystem 1800·1900 (1985) hur kvinnor under 

1800-talet reducerades till ett övergripande ”Kvinna” vars uppgift var att föda barn, lära barnen 

att läsa och få männen att tala om henne. Förutom sin biologiska bestämmelse befästs kvinnan 

här även kulturellt som moder, med hysterin som främsta alternativ. De män som drabbas av 

psykiska besvär har fler valmöjligheter, vissa skriver sig till exempel tillbaka till hälsa, och 

hyllas som genier.109 Skrivandet fungerar alltså här som en form av terapi, men också som ett 

sätt att ge sjukdomen konstnärlig status, som inte var tillgänglig för kvinnor. Under 1900-talet 

visar dock Kittler på en nedbrytning av idén om Kvinnan och den manliga överhögheten, vilket 

leder till att plurala kvinnor framträder, och i viss mening kan börja skriva.110       

                                                           
105 Ibid., s. 242. 
106 Ibid., s. 277. 
107 Beizer, s. 9. 
108 Inger Hammar, ”Kvinnokall och kvinnosak: Några nedslag i 1800-talets debatt om genus, medborgarskap och 
offentlighet” i Kvinnor på gränsen till medborgarskap: genus, politik och offentlighet 1800-1950, red. Christina 
Florin & Lars Kvarnström, (Stockholm, 2011), s. 147. 
109 Friedrich A. Kittler, Nedskrivningssystem 1800·1900, (Göteborg, 2012 [2003]), s. 452. 
110 Ibid., s. 488. 
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Kvinnan och Vetenskapen 
En av de mest grundläggande föreställningar som går att skönja i diskursen om kvinnan, veten-

skap och sjukdom vid sekelskiftet är alltså att man intresserade sig för kvinnan som generisk 

representant för kvinnokönet, inte som en partikulär individ. På samma sätt kan dock den fe-

ministiska forskningen sägas förenkla mångfalden av aktiva läkare under denna period till en 

enhetlig vetenskap, som medvetet förtrycker kvinnan. Detta ger upphov till en skarp dikotomi 

mellan Kvinnan och vetenskapen, som även aktualiseras i romanen.  

    Detta syns tydligt då berättaren hävdar att ”[d]et vetenskapligt granskade objektet var inte en 

särskild kvinna, utan Kvinnan, och dennas natur”, med syftet att ”kartlägga kvinnans mörka 

och okända kontinent, på samma sätt som upptäcktsresande […] hade kartlagt delar av Afrika”. 

(s. 27) I dessa påståenden framstår det alltså som att en anonym och enhetlig (manlig) vetenskap 

har bestämt sig för att undersöka, utforska och kolonialisera kvinnan. Detta stämmer väl över-

ens med Johannissons beskrivningar av den kolonialiserade kvinnan, och tydliggör maktdi-

mensionen inom denna periods medicin.111   

    Denna dikotomi synliggör alltså hur utsatta och utelämnade de kvinnliga patienterna var i 

läkarnas händer, samtidigt som den kan sägas befästa deras underlägsna position. Enligt Johan-

nisson var kvinnorna som tidigare nämnts inte enbart offer, utan kunde även själva använda sig 

av sjukdomen som ett inverterat maktmedel. Hon påpekar dock att dessa sjukdomsvinster, 

huruvida de var medvetna eller omedvetna, bidrog till att ”befästa den kvinnliga sjukrollen”.112 

Även om kvinnorna av Johannisson tillerkänns en viss agens framstår de ändå alltså som förlo-

rare under vetenskapens förtryckande strukturer.  

    Enquist stannar dock inte här. Jag menar att han i romanen utgår från denna dikotomi för att 

tydliggöra det traumatiska förtrycket av de kvinnliga patienterna, samtidigt som han undergrä-

ver den för att få dem att inte enbart framstå som offer. Han tar fasta på möjligheten till motstra-

tegier som Johannisson påvisat, för att med fiktionens hjälp ifrågasätta dikotomin och erbjuda 

en alternativ syn på dessa kvinnor. Detta synsätt framkommer explicit då Jane, angående pati-

enterna vid Salpêtrière påpekar att ”[d]essa kvinnor var utnyttjade, men fogade sig icke helt”. 

(s. 61) I följande avsnitt kommer jag belysa hur romanen underminerar denna dikotomi, med 

följden att kvinnorna i högre grad framstår som partikulära agenter i ett maktnätverk, så som 

                                                           
111 Johannisson, s. 184. 
112 Ibid., s. 242. 
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Foucault menar att det fungerar. Då uppsatsens syfte är att undersöka hur Enquist försöker re-

videra historieskrivningen, och erbjuda en alternativ bild av dessa kvinnor, utgör detta en sam-

ling essentiella diskursiva förskjutningar.    

Den generiska kvinnan 

Bernhardsson menar att det symboliskt är ”möjligt att se de två kvinnliga huvudgestalterna i 

romanen som två olika sidor av ’kvinnan’ eller kvinnorollen”.113 Hon menar att även Maries 

väninna Hertha Ayrton skulle kunna inkluderas i bilden, i egenskap av feminist. Denna tolkning 

anknyter tydligt till tankarna om en generisk kvinna. Något som stödjer detta påstående är att 

Blanches egentliga namn var Marie. De båda kvinnorna delar alltså namn, vilket dock inte 

nämns explicit i romanen.114 Marie Curies egentliga namn var dock Maria, vilket Blanche om-

växlande kallar henne för. (s. 22) Namnet Maria för tankarna till kristendomens idealmoder, 

men delas även med berättarens mor och med Pasqual Pinons fiktiva kvinnohuvud, vilket inne-

bär att även de skulle kunna räknas in i den moderliga kvinnorollen. 

    Namnlikheterna slutar dock inte här. Maries kärleksrival, Pauls fru Jeanne, delar nämligen 

namn med Blanches rival, hysteripatienten Jane Avril, som alltså egentligen också heter Jeanne. 

(s. 52) Jane och Blanche skulle därför kunna ses som Jeanne och Maries mörka baksidor, i 

egenskap av barnlösa hysterikor, förklädda under artistnamn. Om man dock vill se Blanche och 

Marie som två sidor av kvinnan, blir Jane och Jeanne istället två sidor av ”den andra kvinnan”. 

Oavsett hur man parar ihop dem finns alltså möjlighet att se majoriteten av romanens kvinnliga 

karaktärer som olika delar av en sammansatt kvinnobild.  

    Jag anser att Enquist på detta sätt anknyter till bilden av den generiska kvinnan, men att han 

samtidigt får den att implodera. Då kvinnobilden blir utvidgad till så många vitt skilda individer 

blir den meningslös, och får istället stå för plurala individer. Angående Charcot frågar sig be-

rättaren dessutom om Charcot talade om ”just Blanche? Eller Kvinnan överhuvud?” (s. 171), 

vilket antyder att Charcot kanske enbart intresserade sig för, och uttalade sig om Blanche, men 

att han förklädde och gav detta vetenskaplig legitimitet genom att tala om henne som en repre-

sentant för kvinnan i allmänhet.  

    Charcots särskilda intresse för Blanche kommenteras ingående. Berättaren påpekar till ex-

empel att hon nämns i hans dokumentering; ”[o]taliga andra beskriver experiment där kvinnan 

är anonym. Men här är det ’Witt’”. (s. 192) Istället för en generisk representant för kvinnan 

                                                           
113 Bernhardsson, s. 140. 
114 Ibid., s. 139. 
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framstår alltså Blanche här som partikulär. Det sägs även att ”Bas och Glaiz var ju bara förkort-

ningar som inte skavde på hans själ som ett sandkorn. Witt, alltså Blanche Wittman, var något 

helt annat. […] I protokollen nedfryste han sin kärlek.” (s. 175) Att han nämner henne i doku-

menteringen ges alltså stor betydelse, samtidigt som berättaren genom att nämna två andra för-

kortade namn påminner oss om att det fanns andra kvinnor vars förkortningar skulle kunna ges 

lika stor betydelse och individualitet. 

    Att Blanche i romanen genomgående nämns vid sitt valda förnamn, och inte som Witt, kan 

dock ses som ett slags återtagande av hennes identitet. Kittler påpekar, med Freuds förkort-

ningar som exempel, att ”[n]amn i form av rena signifikanter utesluter imaginär identifikation. 

[---] Sådana kala och sönderstyckade namn kan inte bära någon kontinuerlig bildnings- och dvs. 

alfabetiseringshistoria.”115 Förutom att tillåta identifikation med henne och motverka sönder-

styckningen hon utsatts för blir användandet av hennes förnamn alltså ett sätt att låta henne ha 

en egen historia.   

    Hutcheon menar att det är typiskt för historiografisk metafiktion att avvika mot generiska 

typer, genom att behandla marginaliserade och perifera personer och att framställa dem som 

excentriska och partikulära; ”’type’ has little function here, except as something to be ironically 

undercut”.116 Detta menar jag stämmer väl överens med vad Enquist gör med kvinnobilden. 

Han anknyter till diskursen om den generiska kvinnan, men får både Marie och Blanche att 

framstå som individer ” i det mänskligas periferi”. (s. 85, s. 175) De skildras alltså som starkt 

individuella, inte alls anonyma kvinnliga typer eller sidor av kvinnobilden, vilket tydligt avvi-

ker från hur dessa kvinnor har bevarats i historieskrivningen.  

    Att på detta sätt få Marie och Blanche som framstå som partikulära individer kan kopplas till 

Foucaults uppmaning att se på historien med ”en skarp blick som urskiljer, skingrar, omfördelar 

och drar in det undansmusslade och marginaliserade”.117 Att Enquist fokuserar på avvikande 

individer och deras egenheter fungerar alltså som en form av moterinring mot historieskriv-

ningens enhetligt underordnade eller förtryckta generiska kvinna och antyder den maktens 

mångfaldighet och växelverkan som Foucault hävdar. 

Den enhetliga vetenskapen 

På samma sätt som romanens kvinnliga karaktärer inte enbart kan ses som typer eller delar av 

en generisk kvinna framträder även romanens vetenskapsmän som individer av olika åsikter 

och karaktärer, inte som delar av en enhetlig vetenskap. Det påstås till exempel att Blanche 
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”hatade Sigmund, liksom senare Babinski. Babinski hatade hon särskilt intensivt, hans feghet, 

skräck inför det okända” (s.113), medan hon känner sig trygg med Charcot och mot honom 

”aldrig hyst hat eller misstro”. (s. 98) Hon gör alltså tydligt skillnad mellan de olika läkarna och 

hur de behandlar henne. 

    Många män får i romanen stark kritik av Blanche, så som Strindberg och medlemmarna i den 

svenska Kungliga Vetenskapsakademien. Hårdast är hon dock emot Freud. Hon benämner ho-

nom som ”denna unga slyngel” (s. 163.), och det sägs att han ”försöker inleda ett samtal med 

henne, kanske med sexuella avsikter, men misslyckas”. (s. 113) Blanche påpekar vidare, angå-

ende att hennes amputationer har fört henne närmare hennes moders längd att ”Sigmund skulle 

därför med säkerhet ha hävdat att jag alltid velat uppgå i min mor.” (s. 33) Dessa påståenden 

syftar tydligt till att diskreditera Freud, att få hans intentioner att verka suspekta och hans teorier 

att framstå som långsökta och bisarra, vilket fungerar som en form av motminne till männens 

förevigade åsikter om henne.   

    Berättaren menar att ”Frågeboken är, på detta sätt, en hämndeakt, och ett postumt försvarstal 

för Charcot”. (s. 113f.) Kritiken av de andra vetenskapsmännen innebär alltså även en förmild-

rande syn på Charcot. Jag anser att han i romanen får stå för upplysningens ”soft face”, som 

Enquist enligt Brantly har skildrat i tidigare romaner.118 Detta syns till exempel då man får veta 

att ”[h]an kallar sig upplysningsman. Han motiverar detta med det sociala engagemanget för 

patienternas hygien, och med hänförelsen”. (s. 102) Han bryr sig alltså om kvinnorna och vill 

göra det bättre för dem, även om han kanske inte riktigt vet hur. Genom att låta Charcot framstå 

som bättre än de andra vetenskapsmännen får Blanche en viss agens, då hon själv ber om att bli 

behandlad av honom och ingen annan. (s. 188) 

    Brantly menar att upplysningens ”hard face is that of reason and empiricism, a totalizing 

scientific world view that sought to subject all of nature to its paradigms”, vilket är ett drag i 

upplysningstänkandet som fått hård kritik inom postmodernismen.119 Hon menar att Enquist till 

viss del infaller i denna kritik, genom att visa på det subjektiva och bristfälliga sätt på vilket vi 

ser världen, samtidigt som han försöker rädda vissa aspekter av upplysningen, så som ”the self-

critical deployment of reason and the emancipatory political project”.120 Istället för att helt för-

kasta sekelskiftets vetenskap och upplysningens ideal som patriarkalt förtryck ges läsaren alltså 

en mer nyanserad bild, där Charcot framställs som en välmenande individ i en förtyckande 

maktstruktur (vetenskapen och institutionen, inte nödvändigtvis patriarkatet). Han framstår 
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alltså inte som representativ för en enhetlig vetenskap, utan snarare som en utsedd representant 

för en brokig och mångfacetterad skara läkare.   

    Ett stöd för att Charcot kan betraktas som en utvald representant för läkarna finner jag i att 

han benämns som ”härskare över ett sinnessjukt och skrämmande kvinnligt slott”. (s. 183) Han 

framstår alltså som en kunglig överhöghet på Salpêtrière. En av berättarens utgångspunkter i 

romanen är dock nedsmältandet av Charcots staty vid Salpêtrière. (s. 256) Blanche påpekar 

dessutom att ”[h]an liknar inte sin staty. Inte ens som nedsmält. Bättre vore att föreställa sig 

honom som ett skräckslaget barn […] med all makt i sin hand, men utan att förstå att använda 

den”. (s. 111) Romanens Charcot framstår alltså som en motvillig härskare, inte alls som en 

medvetet förtryckande patriark. Han känner sig dessutom ledsen och ensam då hans experiment 

lyckas och patienterna lyder, och drabbas av plötslig underlägsenhet inför Blanche. (s. 110)  

    Då Charcot framstår som en härskare kan nedsmältandet av statyn och underlägsenheten in-

för Blanche ses som en symbol för det störtande av stormakten som Kittler menar skedde under 

1900-talet, vilket tillåter att plurala kvinnor framträder.121 Brantly påpekar att ”[r]eason in 

Enquist's novels is not the disinterested pursuit of truth performed by an autonomous reasoning 

subject, which is the now compromised model of the Enlightenment. Enquist's reasoning sub-

ject is part of a complex social network where nothing is clear and self-interest permeates all 

motivations.”122 Istället för en upplyst och upphöjd manlig vetenskap, med gudomliga läkare, 

framträder alltså ett socialt maktnätverk utav individer, i enlighet med Foucault, vilket tillåter 

att även kvinnorna framstår som resonerande subjekt med egenintresse. 

