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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

”Det stora problemet är förfärande enkelt. Ett kort lopp mellan födelse och död. Att 

människovärlden borde vara en kärleksgemenskap. Varför är den inte?”
1
 Så inleder 

Bitgitta Trotzig (1929−2011) en essä som handlar om hennes utgångspunkter för 

skrivandet. Essän handlar bland annat om hur skrivandet och arbetet med språket för 

henne är ett livsvillkor och även om varför lidandet och mörkret i så hög utsträckning 

präglar hennes författarskap. Romanen Sjukdomen (1972) är inget undantag. Kritikern 

och poeten Karl Vennberg har kallat Sjukdomen för den smärtsammaste bok han läst.
 2

  

 Det är en bok som handlar om de mörkaste av tänkbara människogärningar, såsom 

våldtäkt, mord, tortyr och krig, men även om det våld som sker i tysthet, i de 

mellanmänskliga relationerna och inom människan själv. Det är en berättelse om 

överhetens förtryck och förakt för de svaga och utstötta och om en människa som av 

samhället betraktas som sjuk, som spärras in på sinnessjukhus, omyndigförklaras och 

slutligen begår ett mord. Det är en mörk historia skriven med ett språk som följer de 

gestaltande karaktärernas smärta och inre splittring, som trasas sönder och 

fragmentiseras allteftersom historien rör sig mot ett apokalyptiskt och våldsamt 

crescendo och kriget bryter ut både i människans själ och i världen.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv undersöka hur 

språket tematiseras som ett maktmedel och som en form av förtryck av människan och 

hennes inre värld. Genom att analysera hur huvudpersonen Elje skildras i relation till 

omvärlden och hur hans jag uppstår i mötet med språket och samhället, vill jag visa hur 

maktens föreställningar och språk, förtryckets, åtskillnadens och dödandets mekanismer 

uppstår i människans psyke. I anslutning till detta vill jag även diskutera hur det 

språkliga berättandet samspelar med denna tematik, hur sättet att berätta får betydelse 

för förståelsen av berättelsen. De frågeställningar jag utgår från är: 1) Hur skildras 

jagets tillblivelse i mötet med språket och världen? 2) Hur gestaltas förhållandet mellan 

                                                 
1
 Birgitta Trotzig, Jaget och världen, Författarförl., Stockholm, 1977, s. 103. 

2
 Karl Vennberg, ”Liv utan ord. Om Birgitta Trotzig: Sjukdomen”, På mitt samvete. Recensioner, essäer 

och tidskritik från fem decennier, Författarförl., Stockholm, 1987, s. 384. 
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Eljes inre värld och övermaktens yttre värld, det som i romanen går under beteckningen 

Ordningen? 3) På vilket sätt korresponderar berättartekniken med romanens tematik 

gällande språk och makt? Uppsatsens analysdel är löst disponerad efter dessa 

frågeställningarnas ordning. 

 

2 Teori och metod 

2.1 Teoretiska utgångspunkter och metod 

Jag kommer att ta min utgångspunkt i Jacques Lacans (1901−1981) psykoanalytiska 

teorier. Ett psykoanalytiskt perspektiv är, menar jag högst relevant för förståelsen av 

den tematik jag ämnar undersöka i romanen, vilket jag i min uppsats kommer att 

försöka visa. De psykoanalytiska dragen är en aspekt av romanen som inte tillräckligt 

uppmärksammats tidigare.
3
 Att psykoanalysen har haft stor betydelse för Birgitta 

Trotzigs tänkande är dock något som uttryckligen påpekats både av henne själv och av 

andra.
4
 Lacans teorier bygger på Freuds tänkande och kan ses som en omläsning av 

hans texter i ljuset av modern språkfilosofi,
5
 vilket gör att jag finner hans tankegångar 

särskilt intressanta att lyfta fram i förhållande till uppsatsens syfte.  

 Medoden utgörs av en tematiskt inriktad textanalys, där jag kommer att läsa romanen 

genom Lacans teorier och begrepp. På sätt och vis blir det en sorts illustrativ 

komparation mellan romanens tematik och Jacques Lacans teorier. Jag gör inte anspråk 

på att nå författarintentionen bakom verket och menar inte att Lacans teorier är den 

formel som förklarar romanen, utan hoppas i stället kunna framhäva några nya 

infallsvinklar och perspektiv som den lacanska teorin kan bidra med i läsningen av 

denna berättelse. Mötet mellan Trotzigs text och Lacans teoribildning syftar således till 

att lyfta fram, belysa och diskutera viktiga delar av romanens tematik. Påpekas bör även 

att jag betraktar Lacans teori närmast som en filosofisk spekulation och inte som en 

objektivt sann teori i strikt vetenskaplig bemärkelse. 