    Detta nedsmältande kan även kopplas samman med att Brantly påstår att för Enquist ”the 

culprit is unreasoning faith in authority and the human tendency to relinquish individual re-

sponsibility to a strong leader”.123 Då Charcot har setts som en viktig företrädare för 1800-talets 

medicin, framförallt för hysterin, och en föregångare till psykoanalysen blir att här framställa 

honom som en bristfällig och osäker människa likt alla andra ett sätt att ge tillbaka det person-

liga ansvaret till alla som tagit till sig hans tankar och gått i hans fotspår. Romanens Charcot 

gör så gott han kan, problemet ligger snarare i att hans teorier getts sådan stor auktoritet, och 

dessutom missbrukats och förvanskas, såsom då ett par studenter försöker använda hypnos för 

att få Blanche att klä av sig naken inför dem. (s. 187) 

    På så sätt gör romanen upp med det arv Charcot lämnat efter sig, och den auktoritet hans 

teorier fått. Charcot säger sig, mot slutet av sitt liv, i romanen ha ”kommit till den uppfattningen 
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att den inriktning mina forskningar om hysteri och neurologiska störningar hos kvinnor tagit 

de senaste åren har varit fullständigt felaktig, mitt koncept om hysteri känns nu dekadent, hela 

mitt antagande om nervsystemens patologi måste revideras, det är nödvändigt att börja om från 

början”. (s. 244) Enquist låter alltså Charcot själv uttala sig om att hans teorier och idéer borde 

förpassas, inte föras vidare, vilket blir ett sätt att underminera dem inifrån.  

    Likheterna mellan Charcot och Freud blir här viktiga. Freud beskrivs som en ”uttolkare och 

vidarebefordrare av Charcots rön och idéer”, och det sägs att Charcot skulle ”prägla allt denne 

sedan gjorde”. (s. 38) Att Freud i romanen för vidare de tankar som Charcot avsäger sig, blir 

därmed ett sätt att även underminera Freuds teorier. Freud kan nämligen ses som hysterins andra 

stora auktoritet. Även han använde sig av och teoretiserade diagnosen och nådde stor offentlig 

framgång.124 Medan Charcots teorier till stor del förpassades efter hans död är dock Freud fort-

farande aktuell som auktoritet inom psykoanalysen. Att likställa Freuds teorier med Charcots, 

blir alltså ett sätt att även ifrågasätta Freuds kvarstående auktoritet. Detta underminerande av 

hysterins auktoriteter blir alltså ett sätt att få såväl patienterna som läkarna att framstå som 

plurala individer med egna tankar, eget ansvar och en viss makt, inte som en underlydande 

passiv massa som enbart bör följer de upphöjda stormakterna, Charcot och Freud. 

    Den polära synen på kvinnan och vetenskapen utkristalliseras dock i Marie, i egenskap av 

både kvinna och vetenskapsman. Fortunati menar att detta gav den historiska Marie en para-

doxal position, där hon var tvungen att upprätthålla två vitt skilda bilder av sig själv för att 

accepteras inom offentligheten.125 Denna motsättning belyses till exempel då Marie påpekar att 

hon, angående sitt första kärleksmöte med Paul, ”noterade platsen med en till intet förpliktande 

exakthet som om jag också där vore vetenskapsman och icke en älskande kvinna”. (s.123f.) Att 

vara en noggrann vetenskapsman sätts alltså i motsättning till att vara en kvinna med känslor.  

    Berättaren beklagar sig även över ”[d]etta motstånd! detta förakt för kvinnorna vid universi-

tetet!” (s. 74) och påpekar att han funnit ”[o]taliga vittnesmål om hatet mot framgångsrika kvin-

nor, särskilt hatet mot den kvinnliga vetenskapsmannen. Också de som tyckte om och älskade 

Marie antog att kylan var förutsättningen för hennes geni.” (s. 121) Här uppmärksammas alltså 

läsaren på Maries paradoxala position och motståndet hon möttes av. Kylan kan då ses som en 

följd av hennes behov att slå sig fram och konstruera en bild av sig själv som enbart rationell 

och professionell för att accepteras som vetenskapsman.126    

                                                           
124 Showalter, s. 37f. 
125 Vita Fortunati, ”Mirror Shards: Conflicting Images between Marie Curie´s Autobiography and her Biographies” 
i Writing about Lives in Science: (Auto)biography, Gender, and Genre, red. Paola Govoni & Zelda Alice Franceschi 
(V&R unipress, 2014), s. 141. 
126 Ibid., s. 141f. 
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    Albert Einstein är en av dem som uttalar sig om Maries kyla. Han skriver vid deras första 

möte att ”Madame Curie är mycket intelligent, men hon är kall som en fisk” (s. 122), men under 

skandalen med Paul beskriver han ”sin stora uppskattning av Maries ’lidelse och gnistrande 

intelligens’”. (s. 206) Detta kan ses som ett exempel på att hon i egenskap av kvinna hela tiden 

bedöms efter sitt känsloliv, istället för efter sina professionella prestationer. Detta går dock även 

att se det som en välmenande kommentar om att hon förtryckt sitt känsloliv till förmån för 

vetenskapen, och att hon är mer sann mot sig själv efter skandalen då hon framträder som både 

kvinna och vetenskapsman. 

    Berättaren vänder sig dock emot Einsteins påstående och påpekar, angående det skandali-

serade brevet att: 

[d]et är ingen kall fisk som talar, ingen vetenskaplig analytiker, ingen brinnande 

revolutionär, ingen suffragett, ingen mjuk älskansvärd hustru, ingen garderad of-

fentlig person och ingen beundrad nobelpristagare som är ett föredöme för kvin-

nor i hela världen: det är Marie (s. 147) 

Här går alltså Marie från att vara en generisk representant för kvinnan till att ses som en högst 

partikulär kvinna som rymmer alla dessa olika sidor och positioner, vilket därmed underminerar 

dikotomin.  

    Bernhardsson hävdar dock att det i romanen finns en markerad skillnad mellan Blanche och 

Marie, mellan uttytt objekt och utforskande subjekt.127 Hon menar att:  

 [d]et är två mycket olika kvinnor det handlar om: Blanche, kvinnan som fått stå 

som en sorts symbol för den svaga, opersonliga och underordnade kvinnan, och 

Marie, den intellektuella kvinnan med stark integritet, och personlighet, närmast 

manligt kodad med sin vetenskapliga begåvning.128  

Här för hon alltså vidare dikotomin mellan den underordnade kvinnan och den utforskande 

vetenskapen, kanske främst genom att benämna Marie som manligt kodad. Jag anser istället att 

Enquist i romanen tydligt försöker komma bort från dessa polära bilder och markerade skillna-

der. Marie framträder bestämt som just en kvinnlig vetenskapsman, vilket förhindrar att hennes 

vetenskaplighet ses som ett manligt drag, medan romanens Blanche framstår som långt ifrån 

svag, opersonlig och underordnad. Här ser vi alltså hur Enquist i romanen avviker från den 

tidigare diskursen om manligt och kvinnligt, och låter romanens kvinnor överskrida köns-

rollerna. 

                                                           
127 Bernhardsson, s. 134. 
128 Ibid., s. 139. 
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Sinnligt och rationellt 

Jag anser att Enquist vidare ifrågasätter de polära historiska bilderna av Blanche och Marie, 

som Bernhardsson redovisat, genom att han låter skillnaden mellan dem bestå i deras förhåll-

ningssätt till omvärlden. Blanche framstår nämligen som sinnlig och konstnärlig, till skillnad 

från den rationella och vetenskapliga Marie. Att här markera skillnaden mellan de två kvinnorna 

som en fråga om förhållningssätt blir ett sätt att förskjuta skillnaderna mellan dem från värde-

rande ord som stark eller svag, till att istället lägga fokus på vilket förhållningsätt de själva 

tillägnat sig. Förutom att visa på en större agens tillåter det även att de två kvinnorna närmar 

sig varandra, eftersom dessa förhållningssätt är mer flytande än de polariserade bilderna; Blan-

che lär Marie om konst, och Marie lär Blanche om vetenskap. (s.19f.)   

    Deras vänskap bidrar alltså till ett ömsesidigt utbyte, som leder till att de tillgodogör sig 

varandras förhållningssätt. Blanches Frågebok beskrivs till exempel som ett ”projekt att ge den 

vetenskapliga och samtidigt sinnliga förklaringen till kärlekens inneboende väsen” (s. 23), och 

hon sägs uppfatta Maries arbete med radiumet som ett konstverk. (s. 20) Såväl Blanches förfat-

tande som Maries forskning utvecklas alltså genom att de tillägnar sig varandras förhållnings-

sätt. Detta blir ett viktigt ifrågasättande av föreställningen att vetenskaplighet respektive sinn-

lighet skulle vara könsbundet, men också att den manligt kodade vetenskapligheten skulle vara 

fullkomlig och överordnad. Samtidigt ger det en mer komplex bild av de båda kvinnorna, då 

varken Marie eller Blanche förefaller vara möjlig att definiera som enbart vetenskaplig eller 

hysterisk. 

    De två hållningarna framkommer explicit då berättaren beskriver Frågebokens omslag. Ru-

briken ”Frågebok” och underrubriken ”Amor Omnia Vincit” beskrivs som att ”[d]et var två 

hållningar som skulle prövas: den övre kraftfull, optimistisk och fullständigt neutral, den undre 

spröd, försiktig, nästan vädjande”. (s. 9) Bernhardsson menar att Blanches två hållningar även 

speglas av berättaren: ”[d]en kraftfulla och neutrala hållningen kan då ses som berättarens när-

het till naturvetenskapens, den manlige läkarens blick, och den spröda och vädjande hållningen 

är samme berättares försök att skriva ett motperspektiv till denna”.129 Jag anser dock att den 

vetenskapliga hållningens manliga kodning i romanen blir problematiserad, och ser istället be-

rättarens närhet till de båda förhållningssätten som ett steg i detta.        

    Detta dubbla förhållningssätt återfinns även hos Charcot. Det sägs att ”[h]an beskriver sig 

själv som en upplysningsman, med en sådans självklara dragning till outforskade kontinenter, 

och stark rationell tilltro till förnuftets otillräcklighet” (s. 37) Vetenskapligheten framställs 
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alltså ha sina begräsningar, där det sinnliga förhållningssättet behövs som komplement. Charcot 

sägs vidare vilja förena vetenskap med magi och ockultism (s. 108), och berättaren påpekar att 

”[d]e experiment Charcot – och senare Blanche – försöker genomföra kan närmast liknas vid 

en religiös rit”. (s. 108) 

    Förutom att gränsen mellan det sinnliga och det rationella här suddas ut innebär närheten till 

det andliga ett omvärderande av Blanches benämning som ”Charcots medium”. (s. 10) Istället 

för att antyda att Charcot använde henne som en buktalardocka, så som Beizer beskriver relat-

ionen mellan läkare och patient, återfår ordet medium här sina andliga konnationer, vilket sna-

rare ger uppfattningen att Blanche förmedlade någon form av högre insikt. Detta innebär en 

tydlig uppvärdering av Blanche, från passivt och utnyttjat objekt, till aktiv (sinnlig) sannings-

sägare.   

    Berättaren påpekar även att Blanche beskrivits som ”martyr” och ”offer”, men fastslår slut-

resultatet som ”martyr och torso”. (s. 11) Han har alltså bytt ut ordet offer mot torso, men be-

hållit beskrivningen martyr. Liksom ordet medium har ordet martyr ofta tolkats i sekulär me-

ning, som ett meningslöst offer, men återfår i romanen istället sin andliga betydelse. Blanche 

offrar medvetet sig själv för sin starka övertygelse. Berättaren påpekar till exempel att ”[h]on 

medverkade vid experimenten med sig själv”, på samma sätt som Jane var både ”assistent och 

demonstrationsobjekt”, vilket ger dem båda en tydlig agens. (s. 37f.) 

    Blanche tolkar dessutom Charcots teorier som att ”kärlek liksom medicin är en spekulativ 

metod strängt baserad på fakta”. (s. 177) Charcots och Blanches projekt sammansmälter alltså 

till ett, där både fakta och spekulationer, sinnlighet och vetenskaplighet är nödvändiga kompo-

nenter. Maries och Pierres genombrott med radiumet beskrivs vidare som ”ett angrepp på upp-

lysningens rationalitet”, då de framställer något de inte kan förstå eller kontrollera. (s. 22) Även 

radiumet ges alltså en andlig nivå. Marie och Paul börjar dessutom intressera sig för mediet 

Eusapia Palladino, då de kan förklara hennes förmågor lika lite som radiumets. (s. 81) Berätta-

ren frågar sig då vad som ”skiljer Blanches sökande från Pierres, eller Maries?” (s. 82) Alla tre 

beskrivs alltså som andligt sökande, på olika sätt, något som även Charcot kan inkluderas i.  

    Johannisson menar, vid denna period, att ”[k]vinnorna betydde irrationalitet, kropp och svag-

het, en antites till manlig rationalitet, intellekt och styrka” och att denna polaritet ofta skapade 

djupa inre konflikter.130 Här befrias till synes dikotomin från kön, då flertalet karaktärer tilläg-

nar sig båda förhållningssätten, och båda sätt framstår som olika former av andligt sökande. 

Detta erbjuder en sorts symbolisk och diskursiv lösning på de inre konflikter som Johannisson 
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talar om, och en väg ut ur de polariserade könsrollerna, som får Blanche och Marie att framstå 

som hela, sökande människor, istället för polära stereotyper.  

    Hutcheon skriver att ”[i]t is part of the postmodernist stand to confront the paradoxes of 

fictive/historical representation, the particular/the general, and the present/past. And this con-

frontation is in itself contradictory, for it refuses to recuperate or dissolve either side of the 

dichotomy, yet it is more than willing to exploit both.”131 Jag menar att man i Boken om Blanche 

och Marie även kan lägga till dikotomin sinnligt/rationellt, då den ständigt konfronteras men 

samtidigt upprätthålls, med den skillnaden att förhållningssätten inte förefaller vara lika hårt 

knutna till kön, utan istället mer eller mindre jämställda och förenliga. Detta blir alltså ett ex-

empel på hur Enquist förvrider diskursen, på ett sätt som tillerkänner romanens kvinnor en 

högre grad av agens och motståndskraft.  

Vetenskaplig konst 

Som tidigare nämnts framstår romanens Blanche huvudsakligen som en konstnär. Jag anser 

även att hysterin i helhet i romanen förknippas med konstnärlig begåvning framför sjuklighet, 

vilket gäller såväl patienterna som Charcot. Berättaren beskriver till exempel en bildinventering 

”av Charcots patienter, eller kanske skulle man säga kvinnliga teaterensemble” (s. 155), vilken 

sägs innehålla de som har ”teatral begåvning utanför det vanliga”. (s. 102) Det sägs även att 

”Blanche hade redan då haft rykte om sig att äga en scenisk gestaltningsförmåga likt Sarah 

Bernhardts” (s. 186), och hon beskriver hur hon ”uppnått, med lätthet, det tredje katatoniska 

stadiet”. (s. 30) Det hysteriska uppträdandet framstår alltså här inte som ett uttryck för svaghet, 

utan snarare som en stor konstnärlig prestation. 