                                                 
3
 Någon lacansk läsning av Sjukdomen har inte tidigare gjorts, däremot gör Ebba Witt-Brattström en 

analys av Sjukdomen med utgångspunkt i Julia Kristevas teorier, i ”Modersabjekt och apokalyps: en 

läsning av Birgitta Trotzigs roman Sjukdomen”, Litteratur och psykoanalys. En antologi om modern 

psykoanalytisk litteraturtolkning, red. Lars Nylander, Nordstedt, Stockholm 1986, s. 298−318. Carin 

Franzén har även lyft fram likheter mellan Trotzigs etiska uppfattningar och Lacans etik i För en 

litteraturens etik. En studie i Birgitta Trotzigs och Katarina Frostensons författarskap, B. Östlings 

bokförl. Symposion, Eslöv, 2007, s. 21ff.  
4
 Se t.ex. Karl Erik Lagerlöf, ”Skriva för att slå hål på ytan”, Dagens nyheter, 28−05−1983; Krzysztof 

Bak, Den intersubjektiva synden i Birgitta Trotzigs Dykungens dotter, Wydawnict o  ni ersytetu 

Jagiello skiego, Krak  , 200 , s. 342. 
5
 Malcolm Bowie, Lacan, Harvard University Press, Cambridge, 1991, s. 62. 
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 Även om jag huvudsakligen kommer att göra en tematisk textanalys kommer 

berättarteknik och språk också att belysas. Någon grundlig narratologisk analys kommer 

inte att genomföras, då en sådan skulle bli allt för omfattande. Jag kommer i stället att 

med utgångspunkt i Viktor Sklovskijs teorier om den automatiska varseblivningen och 

den poetiska textens främmandegörande funktioner väva in resonemang om romanens stil 

och språk i den tematiskt inriktade analysen för att belysa hur tematik och berättarteknik 

samspelar i romanen. Denna del av analysen utgör inte ett huvudspår i uppsatsen och 

Sklovskijs teorier kommer därför att introduceras mer ingående först i analysdelen. 

 Lacans texter är ökända för sina dunkla formuleringar och svårforcerade prosa och 

bakom denna språkliga stil finns en medveten hållning, som hör samman med hans 

språkfilosofiska tankar. Då de inre aspekterna och skeendena är komplicerade, menar 

han att det kräver ett mångtydigt och dunkelt språk.
6
 Lacans motvilja att definiera sina 

begrepp innebär en hel del svårigheter i appliceringen av hans teorier.
7
 Jag kommer 

därför att grunda min förståelse av Lacans texter i den forskning som finns tillgänglig 

gällande hans teoribygge. En viss vaghet gällande hans begrepp är dock oundviklig, då 

detta ingår som en integrerad del av Lacans tänkande. 

 

2.2 Teori 

Jacques Lacans teorier bygger på Sigmund Freuds tänkande och hans seminarier var 

ofta utformade som diskussioner kring och utläggningar av Freuds begrepp.
8
 Han 

kritiserar den västerländska humanismen, med dess syn på det autonoma subjektet, 

formulerat genom Descartes formel cogito ergo sum (”jag tänker, alltså är jag”). Han 

menar att denna idé grundar sig i en falsk föreställning om att vi styr våra tankar och att 

vi är dem vi tror oss vara.
9
 I stället formulerar han i polemik mot denna uppfattning 

följande kryptiska formel: ”jag tänker där jag inte är, alltså är jag där jag inte tänker”.
10

 

Lacan introducerade begreppet subjektet (le sujet) i psykoanalysen och han ville med 

detta begrepp framhålla Freuds centrala upptäckt att ”jaget är inte herre i sitt eget hus”. 