    Charcot beskrivs dessutom framkalla hysteriska kriser ”genom uppfinningen av – eller, som 

han också menade, upptäckten av – tryckpunkterna på den mänskliga kroppen […] Det var 

människan som symfoni. Han hade alltid velat bli tonsättare.” (s. 105) Förutom att ifrågasätta 

tryckpunkternas medicinska verklighet framträder alltså Charcot även som en sorts konstnär. 

Att beskriva såväl hysterikorna som Charcot som konstnärer får två viktiga konsekvenser. För 

det första ges kvinnorna en högre status, som aktiva konstnärer med makt över sitt eget uttryck, 

istället för att ses som passiva och uttydda objekt. För det andra sänks Charcots status, från 

objektiv läkare till sinnlig konstnär. Detta möjliggör att se dem som mer eller mindre jämställda, 

då deras uttryck och åsikter ges samma sanningsanspråk i egenskap av subjektiv och sinnlig 

konst/vetenskap.  

    Likställandet mellan konst och vetenskap gäller dock inte enbart Charcot, utan framställs 
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som ett kännetecken för 1900-talet och moderniteten. Blanche beskriver till exempel Fysiker-

kongressen, en del av världsutställningen, och hur ”[v]etenskap och konst ingingo där före-

ning”. (s. 20) Berättaren beskriver även ”den kände vetenskapsmannen Jules Verne […] Kanske 

var han författare. Men varför dessa rigida gränser mellan konst och vetenskap!” (s. 28) Föru-

tom att ytterligare påvisa vetenskapens bristande sanningsanspråk upprättas här även ett sam-

band mellan författaren och vetenskapsmannen, vilket tydliggör berättarens närhet till de ob-

jektifierande läkarna.  

    Även strålningscancern som Blanche och Marie drabbas av framstår i romanen huvudsakli-

gen som ett konstverk. Berättaren lägger försiktigt fram radiumförgiftning som en förklaring 

till Blanches amputationer, men påpekar att ”[h]istorien hon önskade berätta […] handlar inte 

om hennes förgiftning”. (s. 26) Istället fokuserar hon helt på radiumets blå ljus, och att de till-

sammans skapar ett ”metafysiskt konstverk”. (s. 22) Berättaren frågar sig även Blanche och 

Marie skrev ”det nya seklets stora dikt” (s. 86), och menar att upptäckten av radium innebär 

modernitetens inträde genom deras kroppar. (s. 24) De två kvinnorna framstår alltså som mo-

dernitetens första konstnärer.  

    Att romanens Blanche kan ses som en modernistisk konstnär och inte enbart som en sjuk 

kvinna styrks vidare av att hon igenom Frågeboken visar upp ett sammanhängande jag, men 

”skriver korta meningar av ibland stiliserad karaktär där orden står i motsättning till varandra”. 

(s. 43) Varje avsnitt inleds med en fråga; ”[k]orta frågor, utförliga svar utan egentlig förbindelse 

med frågan.” (s. 12) Det är alltså inte frågan om ett patologiskt splittrat jag, utan snarare en 

konstnärlig medveten fragmentering. Vissa surrealister såg hysterikan som en slags proto-poet 

och inspirationskälla, ett samband som här alltså utnyttjas.132 Även Charcot talar explicit om 

likheterna mellan konstnärer och hysterikor med Blanche, och hon påstår sig själv vara en 

konstnär. (s. 241)  

     Närheten till konsten ger alltså hysterikorna en potentiell, högre status då det görs möjligt 

att se dem som genialiska konstnärer, istället för enbart svaga och tystade patienter. Det ger 

dem även en möjlig subjektsposition att tala ifrån, där hon har makten över sitt eget uttryck och 

hur det bör tolkas, och således inte kan ses som ett objekt uttytt av vetenskapen. Att även ve-

tenskapen skildras som en slags konst blir ett sätt att underminera dess sanningsanspråk som 

objektiv vetenskap, och istället likställa den med patienternas subjektiva uttryckssätt. På så vis 

förvrider alltså Enquist diskursen om kvinnan och vetenskapen, och målar istället upp en bild 
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av ett intrikat maktnätverk i enlighet med Foucault, där även hysterikorna alltid har möjlighet 

till motstånd och agens.   

De kvinnliga patienterna 
Den andra grundläggande föreställningen som återfinns i diskursen om kvinnan under denna 

period är att hon skulle vara särskild och underlägsen mannen. Argumenten för detta var att 

kvinnorna var svaga och sjukliga, och att de hade en livmoder. De ansågs nämligen styras av 

sitt kön, och således vara insiktstyrda djur och/eller förutsägbara maskiner, till skillnad från den 

förnuftstyrda och intelligenta mannen. I föregående avsnitt har jag påvisat hur denna motsätt-

ning i romanen förskjuts till två olika förhållningssätt som inte nödvändigtvis är knutna till kön, 

och som dessutom framstår som förenliga. I detta avsnitt kommer jag vidare behandla relationen 

mellan de manliga läkarna och de kvinnliga patienterna, och hur Enquist hanterar dessa upp-

fattningar om kvinnan och den påvisade underlägsenheten.  

Konstitutionell sjuklighet 

Jag anser inte att romanens kvinnor framstår som sjukliga och svaga, inte ens de intagna hyste-

rikorna. Som tidigare nämnts förknippas istället hysterin med konstnärlighet. Hysteridiagnosen 

framstår därför som ett sätt att tysta kvinnor som bröt mot könsordningen, snarare än som ett 

patologiskt tillstånd. Man får till exempel veta att ”[f]öräldrarna, eller i många fall grannarna, 

insände en ansökan som fastslog att de vanartiga flickorna var en olägenhet för familjen, eller 

grannarna eller, i en vidare mening, för den närregion där de levde”. (s. 165f.) Det är alltså 

främst kvinnornas olägenhet, inte sjukdom, som ligger bakom intagandet vid Salpêtrière och 

diagnostiserandet som hysterisk.  

    Blanche sägs ha blivit inlagd av sin far, efter att han genomfört en abort på henne och hon 

anklagat honom för något, antagningsvis för att vara fadern till hennes barn. (s. 30f.) Hon trotsar 

alltså sexualmönstret och könsordningen genom att eventuellt ha haft ett incestuöst förhållande 

med sin fader, angivit honom och genomfört en abort. Oavsett om anklagelserna stämmer eller 

ej är det fadern som har makten på sin sida och således får henne inlagd. Blanches diagnos 

ifrågasätts dock av berättaren, då det sägs att hon blivit intagen ”för en åkomma, vilken vet vi 

inte, det kan vara samma åkomma som hon senare behandlades för av Charcot. Alltså hysteri. 

Hon skriver det inte.” (s. 13) Detta påstående destabiliserar vad man tror sig veta om Blanche, 

alltså att hon var hysterisk, och särskiljer diagnosen hon behandlades för ifrån åkomman hon 

hade. Berättaren ger även henne ett visst tolkningsföreträde då han påpekar att hon inte själv 

beskrev sig som hysterisk.  
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    Detta åtskiljande mellan diagnosen och åkomman svarar mot den dubbla verklighet som Jo-

hannisson tillskriver sjukdomarna, som både sociala och medicinska. Diagnosen förefaller så-

ledes inte vara helt ogrundad, men i och med att den medicinska åkomman skiljs från den socialt 

konstruerade diagnosen möjliggörs ett ifrågasättande av diagnosen och en omtolkning av åkom-

man. Vissa feministers omtolkning av hysterin har som tidigare nämnt varit att åkomman sna-

rare berodde på sysslolöshet och brist än sjuklighet och svaghet. Berättaren undviker dock att 

djupare gå in på Blanches åkomma och att försöka förklara eller definiera den, vilket kan ses 

som en ovilja att ersätta hysterin med en annan diagnos/förklaring.  

    Janes sjukdom framstår tydligare som enbart ett ”trotstillstånd”, då hon inte längre lyder mo-

dern genom att prostituera sig. Hon blir då inlagd av en av sina ”äldre älskare och beskyddare 

[…] som främst lärt sig att uppskatta den unga Jane under hennes mer magra och barnsliga 

perioder”. (s. 54) Intagningen framstår alltså som ett försök att göra henne liten och medgörlig 

igen, att få henne att finna sig i rollen som undergiven prostituerad och sluta trotsa männen och 

sin moder. Berättaren ifrågasätter således om Jane var sjuk överhuvudtaget, alltså om det alls 

fanns någon medicinsk verklighet bakom hennes diagnos då han talar om ”hennes mentalsjuk-

dom, som kanske inte fanns, och som kanske botades på Salpêtrière”. (s. 68) Att dessa två 

möjligheter inte sätts i motsättning till varandra underminerar diagnosen ytterligare; kanske var 

hon inte sjuk och botades ändå, vilket även blir ett sätt att ifrågasätta den vedertagna gränsen 

mellan friskt och sjukt, och antyder att botandet här kanske snarare innebär ett återvändande till 

den förväntade kvinnorollen.  

    Hysterin presenteras som en ”vanlig sjukdom bland kvinnor, sjukdomen var vanlig just dessa 

år och drabbade närmare tio tusen kvinnor, men upphörde efter professor Charcots död att vara 

vanlig. Upphörde i själva verket. Eller fick andra namn.” (s. 15) Här betonas alltså diagnosens 

kontextbaserade och konstruerade natur, i enlighet med dagens feministiska forskning. Ett 

klockföretag som målade sina urtavlor med radium sägs dessutom ha bortförklarat arbeterskor-

nas symptom som hysteriska, hellre än att erkänna att färgen kunde vara farlig. ( s. 25) Detta 

visar ytterligare på diagnosens användbarhet för att tysta obehagliga sanningar, att tysta kvin-

norna.  

    Hysterin framstår således här huvudsakligen som en inskränkande diagnos, en begränsning 

av kvinnan snarare än ett bevis på hennes sjuklighet. Särskiljandet mellan diagnos och åkomma 

möjliggör alltså att åkomman i romanen kan kopplas samman med konstnärlighet och kvinnligt 

motstånd, medan diagnosen delvis förefaller användas i välmening men med bristfällig kun-

skap, och delvis medvetet användas för att tysta, begränsa och utnyttja kvinnorna.  

    Enquist tonar i romanen tydligt ner Blanches sjuklighet. Cancern framstår endast som en 
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obetydlig sidoeffekt av hennes konstnärliga forskning, och hysterin som en konstruerad dia-

gnos, vars bakomliggande åkomma är osäker och kanske alls inte finns. Berättaren påpekar till 

exempel att vissa kvinnor ”vistas så länge på Salpêtrière att de långsamt förlorat förståndet och 

sjunkit samman i apati.” (s. 63) De antyds alltså ha blivit sjuka av behandlingen, snarare än att 

det skulle ha varit något fel på dem vid intagningen.  

Djuriska maskiner 

Att romanens Charcot både framstår som en representant för sekelskiftets medicin och en brist-

fällig människa gör att Enquist genom honom kan ifrågasätta många uppfattningar om kvinnan 

som man hade under denna period, såsom att hon skulle vara lik ett djur eller en maskin, och 

styras av sin livmoder. Han påpekar till exempel att kvinnan inte är väsensskild från mannen, 

men ”rikare och gåtfullare” (s. 38), och ”[d]et fanns i hysterin, menade han, ett visst system, en 

hemlig kod, som, om avslöjad, kunde ge anvisningar om meningen med livet”. (s. 105) Det som 

ska avslöjas är alltså inte kvinnans inre väsen eller sexualitet, utan snarare en hemlighet som 

endast kvinnan har tillgång till. Detta innebär en definitiv uppvärdering av kvinnan, då hon 

istället för uttytt objekt framstår som innehavaren av en stor insikt, som hon kan välja att dela 

med sig av eller inte.  

    Bernhardsson menar att ovariepressen ofta användes på Blanche, ”alltså en mekanisk press 

tillverkad av metall som trycker hårt mot äggstockarna”.133 I romanen beskrivs dock hur 

Charcot helst undvek att använda den, men också att den var utrustad med skyddande kuddar 

av läder som hindrade kvinnorna från att få ont. (s.192) Denna vänliga beskrivning bidrar till 

att Blanche inte kan ses som ett offer i samma grad, och att Charcot skaparare kan kritisera 

”[d]enna ovariefixering! Som om allt ont kom från äggstockar eller livmoder! Och kunde skä-

ras bort!” (s. 193) Han påstår att ”[d]e värsta missförstånden kommer från Amerika”, såsom 

teorierna om att livmodern vandrar i kroppen och att avlägsnandet av äggstockarna kan bota 

det mesta. (s. 193)  

    Genom Charcot dementeras alltså uppfattningen om livmoderns betydelse, och således även 

kvinnans särskildhet. Även den historiska Charcot hade vissa betänkligheter angående livmo-

derns betydelse för hysterin, och att hysterin skulle vara begränsad till enbart kvinnor eller ”fe-

miniserade män”.134 Showalter menar dock att ”[d]espite Charcot’s insistence that hysteria was 

neither a sexual disorder nor one limited to women, both he and his staff repeatedly fell back 

on stereotypes that equated it with the female personality”.135Att här fokusera på och bygga 
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vidare på dessa betänkligheter blir ett effektivt sätt att underminera uppfattningarna om kvin-

nans särskildhet i egenskap av livmoderbärare, och att hysterin skulle ha något med kvinnans 

personlighet att göra.  

    Uppfattningen att kvinnan, främst den hysteriska kvinnan, skulle var mer djurisk än män, 

behandlas även ingående i romanen. Angående Blanche sägs det till exempel att ”[m]an hade 

fört in henne i Slottet som man för boskap in i en fålla” (s. 166), och Charcots förebild Pinel 

sägs ha släppt ut ”dessa kvinnliga djur”. (s. 170) Blanche skriver, om Charcot och de andra 

patienterna, att ”det fanns stunder när jag kunde känna avundsjuka, nästan hat, mot dessa hjälp-

lösa varelser som uppslukade så mycket av hans kärlek.” (s. 62) Gemensamt för dessa exempel 

är att liknelsen vid djur används för att påvisa underlägsenhet och svaghet.  

    Charcot har i romanen en apa som husdjur, och det sägs att ”[h]an var en god far, men älskade 

sin markatta”. (s. 106) Ordet men blir här betydelsebärande; han älskar alltså inte apan så som 

en god far älskar. Vidare sägs det att ”[n]är hon menstruerade fick hon bära en vaxliknande 

trosa i en rosa färg. C. påstod sig ha lärt sig mycket av apan, alltså om den mänskliga naturen. 