                                                 
6
 Dariush Moaven Doust, Randanmärkningar till Psykoanalysens etik, Diss. Göteborg Univ., Göteborg, 

2001, s. 42−52. 
7
 Se tex Iréne Matthis, ”Subjekt, begär, etik...”, Fyra röster om Jacques Lacan, red. Iréne Matthis, Natur 

och kultur, Stockholm, 1989, s. 11f. ; Lars Nylander, ”Jacques Lacan och den strukturella 

psykoanalysen”,  Litteratur och psykoanalys. En antologi om modern psykoanalytisk litteraturtolkning, 

red. Lars Nylander, Norstedt, Stockholm, 1986, s. 70. 
8
 Se t.ex. Jacques Lacan, Écrits. Spegelstadiet och andra skrifter, urval & övers. Iréne Matthis, Natur och 

kultur, Stockholm, 1989, s. 63 och Lacques Lacan, ”Det freudianska omedvetna och vårt eget”, övers. 

Carin Franzén & Mats Svensson, Divan. Tidskrift för psykoanalys och kultur, nr 1−2:2003, s. 6−14. 
9
 Lacan, 1989, s. 219ff. 

10
 Ibid., s. 223. 
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Subjektet är, menar Lacan ”det omedvetna subjektet” (le sujet de l'inconscient) och är 

inte identiskt med jaget.
11

 Det mänskliga jaget är enligt Lacan inte en fast kärna utan en 

falsk föreställning, som subjektet gradvis upprättar. Lacan tänker sig att det nyfödda 

barnet till en början lever i ett symbiotiskt enhetsförhållande med sin moder. I detta 

urtillstånd, som Lacan kallar för det reala (le réel), har barnet ännu ingen identitet. Det 

reala är ett oförmedlat tillstånd där tillvaron upplevs bortom språket och begreppen.
12

  

 När barnet är omkring 6−18 mån träder det in i vad Lacan kallar för det imaginära. 

Det innebär att barnet formar sitt jag och bilden av sig själv som en sammanhängande 

enhet, vilket sker genom identifikation då barnet ser sin egen spegelbild. Lacan kallar 

därför detta stadium för spegelstadiet. Spegelbilden ska förstås i överförd bemärkelse 

som en bild för identifikationen med den andre (vanligen modern). Denna 

självbespegling leder till att barnet identifierar sig med bilden av sig själv och därmed 

infinner sig en imaginär självbild (både i betydelsen bildmässig och inbillad), vilket 

skapar ett fiktivt jag. Då människans känsla av att vara ett enhetligt jag uppstår genom 

att hon speglar sig i den andre, leder det till att människan upplever alienation inför sig 

själv. När jaget väl uppfattat sig som en enhet, så strävar det dock enligt Lacan efter att 

upprätthålla denna enhet och imaginära självbild, och känner skräck och ångest inför att 

falla tillbaka till urtillståndets kaos.
13

  

 När barnet sedan träder in i vad Lacan kallar för den symboliska ordningen, som är 

den kulturella och språkliga ordningen blir åtskillnaden från modern slutgiltig och det 

sker en klyvnad av subjektet, som Lacan kallar för den symboliska kastrationen. Det 

reala trängs bort från subjektet och blir oåtkomligt. Detta sker genom att barnet 

accepterar Fadersnamnet, det vill säga släktskapsbenämningen och Faderns lag, som 

utgörs av samhällets olika lagar och regler, vars främsta är incestförbudet. Inträdet i den 

symboliska ordningen innebär även en identifikation med fadern genom introjektion av 

ett jag-ideal.
 14

 

 Subjektets inträde i språket och samhället är en traumatisk upplevelse som leder till 

en känsla av förlust, en brist i varat (manqe-á-être).
15

 Det som gått förlorat är det 

                                                 
11

 Jurgen Reeder, Begär och etik. Om kön och kärlek i den fallocentriska ordningen, B. Östlings bokförl. 

Symposion, Stockholm, 1990, s. 69ff.  
12

 Reeder 1990, s. 65; Svein Haugsgjerd, ”Jacques Lacan och psykoanalysen”, Fyra röster om Jacques 

Lacan, red. Iréne Matthis, Natur och kultur, Stockholm, 1989, s. 106. 
13

 Lacan, 1989, s. 28–33 ; Haugsgjerd 1989, s. 91–99. 
14

 Lacan 1989, s. 107; Haugsgjerd 1989, s. 116; Jurgen Reeder, Tala – lyssna. En essä om den specifika 

skillnaden i Jacques Lacans psykoanalys, 2., rev. uppl., B. Östlings bokförl. Symposion, Stockholm, 

1992, s. 90ff. 
15

 Reeder översätter begreppet till ”vara-bristen” (Reeder 1990, s. 89). Jag har valt att endast använda mig 

av ordet ”brist” eller ”brist i varat” då det förefaller mig mindre tillkrånglat. 
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oförmedlade varat, det reala. Språket leder till att människan aldrig mer kan uppnå detta 

tillstånd, då människan i och med inträdet i det symboliska är hänvisad till att använda 

sig av språket som representation. Detta leder till ett begär som aldrig kan stillas, menar 

Lacan: ”Sålunda visar sig symbolen först som ett mord på tinget, och denna död 

konstituerar begärets förevigande i subjektet.”
16

  

 Lacan menar att i enhetstillståndet, i det reala finns inget språk, men i och med att 

jaget avskiljs från denna enhet träder hon in i det symboliska, som likt språket är 

strukturerat av binära motsättningar.
17

 Lacan bygger sina tankar om den symboliska 

kastrationen på Freuds teorier om oidipuskomplexet, men har även påverkats av 

Ferdinand de Saussures lingvistiska teorier. Saussure menade att språket består av 

tecken som har en uttryckssida (signifiant) och en innehållssida (signifié) och att 

relationen mellan dessa är arbiträr, det vill säga godtycklig och skapad genom 

konventioner. Lacan i sin tur ansåg att det inte bara är så att relationen mellan dem är 

godtycklig, utan språket hela tiden hänvisar till andra betydelser inom språket.
18

 Genom 

att språket på detta sätt skapar ett avstånd mellan representationen och det 

representerade, så skapas ett främlingskap och en alienation hos subjektet inför dess 

egna vara.
19

 På samma sätt är hennes begär fast i det språkliga, och kan aldrig 

tillfredsställas; det framlever med Lacans ord en ”fångenskap längs metonymins räls, 

som evigt sträcker sig mot begäret efter något annat.”
20

  

 Lacan utgår från Freuds typologier över psyket (överjaget, jaget och detet) och de tre 

ordningarna (det reala, imaginära och symboliska) är inte något som ersätter denna 

typologi. De skall alltså inte uppfattas som olika områden inom människan, utan som 

olika representationsformer eller register, med hjälp av vilka människan står i relation 

till världen.
21

  

   

3 Forskningsöversikt 

Trotzigs författarskap har lästs och tolkats på många olika sätt och utifrån flera olika 

perspektiv. Den första avhandlingen om Birgitta Trotzig är Ulf Olssons I det lysande 

mörkret, som uteslutande analyserar romanen De utsatta. Olsson läser romanen utifrån 

                                                 
16

 Lacan 1989, s. 155; Reeder 1990, s. 46f. 
17

 Reeder 1992, s. 86. 
18

 Lacan 1989, s 173−203; Haugsgjerd 1989, s. 110. 
19

 Reeder 1990, s. 46f. 
20

 Lacan 1989, s. 225. 
21

 Lacan 1989, s. 143; Nylander 1986, s. 70. 
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en rad olika perspektiv och lyfter fram flera intertexter som romanen aktualiserar.
22

  

Olsson har även i andra sammanhang behandlat Trotzigs författarskap. I en text som 

bland annat handlar om Sjukdomen lyfter han fram de vansinnigas språklöshet och 

ställer det mot maktens dödsspråk. Han menar att Trotzig genom en identifikation och 

solidaritet med de vansinniga med sin text vill ge vansinnet röst.
 23

 

 Anders Tyrberg gör i sin bok Anrop och ansvar en analys av Dykungens dotter, som 

till stor del utgår från kristna intertexter, men med ett fokus även på etik och 

berättarteknik.
24

 Även Krzysztof Bak gör en intertextuell läsning av Dykungens dotter, 

men med den kristna syndaläran som intertext och lyfter fram den moderna vänster-

katolicismens tankegångar som viktiga källor till Trotzigs tänkande.
25

 Pär-Yngve 

Andersson gör i sin avhandling även han en analys av Dykungens dotter, där han 

fokuserar på vad han uppfattar som lyriska drag i romanen och ägnar större delen av sin 

analys åt berättarteknik och stil.
 26 

Anders Olsson betonar också språk och berättarteknik 

i sin analys, som delvis behandlar Sjukdomen. Hans lyfter fram de nihilistiska dragen i 

författarskapet och binder det samman med Ansiktet som tema.
27

 En annan som 

fokuserat på berättartekniken är Carin Franzén, som i sin bok För en litteraturens etik 

undersöker Trotzigs modernistiska poetik och dess etiska aspekter. Hon gör även en 

analys av Sjukdomen och Dykungens dotter som utgår från vad hon uppfattar som 

grundtematiken hos Trotzig, nämligen tillvarons dubbelhet: motsättningen mellan 

människans möjlighet till förvandling och hennes förutbestämdhet.
28

 