Apan hade också nervösa dagar.” (s. 106) Att Charcots teorier om hysterin och den mänskliga 

naturen skulle komma från att ha studerat en apa kan ses som en dråplig form av misskredite-

ring, såväl av Charcots intentioner som hans teorier.  

    Charcot påpekar dock att han aldrig använder ”experimentdjur, jag älskar djur, jag skulle 

aldrig använda kvinnan som ett djur!” (s. 193) Här framstår snarare djuren stå över kvinnan, 

då han kan använda sig av kvinnor, men inte djur, i sina experiment. Blanche beskriver hur han 

tyckt bättre om djur än människor innan han träffade henne, att han avskydde djurplågeri och 

ansåg att djuren ”genom att vara så skyddslösa, borde ges en kärlek av på något sätt religiösa 

dimensioner. Han hade använt ordet ’agape’.” (s. 179) Enligt Agrell är agape ”det teologiska 

begreppet för den specifikt evangeliska kärleken: inte människans kärlek till en kärleksfull Gud, 

utan tvärtom Guds kärlek till människan i hennes egenskap av motståndare och fiende”.136 

    Att Charcot skulle uppfatta sig själv som gudomlig i relation till djuren och patienterna stäm-

mer överens med den förgudning av läkaren som enligt Johannisson sker under denna tid. Som 

jag tidigare nämnt genomgår dock Charcot en symbolisk nedsmältning efter att han träffat Blan-

che. Efter det minskar hans högmod, och han sätter sig inte längre över kvinnorna. Charcot sägs 

dock ibland använda ”ordet ’maskin’ synonymt med ’som ett djur’. Alltså med känslor renare 

än människans.” (s. 185) Han säger sig även vilja sätta en glaskupa över människans ego, för 

att skärma av hennes uppfostran och inlärda regelverk och komma åt den egentliga människan, 
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som går att förstås som både en maskin och ett djur. (s. 185f.) Här är det alltså människan, inte 

enbart kvinnan, som är undersökningsobjektet. Viktigast är dock att definitionen djur/maskin 

här upphöjs, och går från att betyda lägre stående och förutsägbar, till att betyda renare och 

naturligare.  

    Att detta är något eftersträvansvärt framkommer än tydligare då Blanche inser att hon kunde 

”nedteckna bilden av en människas förvirrade känsloliv på en teckning, med förenklad klarhet. 

Först senare slog det mig att detta var jag, en människa, och att jag, istället för att betrakta 

mig som så motsägelsefull, och kaotisk, hade kunnat förenkla mig själv till denna […] renhet.” 

(s. 161f.) Att beskrivas som en maskin eller som ett djur med hysterogena punkter är alltså 

något som Blanche själv väljer, men också något som påvisas som en bristfällig förenkling. På 

så vis framträder alltså Blanche som en agent och ett komplext subjekt, oavsett hur hon beskrivs 

av andra.  

    Blanche kallar vid ett tillfälle Jane för Kaninen, vilket berättaren tolkar som ”en föraktfull 

antydan om sexuell lössläppthet” (s. 47), och menar att det kan ”användas som en bild av piet-

ismens sexualitet”. (s. 58) Han kopplar nämligen smeknamnet till sin egen barndom och hur 

”sexualiteten bubblat upp under fromhetens istäcke”, i form av barn som härmade kaninernas 

kopulerande rörelser. (s. 58) I slutet av kapitlet får man dock veta att de enda sviterna efter 

Janes eventuella mentalsjukdom är några egendomliga ryckningar, som får hennes näsa rycka 

som en kanins. (s. 68) Smeknamnet kanske alltså inte är mer än en oskyldig liknelse.  

    Här visas alltså tydligt på berättarens förförståelse och subjektiva tolkning. Religiositet och 

fördomar, till exempel den tidigare nämnda främlingsfientligheten, är enligt Herrmann åter-

kommande teman i Enquists författarskap, och anknyter till hans norrländska uppväxt. Det blir 

alltså ett sätt att påvisa ”the social formation and conditionality of the individual”.137 Genom 

liknelsen med kaniner möjliggörs dock här även en mer naturlig sexualitet, ”oskuldsfullt ge-

staltat av dessa guppande och gnidande barn utom räckhåll för det kristna kärleksbudskapet”. 

(s. 59) Om man, enligt Charcots devis, skalar bort ”det mänskliga regelverket” (s. 185), alltså 

det kristna kärleksbudskapet, ur denna beskrivning framstår nämligen barnen, i likhet med ka-

ninerna, enbart som naturliga, rena och oskuldsfulla.  

    Människors djuriskhet framträder dock i romanen även i form av grymhet. Berättaren skildrar 

nämligen hur han som barn blev uppkallad på scenen, som försöksperson till en hypnotisör. (s. 

158) Innan han gick upp såg han hypnotisören som ”en avskyvärd charlatan, väl där uppe kände 

jag medkänsla, delade hans skräck för det fientliga människodjuret”. (s. 160) Han menar att 
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betraktarna vid någon form av misslyckande ”skulle vänt sig mot denne tvivelaktige kringre-

sande suggestionskonstnär med hån eller missnöje, som ett aggressivt hotfullt djur, en förnuft-

styrd blodtörstig massa”. (s. 159) Människan framtår alltså här som ett djur, för vilket oskulds-

fullhet och grymhet kommer lika naturligt. 

    Marie beskrivs under skandalen som ”ett djur i en fientlig djungel, och en människa som 

slåss för sitt liv, utan hänsyn”. (s. 147) Berättaren utbrister även: ”att leva som kvinnlig stjärna 

inom vetenskapen! Detta hat! På en klart upplyst scen! Och med de fientliga vilddjuren omkring 

sig!” (s. 121) Här identifierar han sig alltså med både Blanche och Marie. Blanche påpekar dock 

att ”[d]e vilda djuren betraktar dig. Deras lystna ögon säger dig att de snart önskar angripa, och 

slita dig i stycken. Men du har fel. De önskar inte döda dig. Deras lust är liderlig, inte dödlig.” 

(s. 208) Här upprättas alltså ett samband mellan Blanches och Maries upplevelser, och såväl 

åskådarna vid föreställningarna som den franska allmänheten ses som vilddjur.  

    Detta samband kan alltså även inkludera berättarens upplevelser, men även Charcot då det 

sägs att han under föreställningarna ”tycktes utelämna Blanche, men blev själv utlämnad”. (s. 

41) Skillnaden mellan åskådarna och de åskådade tycks alltså enbart vara en fråga om position, 

och alla kan de räknas som djur. Kvinnan förefaller alltså inte vara mer djurisk än mannen, 

samtidigt som djuriskhet här används för att beskriva ett flertal motsägande egenskaper, så som 

grymhet och oskuld. Enquist anknyter alltså tydligt till diskursen om kvinnan som djur, samti-

digt som han försöker manipulera och ifrågasätta den. Kvinnorna ges således en högre agens, 

och uppfattningarna om kvinnornas djuriska svaghet får återigen ge vika för det Foucault be-

skriver som ett komplext maktnätverk.  

Flyktvägar 

Bernhardson menar att ”Enquist gestaltar en sjuk, kvinnlig kropp och en manlig läkares använ-

dande av denna kropp i strävan att komma åt kunskap om människan och kvinnan i allmän-

het”.138 Denna uppfattning stämmer överens med den feministiska forskningen om hysterikan; 

jag menar dock att Enquist ifrågasätter just detta genom att inte huvudsakligen framställa Blan-

che som sjuk eller passivt utnyttjad, och att istället lägga fokus på hennes agens och delaktighet. 

Hon ges dessutom ett antal mentala flyktvägar från hur hon behandlas av läkarna. Vid uppvis-

ningarna föreställer hon sig till exempel att hon är vid en flod i en skog, och gömmer sig på så 

vis i sig själv. (s. 196) Detta kan ses som en försvarsmekanism mot vad hon utsätts för av 

läkarna. Här visar alltså Enquist tydligt på Blanches utsatthet, men även då skildras hon alltså 

som ett tänkande subjekt, inte som en passiv kropp. 
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    Blanche påpekar vidare att ”[a]lla tycks ha sett mig, ingen tycks ha sett mig” (s. 238), vilket 

kan ses som en kommentar till åskådarnas vana att omnämna henne som ett passivt objekt efter 

sina egna syften, istället för en aktiv individ. Detta gäller här dock även feminismen. I romanen 

kommer nämligen ett par ryska feminister till Salpêtrière och anklagar Charcot för att behandla 

kvinnorna grymt, med ”ålderdomliga tsariska metoder”, men Blanche vägrar tala med dem. (s. 

111f.) Hon går alltså inte ens i välmenande syften med på att definieras som ett passivt offer, 

eller att godta en ensidig förklaring av vad som skedde på Salpêtrière. 

    Även konsten blir en flyktväg för hysterikorna, från de objektifierande blickarna. Istället för 

att ses som maskiner som kan tolkas och definieras efter bestämda regler eller som passiva 

offer, framstår de som öppna för tolkning men med makt över sitt eget uttryck. De kan välja 

hur de uttrycker sig, men kan även förklä sig, och på så vis undvika definiering och uttydning. 

Jane flyr till exempel från definiering genom dansen. (s. 66) Charcot ger detta existentiell be-

tydelse då han beskriver hur hon ”befriat sig från tyngd och historia och smuts, som om undret 

varit möjligt”. (s. 247) Detta sätts i motsats till Charcots uppfattningar som ung: ”[v]i kan inte 

undvika livets smuts. Han tycks ha betraktat människan som en maskin.” (s. 104)  

    Jane bevisar alltså genom dansen att hon inte är en maskin, ”utan [har] förstått att man kunde 

välja sitt liv, och dansa in i ett nytt”. (s. 248) Istället för att vara förutsägbar likt en maskin 

tillerkänns hon alltså makt över sitt eget liv genom dansen. Blanche beskriver dessutom Jane 

som en fjäril, vilket blir ett sätt att ge ”ett undvikande svar på frågan om hennes utseende” (s. 

65), till skillnad från de sexualiserande beskrivningarna som läkarna och berättaren ger. Kons-

ten blir alltså ett sätt för hysterikorna att undvika definition, att fly från läkarna och få större 

agens.  

    Blanche sägs dessutom ”förvandlas inför deras ögon till kvinnan med många ansikten, och 

bli Blanche 2 och Blanche 3 och Blanche 12, hon som bekräftade deras hemliga misstanke att 

inte bara denna kvinna, utan alla kvinnor, hade många ansikten”. (s. 197) Den historiska Blan-

che diagnostiserades efter Charcots död med två splittrade identiteter, men här framstår splitt-

ringen istället, som Bernhardsson påpekar, ”som en sund försvarsmekanism, som ett sätt att 

hantera hur hon blir behandlad, snarare än som ett patologiskt tillstånd”.139 Återigen kan Blan-

che alltså inte klassas som sjuk, utan hon har aktivt funnit ett sätt att undvika åskådarnas defi-

niering. 

    Det sägs även att ”Marie hade många ansikten, ett var det barnsliga, som hon inte kunde 
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kontrollera. Sedan antog hon skräckslagen ett annat ansikte, en annan ton, och blev vetenskap-

lig, det lugna och världsberömda ansiktet som Blanche ibland kallade det hysteriska och kata-

tona”. (s. 75) Att påpeka att alla kvinnor har flera ansikten, och vissa av dessa kan anses var 

hysteriska, blir ytterligare ett sätt att avpatologisera hysterin, men även att ifrågasätta tanken att 

kvinnor enkelt skulle kunna definieras.  

    Både Blanche och Jane uppges vidare själva ha valt sina namn (s. 32), vilket förlänar dem en 

viss agens och ett tolkningsföreträde genom att berättaren använder sig av dessa namn. Att de 

tar artistnamn kan dock också ses som en slags förklädning. På samma sätt uppges Blanche 

försöka ”förklä sig” i olika bilder. (s. 175) Det sägs att hon tyckte att ”[o]rdet förklädd var så 

fint. Det betydde att hon kunde gömma sig, inne i sig själv.” (s. 199) Namn och föreställningar 

blir alltså ett sätt att undvika definiering och den granskande manliga blicken.  

    Berättaren studerar ingående de två bilder som sägs finnas av Blanche. För det första är det 

den berömda målningen av Brouillet, där berättaren beskriver ”professor Charcot nästan i hen-

nes armar, heller hon i hans”. (s. 58) Detta skiljer sig markant från Johannissons tolkning av 

bilden, där hon beskriver att ”[h]är spikades om man så vill en välbekant rollista: mannen-

subjektet, kvinnan-objektet. Här stod manlig rationalitet (kontroll) mot kvinnlig irrationalitet 

(okontroll).”140 Som jag visat i föregående avsnitt ifrågasätter romanen dikotomin rationalitet-

irrationalitet/sinnlighet, vilket här även kan sägas inkludera frågan om kontroll. I berättarens 

tolkning av målningen återfinns nämligen inte de fixerade rollerna; vem som har kontrollen 

utav dem är i berättarens beskrivning omöjligt att avgöra.  

    För det andra betraktar berättaren ett fotografi, där Blanche beskrivs som ”en lockande 

kvinna från det nittonde århundradet”. (s. 155f.) Enligt Bernhardsson har detta foto felaktigt 

tillskrivits Blanche, och föreställer egentligen någon annan. Bernhardsson spekulerar om 

huruvida detta är ett misstag från Enquists sida, eller om han medvetet låter berättaren missta 

sig på fotografiet för att tillåta Blanche ytterligare en undanflykt från den sexualiserande och 

definierande manliga blicken.141 Hur som helst får dock berättaren ingen klar bild av Blanche: 

”[b]etraktar man de två bilderna av Blanche från denna tid, helgonet och den vanmäktiga unga 

stjärnan […], betraktar man henne med rationella ögon är hon obegriplig.” (s. 157)  

    Romanens kvinnor har alltså tillgång till ett flertal motstrategier eller flyktvägar. Genom inre 

föreställningar och yttre förställningar behåller kvinnorna makten över sig själva oavsett hur 

läkarna behandlar, betraktar och beskriver dem. De kan uttrycka sig själva i egenskap av konst-

närer, men kan även använda konsten som strategi för att förklä sig och undvika klassificering. 
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Detta kan ses som att Enquist här konstruerar en diskursiv flyktväg ut ur den kvinnliga sjuk-

rollen, vilket möjliggör att inte enbart se dem som passiva offer i läkarnas händer, utan som 

aktörer i ett foucauldianskt maktnätverk.  

Den skrivande drottningen 

Om Charcot kan ses som slottets kungliga överhöghet, får den symboliska nedsmältningen av 

honom Blanche att framstå som en suverän auktoritet, vilket möjliggör hennes skrivande. Detta 

går att jämföra med Kittlers påstående att ”[d]e anonyma eller pseudonyma kvinnor som om-

kring 1800 var förpassade till skrivandets marginaler, hamnar i systemets centrum [kring 1900], 

helt enkelt därför att författarna eller männen, i vilkas verk de gick under, i sin tur går under”.142 

Att underminera Charcot och berättarens auktoritet innebär alltså att Blanche kan framträda 

som verkets centrum, i egenskap av författare och auktoritet.  