 Mattias Pirholt studerar i sin avhandling Trotzigs verk utifrån ett fenomenologiskt 

perspektiv med utgångspunkt i Merleau-Pontys teorier. Han läser hela Trotzigs samlade 

produktion som ett verk och han lyfter fram kroppen som det gemensamma temat. Hans 

läsning av Sjukdomen kretsar därför kring hur kroppen tematiseras i romanen.
29

 

 Christina Bergil analyserar och tolkar i sin avhandling Mörkrets motbilder flera av 

Trotzigs romaner och noveller företrädesvis med Bibeln som intertext och med fokus på 

                                                 
22

 Ulf Olsson, I det lysande mörkret. En läsning av Birgitta Trotzigs De utsatta, Bonnier, Stockholm, 

1988 
23

 Ulf Olsson, ”De förstummades skrik. Vansinnets historia hos Birgitta Trotzig”, Fem författardagar.

Samlade föreläsningar från författardagarna vid Mälardalens högskola 1996-2000, red. Birgitta Ivarsson 

Bergsten, Mälardalen Univ. Press, Västerås, 2001, s. 225−241. 
24

 Anders Tyrberg, Anrop och ansvar. Berättarkonst och etik hos Lars Ahlin, Göran Tunström, Birgitta 

Trotzig, Torgny Lindgren, Carlsson, Stockholm, 2002 
25

 Bak 2005 
26

 Pär-Yngve Andersson, Överskridandets strategier. Lyrisk romankonst och dess uttryck hos Rosendahl, 

Trotzig och Lillpers, Diss. Örebro Univ., Örebro, 2004 
27

 Anders Olsson, Läsningar av Intet, Bonnier, Stockholm, 2000 
28

 Franzén 2007 
29

 Mattias Pirholt, Ett språk, ett spår. En studie i Birgitta Trotzigs författarskap, B. Östlings bokförl. 

Symposion, Eslöv, 2005 
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tematiken. Hennes utförliga analys av Sjukdomen utgår från en polarisering mellan vad 

hon uppfattar som två motkrafter: kejsardiskursen och motvärlden. Kejsardiskursen 

präglas av en fascistisk världsbild där Gud identifieras med makten och motvärlden 

präglas å andra sidan av en religiositet som kretsar kring modern, naturen och 

födandet.
30

 

 Ebba Witt-Brattströms analys av Sjukdomen med utgångspunkt i Julia Kristevas 

feministiska, psykolingvistiska teorier bygger även den på tanken om två polariserande 

diskurser, något som hon även knyter till berättartekniken. Hennes analys kretsar bland 

annat kring avskyn mot det kvinnliga och modersrelaterade, som hon diskuterar med 

hjälp av Kristevas teorier om modersabjektionen.
31

 Även Sara Gordans analys av 

Sjukdomen, som tar sin utgångspunkt i Martin Bubers och Emmanuel Lévinas 

filosofiska tankegångar lyfter fram polariteten mellan två krafter i romanen, något som 

hon menar förekommer både tematiskt och stilistiskt. I Gordans analys är det 

gränsöverskridandet, rörelsen ut mot den andre som präglar berättelsen, både tematiskt 

och stilistiskt.
32 

Niklas Johansson koncentrerar sig i sin religionsfenomenologiska 

läsning av Sjukdomen på Albin och Elje och deras världsbild. Han menar att de 

upprättar ett pseudosacrum, en bakvänd form av religiositet, som bygger på en 

förnekelse av inkarnationen och av världens helighet. Han anser att motståndet mot 

denna felaktiga religiositet främst visar genom att författaren använder sig av ironin som 

stilgrepp, för att förlöjliga dessa pseudoreligiösa uppfattningar.
33 

 