    Blanche framstår bestämt som en auktoritet på Salpêtrière. Det sägs att hon beordrar de andra 

kvinnorna (s. 236), och hon benämns som ”drottningen bland hysterikor! Ryktet gick att pro-

fessor Charcot älskade henne, och att hennes makt var stor, men att hon ej tillät professor 

Charcot tillträde till sina innersta trädgårdar.” (s. 62) Blanche har även historiskt benämnts som 

auktoritär och som ”hysterikornas drottning”143, men förmodligen med en viss ironi. Här fram-

står hon istället som en faktisk auktoritet, genom att hon tillägnas makt över Charcot och de 

andra patienterna, och självbestämmande över sin kropp, vilket innebär att benämningen som 

hysterikornas drottning (liksom martyr och medium) ges en större tyngd.  

    Berättaren påpekar vidare att Blanche hade Charcot i sin makt och ”dominerade Paris veten-

skapliga nöjesliv”. (s. 41) Hennes makt begränsar sig alltså inte till sjukhuset, utan även till 

societeten som kommer och tittar på henne. Denna auktoritet är dock inte självklar. Blanche 

påpekar till exempel då hon intas att ”[n]i tror jag är högmodig, ni vill förminska mig till jag 

uppnår en önskad ödmjukhet”. (s. 176) Liksom Marie drabbas alltså Blanche av ett tydligt mot-

stånd mot sina ambitioner, i egenskap av kvinna, något som hon dock överkommer. 

    Både Blanche och Marie kräver i romanen större erkännande. Marie påpekar att ”någon, nej 

det var hon! ensam! för första gången uppmätt radium” (s. 127) och sägs i sitt tacktal hylla ”sin 

make Pierre, men markerade också att hennes forskningsresultat var hennes, och att priset till-

delats henne just för dem”. (s. 222) Istället för att ge äran till maken eller en anonym någon 

försöker hon alltså allt mer att själv ta åt sig den, för det arbete hon genomfört. Berättaren 

påpekar även att Blanche ”medverkade vid experimenten med sig själv”, på samma sätt som 
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Jane var både ”assistent och demonstrationsobjekt”. ( s. 37f.) Blanche ser även amputeringarna 

som ”min insats för att förklara sammanhangen mellan radium, död, konst och kärlek”. (s. 19) 

Hysterikorna framstår alltså inte enbart som passiva objekt för experimenten, utan även aktiva 

och bidragande auktoriteter, som förtjänar erkännande.  

    Den viktigaste subjektspositionen uppnår dock Blanche i egenskap av författare till Frågebo-

ken. Showalter menar att skrivandet kan fungera som bot mot hysterin, då ”[i]n becoming a 

writer, a woman becomes not just a subject, but a subject who produces that which is visible”.144 

Genom skrivandet framstår nämligen Blanche som ett diskursproducerande subjekt, inte ett 

tystat objekt, vilket möjliggör att berättaren i romanen kan föra en dialog med henne. Han säger 

sig till exempel svara på frågorna i anteckningsböckerna, vilket får kontrollen mellan dem att 

rubbas (s. 12), alltså mellan vem som är betraktad och betraktande, matbalansen, i likhet med 

målningen av Blanche och Charcot. 

    Även Jane ska ha skrivit memoarer över sitt liv, som ibland citeras. (s. 53) Janes perspektiv 

bidrar till en vidare omvärdering av Blanche, då Jane ser henne som en självklar auktoritet som 

alla var rädda för. Hon beskrivs även som stark, och som att hon har kommit upp sig i livet, 

trots amputeringarna. ( s. 49f.) Att kvinnorna här skriver, och citeras av berättaren, innebär att 

de i viss mån kan föra en dialog med berättaren. Det fungerar alltså som en form av moterinring 

mot det manliga perspektivet.   

    Att romanens hysterikor skrivit dessa böcker är även ideologiskt av stor betydelse. Under 

1800-talet ansåg man att kvinnor endast borde vara passiva läsare och fungera som griffeltavlor 

för manliga författare; ”[i] sitt Moderskapsämbete får kvinnor författaren att skriva. Modern 

talar inte och skriver inte”.145 För mycket läsande av fel böcker ansågs enligt Kittler kunna 

orsaka hysteri hos kvinnor, och skrivande var alls inte tänkbart.146 Tanken om kvinnor som 

griffeltavlor återfinns vid denna tid även inom sjukhusen, då läkarna skrev på kvinnornas krop-

par, så kallat ”dermografism”.147  

    För män fungerade dock skrivandet ofta som ett sätt att undvika att tas in på asyler, och att 

hålla förnuftet intakt.148 Blanche fiktiva skrivande kan alltså ses som ett sätt att ge henne ett 

konstruktivt och aktivt sätt att hantera sjukdomen. Det fungerar även som ett sätt att bryta ner 

föreställningarna om det manliga geniet och den singulära kvinnan/modern; ”[j]ust där förfat-
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taren som gudom försvinner, framträder skrivande kvinnor, lika olästa som irreducibla. Ef-

tersom deras texter finns, omintetgörs varje möjlighet att förväxla de många skriverskorna  […] 

med den Enda Moder som en gång gjort honom till författare.”149 Att Blanche framstår som en 

högst partikulär författare blir alltså en sätt att motverka idén om männen som diskursproduce-

rande, där kvinnans enda uppgift är mana dem till att tala.   

    Frågeboken är fylld av återkommande bilder, som ger texten ”poetisk karaktär”. (s. 18) Ett 

exempel är ”[k]ärleken kan man inte förklara. Men vilka vore vi, om vi inte försökte?”(s. 44) 

Berättaren påpekar att ”[h]ennes upprepningar är sinnessjuka. Kärlek kunde hon inte förklara, 

men försökte.” Strax efter påpekar han dock att ”[i]ngen har någonsin, varken före Salpêtrière 

eller efter, beskrivit henne som sinnessjuk”. (s. 164) Det är alltså inte hon som är sinnessjuk, 

utan enbart dessa upprepningar. Upprepningarna kan dock ses som de fixa idéer som ansågs 

skilja de manliga genierna från dårarna.150  

    Ett annat av Blanches återkommande uttryck är ”jag brändes in i honom, som brännjärn i ett 

djur”. (s. 14) Först tolkar berättaren det som att ”hon har bildning. Citatet om brännjärn är från 

Racine.” (s. 14) Bildning var under denna tid mycket viktigt för män, och får alltså Blanche att 

än mer närma sig det manliga geniet. 151 Så småningom erinrar sig dock berättaren att prostitu-

erade brännmärktes, och tänker att ”kanske har hon inte hämtat bilden med brännjärnet från 

Racine ändå!” (s. 166) Bilden av brännmärkningen är med andra ord kanske inte en bildad 

parafras, utan snarare hämtad från Blanches verklighet, vilket får läsaren att tro att berättaren 

misstagit sig om hennes bildning 

    Det sägs dock senare att Blanche ”fann ett citat från Hippokrates, en kritik av relevansen för 

mätning av det mänskliga huvudets form” (s. 171). Här förefaller alltså Blanche återigen vara 

bildad, vilket visar på läsarens och berättarens begränsande vetande; kanske var hon bildad, 

kanske är även detta citat hämtat ur hennes livserfarenhet. Det är dock av betydelse att det är 

just Hippokrates hon citerar, då det sägs vara han som myntade termen hysteri, och gav sjuk-

domen sin etymologiska koppling till livmodern.152 Att hon här istället använder citatet av Hip-

pokrates i eget syfte visar ytterligare på Blanches diskursiva agens, då hon kan använda Hippo-

krates auktoritet till sin egen fördel, och att hon tillägnat sig en viss bildning trots att det inte 

var brukligt för kvinnor under denna period. 
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    Blanche framstår i Frågeboken dock inte enbart som författare och drottning, utan hon när-

mar sig även läkarnas blick. Hon hänvisar till exempel till Charcot som C. (s. 101), och Freud 

som Sigmund F. (s. 113) De anonymiserande förkortningar som Charcot och Freud använt om 

sina patienter, vänds alltså här mot läkarna efter deras egen devis. Blanche visar även en viss 

rivalitet med Freud då det sägs att ”[h]on menar att det var hennes egna och i viss mån Charcots 

rön om den mänskliga naturen, människans inre kontinent, samt kärlekens natur, och att Sig-

mund endast varit en okunnig men receptiv lärjunge”. (s. 113) Hon tar alltså själv åt sig den 

främsta äran för upptäckterna, och nedvärderar Freud. 

    Samtidigt närmar sig dock Blanche Freud och hans intresse för barndomen och drömmar. 

Berättaren säger till exempel att hon ”påstår” sig nedteckna Maries drömmar (s. 70), och be-

skriver Charcots uppväxt ”i vetenskaplig ton”. (s. 101) Även hennes sökande efter kärlekens 

natur i frågeform kan ses som en spegling av Freuds teorier och frågan ”vad vill kvinnan?”153 

Att Freud målas upp som en bristfällig lärjunge till Charcot går att tolka som att Blanche för-

söker inta hans position, och att hon anser sig vara den som borde föra vidare Charcots rön.  

    Mellan Blanche och Charcot råder det dock ingen rivalitet, utan snarare en ömsesidig önskan 

att få byta roller. Charcot säger nämligen till Blanche att han ofta önskar sig att han ”vore patient 

och inte läkare” (s. 106), och tror sig ”lika besatt som dem jag vårdar”. (s. 182) Då Blanche vid 

ett tillfälle ifrågasätter Charcots beteende frågar hon sig dessutom om det inte vore rättvist ”om 

hon då själv intog läkarens roll, och han patientens, den observerade, diagnostiserade och un-

derlägsna?” (s. 181) Bytandet av roller är alltså önskvärt från båda sidor, vilket ifrågasätter om 

den underlägsna positionen nödvändigtvis behöver ses som den sämre, eller att den överordnade 

positionen är medvetet vald och önskad av alla män.  

    Bytandet av roller fullbordas vid deras samlag, som inleds med att Blanche märker ut de 

hysterogena punkterna på Charcot (s. 252), och i det efterföljande dödsögonblicket då han for-

mar en sprättbåge (s. 254), en kroppsställning som han själv klassat som hysterisk.154 Detta blir 

alltså ett sätt att upprätta ännu en subjektsposition för Blanche, som betraktande och analyse-

rande.  

    Romanens Blanche framställs alltså inte som ett underordnat och uttytt subjekt, utan tvärtom 

som den högsta auktoriteten på Salpêtrière, i egenskap av drottning, författare och analyserande 

läkare. Detta utgör en samling viktiga förskjutningar av diskursen om de hysteriska kvinnorna, 

och erbjuder en annorlunda bild av Blanche som individ. Här ställs föreställningarna om den 

kvinnliga patienten på ända, vilket i Foucaults anda påminner läsaren om att makten aldrig är 
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fullkomlig och enhetlig, utan att även de inlåsta hysterikorna hade möjligheten att tillskansa sig 

makt och agens.  

    Foucault menar att hos Nietzsche omvandlas ”kritiken av det förgångnas orättvisor i namn 

av den sanning nutidsmänniskan vunnit till en förstörelse av kunskapen subjekt genom den 

orättvisa som innebor i viljan att veta”.155 På samma sätt är det i romanen inte enbart fråga om 

att påminna läsaren om hur förtryckta 1800-tals kvinnorna var i dagens ögon; Enquist visar 

istället på en oundviklig orättvisa i de olika relationerna, som kvinnorna ofta använder till sin 

egen fördel. De är alltså inte enbart passiva offer för männen, utan aktiva deltagare i ett kom-

plext maktnätverk, vilket fungerar som en form av moterinring till den entydiga historieskriv-

ningen. 

 

Kvinnlig sexualitet 
Den tredje grundläggande föreställning som går att skönja i 1800-talets diskurs om kvinnan, 

vetenskap och sjukdom är att kvinnlig sexualitet sågs som något sjukligt och avvikande, sam-

tidigt som kvinnorna sexualiserades inom vetenskapen. Jag kommer därför här att undersöka 

hur romanen förhåller sig till kvinnlig sexualitet och sexualiserandet av kvinnan. Jag anser näm-

ligen att såväl Blanche som Marie i romanen förefaller bli straffade för att vara sexuellt utle-

vande, då Blanche blir intagen på Salpêtrière och Marie blir skandaliserad, samtidigt som de 

bli sexualiserade, men att de hela tiden gör motstånd mot denna begräsning och objektifiering.  

    Att sexuellt utlevande för kvinnorna innebar att korsa en gräns visas tydligt då berättaren 

beskriver hur mörkret runt Paul fick Marie ”att gå mot en gräns som var så lockande och tydlig 

att hon nästan kunnat röra den med sin hand”. (s. 126) På samma sätt beskriver han hur Blanche 

stannat upp ”intill en förbjuden gräns” (s. 43), då hon väntar i sexton år innan hon fullbordar 

relationen med Charcot. Att vara sexuellt utlevande förefaller alltså vara att bestrida kvinnorol-

lens gränser, vilket de båda dock slutligen gör.  

Kvinnans synd 

Under denna tid var det, som Johannisson påpekar, brukligt att sexualisera kvinnan inom ve-

tenskapen, medan kvinnors egen sexualitet var tabu.156 Detta återspeglas även i romanen. Till 

exempel påpekar berättaren att allmänt intresse för visningarna uppstod genom att ”dessa kvin-

nor i sina hysteriska tillstånd utvisade nakenhet, men att detta var vetenskapligt motiverat och 
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ej att jämföra med osedlighet”. (s. 28) Vetenskapen fungerar alltså som en slags förklädd por-

nografi för män, medan kvinnorna spärras in i egenskap av ”perverterade eller degenererade”. 

(s. 165).  

    Charcot bryter dock tydligt mot detta, och kallar istället dessa kvinnor för ”sexuellt svält-

födda”. (s. 101) De sägs vidare ha ”förvirrats av kärleken”, och ha en sak ”gemensamt: kärleken 

hade för dem alla spelat en roll, och de var svikna”. (s.56) Blanche påpekar dessutom att hennes 

utgångspunkt för Frågeboken är hennes moders förmenade lust (s. 36), och berättaren beskriver 

sin egen mor som ”ännu inte så hård som kärlekens bottenlösa frånvaro kan göra en människa”. 

(s. 95) Istället för att deras lust skulle vara perverterad framställs den alltså här istället som 

förmenad, som att det är brist på sexuell njutning som är problemet, inte tvärt om. 