4 Analys 

4.1 Kluvenhet och främlingskap 

Sjukdomen handlar om Elje Jesaja Ström, som föds 1914 och växer upp med sin far, 

som är lantarbetare i södra Skåne. Modern var en galizisk gästarbeterska, som försvann 

innan Elje blivit ett år gammal och hans uppväxt präglas dels av faderns stränga 

uppfostran och dels av moderns frånvaro. Romanens titel Sjukdomen kan tolkas på flera 

olika sätt. Den mest uppenbara läsningen är kanske att Sjukdomen syftar på att Elje i 

romanen betraktas som mentalsjuk, vilket leder till att han spärras in på dårhus och 

                                                 
30

 Christina Bergil, Mörkrets motbilder. Tematik och narration i fem verk av Birgitta Trotzig, B. Östlings 

bokförl. Symposion, Stockholm, 1995 
31

 Witt-Brattström 1986, s. 298−318. 
32

 Sara Gordan, ”Det rätta ropet. Kommentar till Birgitta Trotzigs Sjukdomen”,  Ariel, nr 2−3 2001, s. 

59−65. 
33

 Niclas Johansson, ”Fadern och Ordningen. En religionsfenomenologisk läsning av Birgitta Trotzigs 

Sjukdomen”, TFL. Tidskrift för litteraturvetenskap, nr 3−4:2009, s. 9 −110. 
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omyndigförklaras. Flera Trotzig-forskare har även diagnostiserat Elje som schizofren.
34

 

Ulf Olsson ifrågasätter dylika läsningar och menar att det leder till att litteraturforskarna 

skriver in sig i den ”psykiatriska diskurs” som i romanen kritiseras.
35

 Birgitta Trotzig 

själv har i en intervju sagt att Elje inte alls är ”svagsint”, utan att hon uppfattar honom 

som ganska vanlig.
36

  

 Skildringen av hur Eljes inre splittring uppkommer framställs i romanen genom 

bilder som för tankarna till ett nästan kosmiskt skeende, eller en skapelseberättelse: ”I 

början och utanför alltsammans var det kanske som ett mörker. Det var kanske som ett 

klot. En eldskugga omgav det − i alla fall stack det av elektricitet när man kom nära.”
37

 

I drastiska bilder skildras hur Elje först upplever en enhet, något odelbart och sedan hur 

det uppstår en klyvnad. Detta första enhetstillstånd kan utifrån ett lacanskt perspektiv 

förstås som det reala, det odelade urtillståndet: ”Det var något där. Det gick inte att dela 

i delar heller. Det var egentligen varken mörkt eller ljust.” Sedan händer någonting som 

beskrivs som ”ett slag i huvudet”, vilket leder till en slags förlamning, ett tillstånd av 

likgiltighet. Det beskrivs som om något väsentligt skärs av:  

 

  Eller hur uppkommer likgiltigheten?  

  − Det är som i det fördolda livet bara skars av. En dag är man 

loss − bara lösgjord, utan upp eller ner, fri, tom, ingen horisont, 

inget djup, ingen gräns, ingen tyngd.  

  Därifrån är allt utan sammanhang. Isär. Där ligger som slaktade 

stycken. Det som blir över efter en sprängning − åtskilda, 

sönderdelade, oigenkännliga genom åtskildheten. (s. 7) 

 

Denna blodiga beskrivning av ett inre, psykiskt skeende för tankarna till Lacans 

kastrationsmetafor. Enligt Lacan innebär inträdet i den symboliska ordningen en 

kastration, en klyvnad av subjektet som leder till att den omedelbara relationen till 

verkligheten trängs undan och blir något okänt och oåtkomligt, vilket skapar en 

alienation hos subjektet.
38

 I romanen framställs på ett liknande sätt skapandet av Eljes 

psyke som ett slags bortskärande av ”livet” och som likgiltighetens uppkomst. 

Likgiltigheten är något som återkommer på flera ställen i romanen och som förknippas 

med Sjukdomen: ”Likgiltigheten är en vit sot, en smitta, en sjukdom som går till  

                                                 
34

Witt-Brattström 1986, s. 300; Bergil 1995, s. 172; Kjerstin Norén, ”Svarta bilder som betvingar 

mörkret. Om Birgitta Trotzigs författarskap”, Linjer i nordisk prosa. Sverige 1965-1975. En antologi,  

red. Kjerstin Norén, Cavefors, Lund, 1977, s. 409. 
35

 U. Olsson 2001, s. 227. 
36

 Lagerlöf 1983 
37

 Birgitta Trotzig, Sjukdomen, Bonnier, Stockholm, 1972, s. 7. Hädanefter anges sidhänvisningar till 

primärkällan genom referens i den löpande texten. 
38

 Reeder 1990, s. 65. 
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döden” (s. 7). Det oförmedlade varat är för Elje borta, i stället finns ett tillstånd av 

likgiltighet, död och overklighet: ”Det var den omvända världen så att det icke-verkliga 

var verkligast, det verkliga däremot kändes längst bort − oåtkomligt, oberörbart.” (s. 

113)  

 Eljes upplevelse av att vara kluven och delad i två delar är ett tillstånd som genom 

romanen hela tiden pågår och på ett liknande sätt bör Lacans tankar om subjektets 

klyvnad förstås som en pågående process, något som hela tiden gör sig påmint.
39

 När 

Elje börjar skolan, och alltså på riktigt möter samhällsordningen, konstateras det: ”Och 

sedan höst. Då blir han två.” (s. 70) Dessa två beskrivs på följande vis: ”Det finns alltså 

en som är utanpå − Elje. Men sedan också den som han är i verkligheten. Den som är 

inuti. Den gör ingenting annat än väntar på henne.” (s. 71). Den yttre personen 

associeras alltså med hans egennamn, medan den han är i verkligheten är namnlös. 

Enligt Lacan innebär inträdet i samhället och språket att barnet accepterar sitt namn, den 

signifiant som får stå som en representation för jaget. Detta innebär samtidigt en känsla 

av avstånd och alienation.
40

 På flera ställen i Sjukdomen förs Eljes namn fram som 

något främmande, något han egentligen inte identifierar sig med: ”Han själv, han som 

hette Elje” (s. 7 ) och ”den (Ström Elje son till Ström Albin) som han nu bodde i” (s. 

92). Hans namn blir en beteckning för hans person, men är inget som fångar in hans 

sanna vara.  

 Han upplever inte bara ett främlingskap inför sitt namn, utan även inför den egna 

kroppen: ”Elje kände sina händer som någonting utanför honom. Liksom resten av hans 

kropp också var något utanför honom − trä-bräda, jordklump.” (s. 74) Händerna 

beskrivs även uttryckligen som ”främmande” (s. 75). Inträdet i det symboliska innebär 

att människan inte längre upplever världen oförmedlat. Människan är inte längre sin 

kropp, utan har en kropp.
41

 Så kan även Eljes upplevelse av hans kropp som någonting 

”utanför honom” förstås. Hans främlingskap inför sig själv, sin kropp, sitt namn och sitt 

jag beskrivs även som om han var bakom en gräns: ”överdragen med skinn som ett ägg” 

(s. 75). Bakom denna gräns är han instängd, som av en förträngningens mur mellan 

honom själv och hans sanna vara: 

 

Det var som om han aldrig blivit till. Världen var som den var. Den 

kunde inte förvandlas. Han kunde inte nå någon. Men det kändes 

tydligt att han själv som omgav honom var någon annan än han 

                                                 
39

 Haugsgjerd 1989, s. 116. 
40

 Ibid., s. 119. 
41

 Reeder 1990, s. 42. 
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själv, en främmande hud som stängde in honom − mittemellan det 

döda yttre och det okända inuti låg världen. (s. 88)  

 

Enligt Lacan är det reala genom inträdet i den symboliska ordningen för evigt förlorat 

och oåtkomligt. Så finns också hos Elje upplevelsen av ett åtkomligt men sannare vara, 

något som gått honom förlorat. Den han utåt sett är, hans person, hans jag, förknippat 

med namnet Elje och kroppen, är inte den han egentligen är. 

 

4.2 Den frånvarande modern och den närvarande fadern 

Elje upplever sig alltså vara kluven i två delar. Den ena delen, den yttre delen av honom 

själv hör fadern till, medan den inre delen är hemlig:  

 

På det sättet var han verkligen två. En var faderns. Den andra var 

hemlighetens. De hade nästan ingenting alls med varandra att göra 

− satt bara ihop längst ner i en skal-hinna. Bara i skalet levde de 

tillsammans, och gav sig inte iväg åt var sitt vädersträck. De levde 

tätt hoppressade mot varandra. Men mellan dem var tystnad 

inskuren som med ett rakblad uppifrån och ner. (s. 78)  

 