    Berättaren kommenterar ingående sexualiseringen av kvinnan. Han beskriver till exempel 

Blanche som ”en av 1800-talets sensuella legender, föremål för så mycken hemlig dyrkan av 

alla dessa män som betraktat henne”. (s. 79) Blanche påpekar dock att ”[d]et var föreningen av 

lust och död som lockade dem. Alla hade lust, ingen fick röra, alla visste att jag kunde döda, 

det förökade deras lust, det skyddade mig.” (s. 239) Förbjudenheten och farligheten är alltså en 

viktig komponent i männens lust, som förstärks av hennes vägran. Hon tvingas alltså in i en 

situation där hon måste försvara sig själv handgripligen för att inte bli sexuellt utnyttjad, vilket 

enbart ökar deras lust, men det lyckas ändå skydda henne. Här påvisas alltså såväl hennes ut-

satthet som hennes agens och möjlighet till motstånd. 

    Pauls dragelse till Marie beror ursprungligen på hans stora beundran för Pierre, och han sägs 

tänka att ”Pierres unika egendom är också den heliga graal som är Maries kropp”. (s. 132) 

Lockelsen byggs alltså runt henne som ett förbjudet objekt, och han fantiserar om ”[a]tt en enda 

gång i sitt liv få tömma sig i denna kropp! som tillhör, tillhör! hans beundrade lärare och före-

bild”. (s. 133) Detta blir alltså ännu ett tydligt exempel på sexualisering och objektifiering av 

kvinnan, en sexualitet som bygger på förbud. Den dödliga attraktionen är dock inte reserverad 

för männen, utan även Maries dragning till Paul beskrivs på detta sätt, vilket fungerar som en 

form av moterinring till det fastslagna sexualmönstret, alltså förnekandet av att även kvinnor 

kan känna en liknande lust. (s. 75)  

    Berättaren antecknar ”[m]idjan smal och kroppen mjuk sensuell”, på ett papper som han se-

dan återfinner, angående Blanche eller Marie. (s. 155) Han ifrågasätter då ”[v]arför har jag 

uppfattat det som viktigt?”, men utbrister snart därefter ”[s]å vacker och förbjuden!” (s. 156) 

Även han sexualiserar alltså henne, och finner förbjudenheten tilldragande, även efter att han 

öppet ifrågasatt det. Han talar även om ”den fromma pietismens fixering vid den förbjudna 
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lidelsen, och vid kvinnan, hon som ju var syndens innersta drivkraft och den som skapade fres-

telserna”. (s. 59) Samtidigt som kvinnan sexualiseras av männen blir hon alltså skuldbelagd för 

detta, och anses vara syndens ursprung. 

    Denna skuldbeläggande av kvinnan härstammar ur den kristna diskursen om kvinnlig sexu-

alitet vid denna tidpunkt, och bearbetas tydligt genom romanen. Janes första krampanfall antar 

man ”hänger samman med hennes känsla av skuld; hon hade orättmätigt tvekat att massera en 

av moderns välgörare”(s. 54), och berättaren påpekar att ”för Blanche fanns det kanske också 

räddning och förlåtelse”. (s. 45) De betraktande männen, såväl läkarna som berättaren, anser 

alltså att Jane och Blanche bör känna skuld. Det sägs även att ”Marie föreställde sig att begrep-

pen kärlek och skuld var oupplösligt förenade” (s. 88); skulden har hos henne alltså blivit in-

ternaliserad som en oundviklig del av kärleken.  

    Maries stora synd sägs vara att hon ”förälskade sig i en gift man med fyra barn, och inte var 

villig att uppge denna kärlek! Dödssynden!”. (s. 121) Hon målas upp som den skyldiga, till 

skillnad från Paul som framställs som ett oskyldigt offer (s. 130), och Kungliga Vetenskaps-

akademien vill att hon ”frivilligt avsäger mig priset, i skam”. (s. 220f.) Det påpekas dock att 

hon ”finner skammen outhärdlig att bära, men godtar den ej eftersom hon ännu hävdar sin rätt 

att älska”. (s. 224) Kvinnorna är alltså inte enbart skyldiga för sexualiseringen, de är dessutom 

syndiga och skamfulla om de själva har en sexualitet, men det finns även möjlighet till mot-

stånd.  

    Denna orättvisa skildras ingående angående Maries skandal, ”[s]om var orättvis! orättvis! 

hon hade ju bara älskat!” (s. 207) Hon svartmålades som eventuellt judinna, ”polska, okvinnlig, 

och endast brydde sig om böcker, laboratoriet, och äran”, medan Jeanne framstår ”blygsam och 

avskydde publicitet”. (s. 207) Denna polarisering visar tydligt vilka egenskaper som acceptera-

des hos kvinnor under denna period. Berättaren påpekar även att Marie, innan skandalen, blivit 

föreslagen för en stol i Vetenskapsakademien men ”genom att för tidningarna bedyra att hon 

var kandidat har hon avslöjat en brist på måttfullhet som inte är passande för hennes kön”. (s. 

151f.) Detta visar att Marie hade överträtt sina kvinnliga gränser, och att pressen redan var emot 

henne. 

    Gränserna för kvinnor blir ännu tydligare då Marie talar om ”denna ödesdigra dag då jag för 

första gången drevs att övervinna min kvinnliga skygghet och han – ja, vad övervann han?”. (s. 

124) Det sägs även att ”också han var krossad men han skulle återuppstå, skadad men inte 

förintad, men för henne var det slut”. (s. 216) Även om det är Pierre som är otrogen drabbar 

affären alltså Marie mycket hårdare. Efter skandalen påpekas det att hon varken kan fortsätta 

sitt arbete (s. 206), eller älska mer i sitt liv (s. 143) medan Pierre fortsätter som vanligt och tar 
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sig en ny älskarinna.  

    Marie har alltså brutit emot kvinnorollens begräsningar genom att vara högmodig och sexu-

ellt utlevande, och straffet blir att hon istället för moder ses som ”[h]oran Marie, föraktad av 

det franska folket, en skam för sina barn”. (s. 215) Liksom Blanche blir hon amputerad, (s. 224) 

och tvingas fly från sina betraktare ”in i sitt nya fängelse”. (s. 218) Hon närmar sig alltså Blan-

ches position, men visar hela tiden stor omtanke för sina barn. (s. 212) Detta blir ett sätt att 

upplösa dikotomin mellan den heliga modern och den syndfulla horan, då Marie både är sexuellt 

utlevande och en god moder. Genom att insistera på både Maries oskuld och lust i affären upp-

står även en diskursiv förskjutning, där hon varken ses som skamlig och syndig eller som ett 

passivt offer för Pierre. Detta blir ett sätt att hävda hennes agens och motstånd, hennes rätt till 

lust och kärlek, och att påvisa att smutskastningen av henne berodde på att hon inte lät sig 

begränsas av den förväntade kvinnorollen.  

Kärlek som motstånd 

För Marie har kärleken redan innan skandalen en uttalat politisk betydelse. Hon beskriver, an-

gående sin uppväxt i Polen, hur ”[f]örtrycket pressade kärleken ner under ytan. Till sist bröt sig 

kärleken loss. Den var i denna mening en befrielserörelse och alltså dödlig, om frigjord.”(s. 

82f.) Hon jämför även sig själv och Paul med motståndsmännen i Polen, och berättaren utbris-

ter: ”[d]et är klart hon måste ha sett skillnaden, deras kärlekslya var något annat än ett mot-

ståndsnäste, men kanske inte? kanske inte för henne?” (s. 138) Att älska, trots att det anses 

syndigt och skamfullt, blir alltså ett viktigt politiskt ställningstagande, och en tydlig form av 

motstånd.  

    Även patienterna vid Salpêtrière motstår till viss del sexualiseringen genom att själva älska. 

Tydligast blir detta i fråga om Blanche och Charcot. Även Jane blir dock förtjust i en medici-

nare, en relation som framstår som fin och oskyldig. (s. 65) Vårdarna beskrivs dessutom som 

”ivriga att stå till tjänst, och eftertraktade av de kvinnliga klienterna” (s. 61), och det sägs att 

när ”de mest benådade kvinnorna blev havande tvingades de, djupt sörjande, lämna sjukhuset 

för att föda; men de återvände alltid”. (s. 62) Förutom omvänd sexualisering blir detta även ett 

sätt att tillägna patienterna en hög nivå av självbestämmande, då de förefaller vara intagna i 

egenskap av klienter som vill ha något, inte främst som underlägsna patienter.  

    Att dessa kvinnor alltid återvänder blir även ett sätt att ifrågasätta den dominerande moders-

rollen. Johannisson menar nämligen att man ofta rekommenderade graviditet som botemedel 

vid sekelskiftet; ”[k]vinnan var som kvinnligast när hon var gravid, en symbol för moderskap, 
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familjelycka, manlig potens och rasens fortbestånd”.157 För dessa kvinnor uppstår ingen stark 

moderskärlek som räddar dem till den accepterade kvinnorollen, utan de fortsätter jaga sin egen 

lycka och leva ut sin sexualitet, vilket fungerar som en form av moterinring mot kvinnans fast-

slagna modersroll.  

    Johannisson menar vidare att borgerliga flickors självbild vid denna tid till stor del styrdes 

av om de ansågs vara vackra eller fula. En del av skönhetsidealet var att ha små, vita händer, 

till skillnad från arbetarkvinnans stora och röda.158 Fixeringen vid kvinnornas händer syns tyd-

ligt i romanen. Det sägs att Charcot åtrår Blanches hand (s. 182), och att Paul fantiserar om 

Maries deformerade hand, istället för hennes oåtkomliga kropp. (s. 133) Även berättaren foku-

serar på Maries händer, och kommenterar att de vid en tidpunkt ännu var vackra. (s. 17) 

    Händernas betydelse framkommer dock ännu tydligare då Blanche påpekar att Marie i kär-

leksextasen gömde ”händerna i den andres hår, som av kärlek men kanske av skam”. (s. 83) 

Hennes hand beskrivs av Blanche som ”förvärkt, nästan sönderfrätt av det hårda arbete hon 

utfört med radium”. (s. 42) Marie inser dock att Paul ”har så vackra händer”. (s. 122) I deras 

relation är det alltså han, inte Marie, som har vackra händer, han som inte utför hårt arbete, 

vilket blir ett sätt att vända på sexualiseringen och könsrollerna. 

    Både Blanche och Marie är initiativtagare och aktiva parter i sina relationer till Charcot re-

spektive till Paul, till exempel då berättaren kommenterar att Marie ”hade ju ingen avsikt, det 

var av en tillfällighet Paul och jag kom att mötas denna ödesdigra – hon skulle inte ha använt 

ordet ’tillfällighet’, denna utmanande klänning var ingen tillfällighet”. (s. 124) Deras lust görs 

det heller ingen hemlighet av. Angående Marie beskrivs ”[k]lådan! Mattheten i underlivet! Och 

inte riktad mot någon, bara denna anonyma hetta!” (s. 123) Detta blir alltså ett tydligt hävdande 

av den kvinnliga lusten, som genom att benämnas som anonym inte kan förklädas som from 

kärlek till en specifik man.  

    Blanche låter till en början enbart Charcot röra henne under föreställningarna, bland andra 

människor, men han låter istället de andra läkarna göra det, då han anser att hon är helig. (s. 

173) Helighet är intimt förknippat med syndighet och tillåter inte att kärleken fullbordas, då det 

skulle göra henne syndig. Samlaget kan således inte genomföras förrän Blanche slår fast att ”du 

är inte helig, jag är inte helig” (s. 252), och på så vis frånsäger sig denna dikotomi. Samlaget 

beskrivs vidare som att hon ”gled in i honom”, alltså omvänt hur det traditionellt brukar besk-

rivas. (s. 253) Den sexuella njutningen framstår alltså här som ett sätt att ta sig ut ur den kristna 
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könsordningen, på så sätt som Foucault menar att den kan fungera.159  

    Att själv aktivt få utlopp för sin lust kan sättas i motsättning till Pierres förmenta flickvän, 

som sägs ha lagt sig ner och dött i väntan på en frälsare. Charcot vägrar dock vänta på en frälsare 

då hans bror fastnar med fötterna bland några stenar och tidvattnet är på väg; först säger hans 

sig vänta på ”en välgörare, kanske med ett järnspett i handen eller, som det kanske skulle eller 

borde visa sig, med en yxa, eller kanske en såg”. (s. 100) Vidare sägs det att ”[n]är han en gång 

anropat Gud hade denne inte svarat, då hade C. tillgripit sågen. Guds ande var som ebb och 

flod, avtäckte och dödade; människans uppgift var att trotsa”.  (s. 103) Han antyds alltså ha 

amputerat sin broders fot, av kärlek, och det viktiga visar sig vara att aktivt trotsa. 

    Marie kommenterar dock historien om Charcots broder med: ”[h]an täcker över förbrytelsen 

kärlek med ett annat brott!” (s. 86) Här närmar sig alltså även Marie den särskådande läkarens 

blick, och antyder att hon gjort en närmast freudiansk tolkning av berättelsen. Hur den skulle 

lyda preciseras inte närmare, men jag tolkar det som att hon antyder att Charcot fabricerat be-

rättelsen för att täcka över en förbjuden homosexuell och/eller incestuös kärlek för den andra 

pojken, och att det är däri trotsandet mot gud ligger. Blanche berättar dessutom att Charcot 

”aldrig varit religiös utan tvärtom under perioder av sitt liv intolerant”. (s. 246) Detta blir ett 

sätt att göra upp med den religiösa könsordningen och de sexuella normerna som var förhärs-

kande under denna period, som Foucault menade förtryckte båda könen. Således innebär det 

även ett visst jämställande mellan könen. 

    Charcot benämns, som tidigare tagits upp, som en upplysningsman, och kvinnan som den 

mörka kontinenten som ska utforskas och lysas upp. Till exempel sägs det att ”[k]vinnan var 

den port […] genom vilken man måste tränga in i den mörka kontinenten”. ( s. 38) Denna 

expedition sägs dock misslyckas. (s. 57) Vid ett tillfälle beskrivs istället den mörka kontinenten 

som ”det tjugonde århundradet”. (s. 89) Det är dock Blanche och Marie som först tar sig igenom 

modernitetens port (s. 22), ”likt en port öppnad till ett svart hotfullt rum”. (s. 24) Förutom att 

det alltså är kvinnorna som först lyckas gå igenom porten, framstår det här som att gåtan är det 

obegripliga och okända, och att läkarna letar på fel sätt och på fel ställe i sina undersökningar 

av kvinnan som objekt.  

    Så småningom säger dessutom Charcot till Blanche att det är som att ”[v]i trevar oss in i en 

helt igenom okänd kontinent med dig vid handen”. ( s. 171) Från att vara den mörka kontinent 

som ska utforskas har hon alltså gått till att bli en vägledare, och på samma sätt beskriver be-

rättaren hur ”Blanche tar mig vid handen och leder mig nedåt”. (s. 40) Istället för ett passivt 
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objekt som ska utforskas av männen framstår det alltså som att hon känner till något mer än 

dem, och således aktivt visar dem vägen in i det okända.    

    Både Blanche och Marie tänder dessutom ljus när de älskar med Charcot respektive med 

Paul, trots båda männens explicita önskan att förbli i mörker. (s. 247, s. 137) Detta ger intrycket 

av att mörkret är en del av männens fantasi, den förbjudna lidelsen, och egentligen inte har 

något med kvinnorna att göra. De är dessutom själva aktiva, de trotsar männen och fungerar 

som upplysare. Bilden av kvinnorna som upplysare återkommer även i beskrivningen av hur 

Pasqual och Paul använde Maria och Marie som pannlampor. (s. 76, s. 124)  

    Bernhardsson påpekar i sin analys att ordet blanche är franska för vit, och kopplar samman 

detta med bilden av kvinnan som ett vitt ark, som Enquist kan sägas skriva på. Jag anser dock 

inte att denna bild återfinns i romanen, utan kopplar snarare ihop namnet med vitt ljus. Blanche 

beskrivs nämligen som ”självlysande”, på samma sätt som radiumet. (s. 18f.) Radiumet utger 

dock ett blått ljus, som Paul fantiserar om; ”[h]on kom genom mörkret som en blå skimrande 

strålning […] som genomstrålades mörkret av Marie”. (s. 135) Både Blanche och Marie för-

knippas alltså med ljus. Till skillnad från bilden av det vita arket, där kvinnan är passiv motta-

gare, tillåter denna bild alltså båda kvinnorna att framträda som agenter, som upplysare, vilket 

blir en viktig förskjutning från diskursen om kvinnan som den mörka (och passiva) kontinenten 

som ska utforskas och upplysas.  

    En annan upprepad bild är att man bör sitt dela mörker med sin älskade, vilket Blanche och 

Charcot sägs göra innan samlaget. (s. 249). Detta ifrågasätter att kvinnan skulle ha ett specifikt 

inneboende mörker, till skillnad från männen, då det istället framstår som att båda könen är 

kapabla till mörker och att dela det med varandra. Blanche säger dessutom till Marie att ”[u]r 

kärleken kan komma ljus, eller mörker. De älskande kan dela sitt ljus, eller sitt mörker; ur detta 

då liv eller död. Det är icke till att förstå.” (s. 153) Här framstår det alltså vara omöjligt att skilja 

ljus från mörker, och livsgivande från dödligt, vilket fungerar som en moterinring mot uppfatt-

ningen om kvinnans lust som mörk och icke fruktbar, till skillnad från deras äktenskapliga plik-

ter.  

Föreställningarnas makt 

Romaner om kärleksrelationer mellan läkare och patienter vid Salpêtrière förekom redan under 

Charcots livstid. De var dock skrivna ur läkarens perspektiv, och skildrade patienterna som 

dåliga kärleksval.160 Boken om Blanche och Marie anknyter till denna tradition, då kärlekshi-

storien mellan Blanche och Charcot kan tyckas förödande ur Charcots perspektiv, eftersom den 
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innebär slutet för såväl hans högmod, vetenskapliga förnuft och slutligen hans liv. Att skriva 

utefter samma mönster men ur patientens perspektiv blir alltså ett sätt att skapa ett motminne 

till den traditionella, manliga berättelsen.  

    Kärleken framstår i romanen delvis som ett maktspel, som ger patienten Blanche makt över 

läkaren Charcot, men även över berättaren. Blanche säger sig nämligen ha läst en roman om en 

flicka som förslavat den danska kungen, genom att göra honom ”beroende av henne, som av 

narkotika” (s. 39). Berättaren återfinner samtidigt en papperslapp där han skrivit att ”Frågebo-

ken är som narkotika”. (s. 40) Detta antyder alltså att berättaren har blivit beroende av Blanche, 

på samma sätt som kungen blev beroende av flickan i romanen.  

    Charcot blir dock rasande då Blanche påstår att makt är en oundviklig del av kärleken, vilket 

antyder att maktaspekten i deras kärleksrelation är viktigare för Blanche än för honom, eller att 

Charcot har en mer idealiserad bild av kärleken än Blanche. Blanche förefaller dock inte efter-

sträva makt över Charcot, utan snarare att återfå makten över sig själv. Inför Blanches samlag 

med Charcot jämför hon till exempel hans rum med sina föreställningar (s. 247), och då berät-

taren liknar Marie vid sin mor utbrister han: ”[m]en de måste ju båda haft en föreställning om 

vad kärleken borde vara. Var det inte så? För helvete, det måste ju ha varit så.” (s. 95) Att ha 

egna föreställningar framstår alltså som en viktig del av självbestämmande.  

    Det sägs även att ”i Slottet berättade man sagor för att överleva. De handlade ofta om kärle-

ken. de la Tourette hade väntat sig andra sagor, grymmare, men det var om kärleken de hand-

lade. Han kunde inte hantera dessa berättelser.” (s. 174) Blanche skriver även att ”[jag] har 

bestämt mig för att kalla Jean Martin Charcots och mitt förhållande för historien om ett klassiskt 

kärlekspar. Det gör kärleken lättare att uthärda.” (s. 238) Historierna om kärlek blir alltså ett 

medvetet sätt för kvinnorna att hantera sina trauman, samtidigt som de bryter mot läkarnas fö-

reställningar om dem. Detta går att se som en form av moterinring. Hutcheon menar att karak-

tärer i historiografisk metafiktion ofta söker berätta ”their own histories in an attempt to prevent 

themselves from being the passive victims of the commercial or political plots of others”, vilket 

jag menar att hysterikorna här gör.161 

    Blanches tidigare nämnda strategi att gömma sig i sig själv under framträdandena innebär 

huvudsakligen att hon fantiserar om att hon och den unge Charcot har ett oskyldigt kärleksmöte 

vid en flod (s. 196), och det sägs att ”[d]et är som en glaskupa vore välvd över dem”. (s. 201) 

Bilden av glaskupan kommer från Charcots vilja att isolera människans ego. Ett kärleksobjekt 

förefaller här vara en möjlig flyktväg; det sägs att ”en människa utan välgörare alltid har levt 
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under en glaskupa, förtvivlat har krafsat mot glaset med naglarna, inte kommit ut. Och så finns 

plötsligt någon där.” (s. 204f.)  Denna välgörare behöver dock inte vara en faktisk kärlekspart-

ner, det sägs nämligen att ”[m]an kunde tänka sig en kärlek som bara var innesluten i en själv. 

[…] Som om man välte en glaskupa över livet.” (s. 240) Det viktiga är alltså inte den andre 

personen, utan hennes egna föreställningar om honom, vilket ger henne makt över sig själv och 

sin egen sexualitet. 

    Blanches mål med Frågeboken påstås vara att ”skapa en läkande bild av kärlekens natur”, 

(s. 15) och hon påpekar att ”[v]ad som var lycka bestämmer man ju i efterhand”. (s. 238) Frå-

geboken framstår alltså som ett sätt för Blanche att förändra historien, så som den berättas. 

Dock påpekas det att ”Pierre och Maries äktenskap skulle ju bli legendariskt. Deras lycka är en 

av kärlekshistoriens bäst dokumenterade. Inför det som framtiden fastslagit som historisk kär-

lek har man ett tungt ansvar, om man är en del av den.” (s. 76) Att ha gått till historien som ett 

lyckligt kärlekspar är alltså inte heller endast positivt, det viktiga är att man får styra över sina 

egna föreställningar om hur det var.  

    Marie erinrar sig att ”[d]et var en mening som skulle förklara allt. Inte om hur det var, men 

om hur det borde vara. […] Jag viker aldrig från din sida.” (s. 215) Detta mantra får Blanche 

att vaka vid Charcots kista (s. 254f.), och Marie vid Blanches. (s. 10) Angående Marie sägs det 

dock att ”sedan blev ju kistan utburen”. Även här är det alltså föreställningen som är det viktiga, 

inte huruvida de faktiskt lämnar varandra eller inte, vilket visar att även Blanche och Marie har 

tagit del av Charcots idealiserade bild av kärleken, och använder den för att återfå makten över 

sig själva genom sina föreställningar. Åter igen kan vi alltså se hur romanens karaktärer fram-

står som aktörer i ett maktnätverk, där även de utsatta hysterikorna alltid innehar en viss agens 

genom sina egna föreställningar. 

Befrielsen 

Tanken att aldrig vika från någons sida fungerar i romanen dock inte enbart som ett uttryck för 

idealiserad kärlek, utan även för kärleken som ett fängelse; ”[d]etta är som med kärleken, skri-

ver Blanche med sin barnsliga runda handstil, man blir fast för livet, hur mycket man än önskar 

sig friheten”. (s. 172) Då Marie talar om sitt förhållande med Pierre sägs det att ”[i] denna utkant 

var de sammansvetsade i ett sökande efter hemligheten. Det är denna symbios som är kärlekens 

hemlighet, hade Marie förklarat för Blanche.” (s. 85) Att på detta sätt vara sammansvetsade 

framstår för Marie alltså som den högsta formen av kärlek, men visar sig inte enbart få positiva 

konsekvenser. 

    Bilden av den totala symbiosen framkommer än tydligare i form av Pasqual och Maria Pinon. 

Han arbetade i en gruva och sägs ha burit henne som en pannlampa, då hon saknade stämband. 
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(s. 76) Blanche använder sig av dem som en bild av det normala äktenskapet, och även berät-

taren påpekar att ”[d]et var ett normalt äktenskap på sitt sätt. Skrev man om dem kunde man 

visa hur den normala kärleken var”. (s. 77) Den normala kärleken kan alltså ses som ett ömse-

sidigt infångande, och även berättaren beskriver hur han inte kan bli fri från Blanche. (s. 40)  

    Blanche skriver dock att ”[h]an hade inte velat hålla henne fången, dock höll han henne 

fången. Det fanns en tid när hon hatade honom för detta. Sedan hade hon förstått. Hon infångad 

i hans huvud, han infångad i hennes. Infångade i varandra levde de tätt intill den yttersta grän-

sen, deras äktenskap var ett tillstånd inte utöver det vanliga, men kanske tydligare.” (s. 77) Att 

de var infångade i varandra kan här ses som ett slags jämställande, men samtidigt är det Pasqual 

som styr kroppen, och Maria saknar stämband. Kvinnan drar alltså tydligt den sämre lotten.  

    Då Pasqual dör sägs det att Maria levde vidare i 8 minuter, under vilka hon gick igenom såväl 

rädsla som sorg, men slutligen lättnad och befrielse. (s. 84f.) Angående Pierres död sägs det att 

Marie inte ville ”bli lämnad ensam. Inte ens åtta minuter! Inte ens så länge! Ändå drömmen om 

fågeln, som lyfter, och är fri.” (s. 87) Även Blanche påpekar att ”denna resa till Morvan skulle 

betyda hans död och min befrielse”. (s. 245) Männens död innebär alltså en stor befrielse för 

kvinnorna, då de äntligen kan uppnå en högre grad av självbestämmande. 

    Bilden av pannlampan återkommer om Marie och Paul, det sägs att ”så skulle han bära henne, 

som gruvarbetaren bär sin pannlampa”. (s. 124) Hon används alltså som ett objekt, utan något 

att säga till om. Marias enda sätt att visa missnöje då Pasqual förälskar sig i en annan kvinna är 

att ”sjunga ont”, inuti hans huvud. (s. 150) Angående Maries skandalbrev säger berättaren att 

han ”tänker ofta på detta att ’sjunga ont’. Hur det kanske var. Ett slags ful, skärande gäll och 

genomträngande förtvivlan, det var väl så den hjälplösa Maria kände det där hon satt som en 

stum gruvlampa på Pasquals huvud, och ingenting annat kunde göra än att sjunga ont. Så, un-

gefär, är väl svartsjukans onda sång.” (s. 151)  

    Att sjunga ont framstår alltså här som något allmängiltigt, och icke klandervärt. Samtidigt 

blir det en viktig befrielsebild; att sjunga utan stämband. Kvinnorna har inget naturligt sätt att 

uttrycka sig, men gör det ändå, och tillkämpar sig på så vis en viss agens. Hänvisningen till 

sjungandet återfinns även i kapitelrubrikerna, då de benämns som sånger. Detta möjliggör bil-

den av att Blanche genom romanen sjunger ont i författarens huvud. Hon kan själv inte tala, 

men han påverkas av hennes lidande. Detta ger en mer ödmjuk bild av romanen än att Enquist 

skulle försöka tala för henne eller återge henne sin subjektivitet.  

    Bristen på stämband är dock inte den enda fysiska reducering romanens kvinnor drabbas av. 

Amputeringarna ger upphov till romanens allra tydligaste befrielsebild, som upprepas flera 

gånger i romanen, nämligen att ställa sig på sina ben och gå. Blanche försöker få Marie att göra 
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det efter att Paul övergivit henne, och hon beskriver hur Charcot dog, till skillnad från Blanche, 

”för att han inte ville ställa sig på sina ben och gå, vilket är kärlekens signum”. (s. 42) Det 

framstår alltså inte som en fråga om kön eller en fråga om benlöshet, utan helt enkelt en fråga 

om att våga resa sig och lämna de begränsande könsrollerna bakom sig.  

    Berättaren kommenterar dock kvinnornas svårigheter att göra detta: ”[a]lla sagor man läst! 

den om flickan med de röda skorna! eller den om den lilla sjöjungfrun! Det var alltid något om 

en oerhörd smärta när de ställde sig på sina ben och gick. Som knivar genom fötterna.” (s. 45f.) 

Kännetecknande för alla dessa sagor är dock att kvinnorna faktiskt ställer sig upp och går, och 

Blanche blir, som Bernhardsson påpekar, ”inte så mycket en symbolisering av oförmågan att 

’ställa sig på sina ben och gå’, som av förmågan att göra det, mot alla odds.”162 Liksom att 

sjunga utan stämband blir det alltså här en fråga om att ställa sig och gå, avsaknaden av ben till 

trots.  

    Marie sägs ha ställt sig och gått då hon reser till Stockholm och tar emot Nobelpriset, trots 

att hon blev avrådd. Hon påstår sig inte ha något att förebrå sig (s. 221), och ”med nästan ofatt-

bar styrka hade hon verkligen ställt sig på sina ben, och gått. Men ingenting, absolut ingenting 

var förändrat i det helvete som hon nu skulle återvända till”. (s. 223) När hon sedan istället tar 

sig till England påpekar berättaren: ”[d]et är nästan ett underverk, hon går”. (s. 230) Att ignorera 

den franska pressen, att hävda sin rätt att älska, blir alltså en effektiv och provocerande form av 

motstånd.  

    Feminismen blir således ett sätt att göra sig fri skammen. Då hon i Stockholm äter middag 

med kvinnor inom rösträttskampen beskriver hon ”detta från skam befriade tillstånd”(s. 223), 

och med suffragetterna i London säger hon sig ”ej tänkt ordet ’skam’ på en vecka”. (s. 228) Att 

gemensamt bekämpa den begränsade kvinnorollen fungerar alltså som ett sätt att även göra sig 

av med de internaliserade känslorna av skuld och skam som Marie tidigare känt. Marie säger 

till den svenska pressen att hon ”naturligtvis var feminist”. (s. 222) Detta blir dock även en 

anledning till svartmålande, det sägs att ”helt klart var hon inte endast en kvinna, utan också en 

blasfemisk intellektuell med kontakter i emanciperade kretsar, till exempel sådana i England! 

de ökända suffragetterna!” (s.130) Att vara gick alltså utöver att vara enbart kvinna, alltså utö-

ver den kvinnliga könsrollen.  

    Den misshandel och hungerstrejkandet som suffragetterna utstår med glada miner (s. 226f.) 

blir ännu ett sätt att dementera den kvinnliga sjukrollen, och att stödja uppfattningen att det är 

meningsfull sysselsättning som fattas hysterikorna. Här träffar hon Hertha Ayrton ”som hette 
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Phoebe Sarah innan hon bytte namn till Hertha eftersom hon var judinna” (s. 231), och det sägs 

att Marie under denna period kallar sig Madame Sklodowska. (s. 232) Här får namnen alltså en 

motsatt betydelse från Jane och Blanches, då de avslöjar istället för att förklä, vilket blir ett sätt 

för dem att visa stolthet över sitt judiska/polska arv.  

    Hertha beskriver hur hon blev feminist då hon läste om Ahasveros gästabud, då drottningen 

Vasti dödas för att hon vägrar att visas upp naken inför folksamlingen. (s. 230f.)  Även för 

Marie synes det feministiska uppvaknandet komma från litteraturen, då hon vid tretton års ålder 

läste Othello, och blev rasande över att Desdemona tar emot hans slag; ”[e]n vän till henne hade 

försäkrat att en älskande hustru kunde tillåta mer än så, om detta krävdes för att blidka hennes 

make, men Marie hade då än mer ursinnigt genmält att en människa som blir förolämpad å det 

grövsta väljer döden! (s. 82)  

    Att välja döden verkar dock Marie så småningom också se som ett sätt att foga sig, att ge 

efter för förtrycket. Berättaren påpekar nämligen, angående hennes relation med Paul, att 

”[m]an behöver ju inte foga sig. Det gives alltid något bättre än döden. Vem kunde klandra 

henne?”(s. 96) Att leva och älska framstår alltså åter igen som det allra starkaste motståndet. 

Den amputerade Blanche påpekar vidare att ”[d]et avhuggna och försvunna har också sin kär-

lek, sina minnen” (s. 33), och önskar sig, för sin mors skull ”kunna skriva den slutliga berättel-

sen om kärleken, den på ytan verkliga, men också om fantomkärleken”. (s. 36) Även den för-

menade lusten ges alltså betydelse och existensberättigande, och hon beskriver Frågeboken som 

”mina amputerade berättelser om kärlek i det nya seklet”. (s. 236) Om man ser amputeringarna 

som en påtvingad begränsning av kvinnan blir dessa föreställningar om kärleken en tydlig form 

av motstånd, där Blanche hävdar sin rätt att känna kärlek och lust, vilket kan ses som ett sym-

boliskt befriande från den begränsade kvinnorollen eller ett motminne till historieskrivningen; 

hon ställer sig upp och går.  
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Diskussion 
Denna uppsats har analyserat hur Per Olov Enquists roman Boken om Marie och Blanche kan 

sägas revidera eller problematisera historieskrivningen. Jag har försökt göra det genom att ana-

lysera vilken bild romanen ger av historieskrivningen och hur Enquist förhåller sig till den, för 

att sedan sätta detta i relation till Hutcheons begrepp ”historiografisk metafiktion” och 

Foucaults idé om ”moterinring”. Ett steg i detta är att historien betraktas som konstruktion eller 

diskurs. Jag har således även gjort en diskursanalys av hur man skrev om kvinnor, sjukdom och 

vetenskap i slutet av 1800-talet, och jämfört med hur detta behandlas i romanen.  

     Det jag har kommit fram till är att Enquist i romanen förhåller sig till historieskrivningen 

och den tidigare diskursen på så sätt att han ständigt återknyter till den, men förskjuter och 

förvrider den på ett sätt som gör att en annorlunda, nyanserad bild av dessa kvinnor uppstår, 

som kan fungera som ett motminne mot den traditionella historien. Den tidigare historieskriv-

ningen problematiseras även explicit, och framstår ha reducerat Blanche Wittman i historien. 

Blanches amputationer är möjliga att se som en metafor för detta begränsande och tystande av 

kvinnan.  

    Berättaren försöker utifrån texten hon sägs ha skrivit rekonstruera henne som ett subjekt, 

samtidigt som han själv ofta faller tillbaka i en objektifierande, sexualiserande och förmins-

kande diskurs om henne. Hans auktoritet undermineras och problematiseras dock ständigt, och 

han för även ett antal metadiskussioner om dokumentens bristfällighet. Slutligen verkar han 

komma fram till att det bästa han kan göra är att låta hennes text tala för sig själv. Berättaren 

går därför att se som en dokumentarist, då han skapar sig en subjektiv bild av historien utifrån 

historiska dokument, med ett tydligt politiskt syfte.  

    Bernhardsson läser därför romanen i sin helhet som ett försök att ”rekonstruera den i historien 

tystade och utnyttjade Blanche Wittman som ett subjekt”.163 Jag anser dock att det här är viktigt 

att skilja mellan berättaren och författaren, då det är berättaren som uttalat försöker rekonstruera 

Blanche utifrån historiska dokument. Som konstruktion visar han dock på omöjligheten i att 

göra en perspektivlös tolkning/bedömning av det förflutna, genom att vara tydligt subjektiv och 

bristfällig i sitt arbete. Verket i sin helhet anser jag således beskrivs bättre som ett motminne av 

Blanche, då Enquist skapar en bild av Blanche som subjekt som ställs emot den manliga histo-

rieskrivningen, men ständigt visar på bildens provisoriskhet och godtycklighet; det är alltså inte 

frågan om att rekonstruera Blanche, utan just att problematisera vad vi tror oss veta om henne 

och de andra kvinnorna.  

                                                           
163 Bernhardsson, s. 137. 
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    Att Enquist konstruerat Frågeboken går som tidigare nämnt att se som språkliga proteser till 

den historiskt amputerade Blanche, eller att han använder henne som buktalardocka. Jag kopp-

lar dock detta fabricerande från författarens sida även till Blanches teorier om fantomkärleken. 

Hon hävdar nämligen det glömda och det förlorades existens och anser det viktigt att skriva 

om, även om hon inte tror sig kunna återfå det. På samma sätt menar jag att Enquist hävdar 

Blanches existens som tänkande subjekt, oavsett hur hon behandlats och beskrivits, men ett 

subjekt som omöjligtvis kan rekonstrueras eller återfås. Såväl Frågeboken som romanen i helhet 

har dessutom en fragmentarisk och provisorisk stil, och misslyckas i att komma fram till några 

bestämda åsikter eller slutsatser, utan kan främst ses som just ett motminne. 

    Jag anser att romanen, på grund av den uppdiktade Frågeboken, inte tillfredställande kan 

definieras som dokumentär. Då romanen ständigt anknyter till och problematiserar historie-

skrivningen anser jag dock inte heller att boken bör avvisas som en historisk roman, där histo-

rien enbart fungerar som en fond. Istället menar jag att Hutcheons teorier om historiografisk 

metafiktion är högst relevanta för romanen. Här blandas inte enbart fiktion med fakta och hi-

storiska dokument, utan den innehåller även ett underliggande teoretiserande om vad som är 

historia, vems historia som berättas, på vilket sätt, och vad vi egentligen kan veta om historien.  

    Genom att göra läsaren ”aware of the need to question received versions of history”, blir 

detta enligt Hutcheon ett slags politisk handling genom läsaren.164 Samtidigt ges läsaren dock 

även en meningsfull tolkning av historien, där kvinnorna framstår som självklara subjekt oav-

sett omständigheterna. Brantly påpekar att Enquist i Magnetisörens femte vinter och Livläka-

rens besök ”accepts our epistemological inability to ‘know’ the world, but pragmatically main-

tains that we must nonetheless take a stand and make political decisions”.165 På samma sätt 

menar jag att Enquist i Boken om Blanche och Marie redovisar sin oförmåga att rekonstruera 

eller skriva för Blanche, samtidigt som han gör ett ställningstagande genom att visa att hon 

måste ha haft egna föreställningar och en egen historia, och inte enbart var ett demonstrations-

objekt eller ett passivt offer, även om det är så hon bevarats i historieskrivningen. 

    Hutcheon menar att ”[h]istoriographical metafiction shows fiction to be historically condi-

tioned and history to be discursively structured, and in the process manages to broaden the 

debate about the ideological implications of the Foucauldian conjunction of power and 

knowledge – for readers and for history itself as a discipline”.166 Genom att ständigt redovisa 

för Blanches och berättarens subjektivitet och historiska kontext, de bevarade dokumentens 

                                                           
164 Hutcheon, s. 115. 
165 Brantly, s. 327. 
166 Hutcheon, s. 120. 
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bristfällighet och möjligheten att som individ påverka diskursen, framstår historieskrivningen i 

sin helhet som en konstruktion, vilket även väcker frågan om vem som har makten att forma 

den. 

    Författares makt att aktivt påverka historien framkommer tydligt genom genomgripande in-

tertexter, så som referenserna till Zolas ingripande i Dreyfusaffären och hur litteraturen blev ett 

feministiskt uppvaknande för såväl Marie som Hertha. Då berättaren blandar referenser till hi-

storiska källor med referenser till den uppdiktade Frågeboken och tidigare texter Enquist skrivit 

luckras gränsen mellan fakta och fiktion, dokument och skönlitteratur upp, och skapar en bild 

av historien som en intertextuell process där språket är verklighetsskapande. Enligt dessa tan-

kegångar är det alltså möjligt för författare att revidera historieskrivningen och manipulera dis-

kursen genom att återanvända de gamla delarna men skapa nya sammanhang och förskjut-

ningar. 

    På detta sätt menar jag att Enquist i Boken om Blanche och Marie försöker revidera histori-

eskrivningen och den tidigare diskursen som förts om dessa kvinnor. Han använder ord som 

martyr, medium och drottning, som används om Blanche, men ger dem här en djupare andlig 

och auktoritär betydelse, vilket tillerkänner henne en högre grad av agens. Blanche och de andra 

kvinnorna ges både subjektspositioner och flyktvägar genom att framställas som konstnärer, 

samtidigt som de gör aktivt motstånd mot den begränsade kvinnorollen genom att älska, och 

genom att skapa sig egna föreställningar om kärlek och lust. Samtidigt undermineras veten-

skapen och historieskrivningens sanningsanspråk, genom att även det framställs som konst, vil-

ket blir till ett viktigt likställande av läkarna och patienterna. 

    Varken kvinnorna eller vetenskapsmännen framställs i romanen som anonyma enheter, då 

alla karaktärer skildras som högst partikulära. Detta blir ett sätt att motverka bilden av den 

enhetliga vetenskapen som förtrycker den generiska och passiva kvinnan, och får makten att 

istället framstå som ett nätverk av relationer med inbördes växelverkan, så som Foucault menar 

att den fungerar.167 Samtidigt upprätthålls dikotomin mellan det rationella, empiristiska och 

vetenskapliga å ena sidan och det sinnliga, andliga och konstnärliga å andra sidan, men framstår 

här som två förhållningssätt som inte nödvändigtvis behöver vara könsbundna och som kan 

rymmas inom samma människa, vilket upplöser motsättningen i att vara både kvinna och ve-

tenskapsman. 

    Skrivandet eller konsten blir ett sätt för även Blanche att skapa sin egen verklighet. Hon får 

                                                           
167 Foucault, 2002 [1976], s. 104. 
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i romanens verklighet möjligheten att nedteckna sin egen historia, och försöker besvärja verk-

ligheten genom att berätta historien som hon anser att den borde ha varit. På samma sätt går 

Enquists iscensättande av Blanches skrivande att se som ett försök att berätta historien som den 

borde ha varit, det vill säga att Blanche skulle ha fått möjlighet att tala/skriva för sig själv.  

    Herrmann menar att:  

The reworking of real events into a feigned history, or the border crossing be-

tween historical facts and the illustration and interpretation of these through fic-

tion, can be identified as the specific characteristic of Enquist’s literature. [---] 

In writing this kind of documentary, the author’s central intention in falling back 

on historical or biographical facts seems to be observing lived history—or history 

passed down—from a new standpoint, assuming a different and distanced per-

spective, and in this way ordering real events within new patterns in a sensible, 

but to date unconsidered context, in order to come closer to their ‘innermost 

core’.168 

Enquist skapar i sin omarbetning alltså ett slags motminne, eller en moterinring till den tradit-

ionella historien. Vad som här framstår vara den innersta kärnan är att alla dessa kvinnor måste 

haft egna föreställningar och en viss mån av agens, oavsett hur de behandlades eller hur de har 

skildrats. Denna sanningsupplösande moterinring motsäger att det skulle finnas en enhetlig san-

ning om hur de var, istället lyfts diskontinuiteterna upp och historien framstår som en subjektiv 

konstruktion. Detta blir inte enbart en ensidig kritik av det förflutnas orättvisa, alltså att kvin-

norna skulle vara förtryckta, utan påvisar snarare en ständig växelverkan där kvinnorna alltid 

har möjlighet till motstånd och makt. 

    Att skriva om/presentera olika historiska händelser beskrivs av Hutcheon som ett sätt att 

öppna upp dem för nutiden, och undvika att de framstår som slutgiltiga och ändamålsenliga.169 

Romanen framstår då i helhet som en inbjudan till läsaren att omvärdera det förflutna och vad 

vi tror oss veta om det, och således även vilken diskurs vi för om det. Agrell skriver om Hess 

att ”[v]ad konstruktionen ger är då ingen fast struktur, inget färdigt resultat, utan drivkraft till 

en kritisk arbetsprocess, iscensatt som en ständigt förnyad akt av självprövning”.170 Historien 

förefaller alltså inte här som något självklart och givet, utan som en selektiv och subjektiv tolk-

ning som ständigt måste omprövas. 

    Även om historiens, vetenskapens och berättarens auktoritet ständigt undergrävs får vi dock 

ta del av en bild eller en relativ tolkning av romanens kvinnor, som alltså fungerar som ett 

                                                           
168 Herrmann, s. 163. 
169 Hutcheon, s. 109. 
170 Agrell, s. 341. 
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motminne till hur de vanligtvis betraktas. De är varken svaga, sjukliga, syndiga eller passiva 

objekt, utan högst partikulära individer med egna föreställningar och maktstrategier, vilket ger 

upphov till en annorlunda bild av dem, som eventuellt kan betraktas som mer sann, i subjektiv 

bemärkelse, utan att ge anspråk på objektiv sanning. Genom diskursiva förskjutningar och san-

ningsupplösande moterinring skapas alltså ett fragmentariskt motminne, där kvinnorna framstår 

som självklara subjekt. 
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