Att den yttre delen av Elje är ”faderns” är för att det är fadern som format denna del. I 

faderns uppfostran av Elje är det ordning och renhet som är ledorden: ”det var ren och 

hel man först och främst måste vara. Det var inträdesbiljetten.” (s. 111)  

 Den del av Elje som är hemlighetens är ”den som han är i verkligheten. Den som är 

inuti. Den gör ingenting annat än väntar på henne.” (s. 71). Elje upplever en saknad, en 

brist och att något väsentligt gått förlorat. Det förlorade är för honom förknippat med 

den försvunna modern: ”Att någon var borta. Det var alltså det han egentligen visste om 

sig själv − det var det han kände av sig själv.” (s. 72). När Elje vill vara ifred går han till 

sängs för att ”uppsöka det torra mörkret där man letar och letar efter sprickan, den 

glömda eldsvedan, spåret.” (s. 11). Någonstans i mörkret inom honom finns ett ”spår”. 

Det är ett spår efter det som är borta, som har försvunnit ur hans liv. Hela Eljes tillvaro 

präglas av saknaden efter modern, som beskrivs som ett sönderfall och som tillvarons 

själva grund:  

 

Sär- och sönderfallet: är om det som alltihop handlar − vart tog hon 

vägen? varför kom hon aldrig tillbaka? Kanske det var i henne som 

det hela höll ihop? men det är så dags nu.  

  Han kunde inte alls minnas henne. Men det var på samma gång 

som ett stycke av honom själv utskuret slängt åt hundar. (s. 13−14)  
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Denna känsla av att sakna något, något som är förknippat med tillvaron innan 

splittringen, då allt hängde ihop är det som med Lacans begrepp kallas för bristen i varat 

(manqe-á-être). Denna brist uppkommer i och med subjektets klyvnad och språket finns 

till för att symbolisera frånvaron av det obeskrivliga som skurits av, förlusten av det 

reala. I citatet ovan beskrivs det som om en del av Elje skurits bort och slängts åt 

hundar. Det kan tolkas som en bild av en inre förträngning och med Lacans termer som 

den symboliska kastrationen. Någonting väsentligt har gått förlorat, något har skurits 

bort och för Elje förknippas det förlorade med modern.
 42

 Enligt Lacan leder bristen i 

varat till ett begär och en strävan efter att fylla ut tomheten. För Elje blir den förlorade 

modern objektet för hans begär, som kanske i själva verket grundar sig i en förlust av 

något mer djupgående: den oförmedlade ur-upplevelsen eller det reala. Elje frågar sin 

fader om modern, han väntar på henne, men hon kommer inte. Elje upplever sig som att 

han är ”ihålig, som en kista. Inuti är det alldeles mörkt och blint. De har lagt stenen över 

honom. Han kan inte lyfta av den.” (s. 69). I detta tillstånd av tomhet och saknad lever 

Elje. Men så en dag får han syn på en flicka, ett par ögon: ”Ögonen syntes som hål rakt 

in till något som var någonting.” (s. 91) Detta uttryck påminner om den ovan 

diskuterade skapelseberättelsen, där det första urtillståndet beskrevs som att ”det var 

någonting”. Ett någonting, i stället för det tomma, blinda ingenting som han upplever i 

sig själv, den tomhet och brist han bär på som en kista. Elje blir, kan man kanske tolka 

det som, förälskad i denna flicka, som liksom hans mor är av galiziskt/polskt ursprung. 

Denna känsla av förälskelse beskrivs som en sugande känsla, ”som att gå naken ut i 

ljumt vatten − han kunde ju inte simma så det var skräck i det” (s. 91). Han upplever det 

som om ”kroppen ville krypa ut ur sig själv. Ett ögonblick − bara ett ögonblick till − 

och allting skulle gå sönder − och han skulle bli en annan en helt annan än den (Ström 

Elje son till Ström Albin) som han nu bodde i.” (s. 92) Mötet med denna flicka skulle 

alltså kunna innebära att ”allting skulle gå sönder”; jag-hinnan, den främmande muren 

mellan Elje och världen skulle kunna brista. I denna flicka finns möjligheten till detta, 

föreställer han sig − men han är förhindrad att kunna nå ut och bortom sig själv:  

 

Men ögonen bakifrån.  

  De satt där de satt. I ryggmärgen. Genom ryggmärgen styrde de. 

En fast väv − ögonrötter, blick − gick runt bröstkorgen. Gick inte 

att få loss detta pansar. Det hade växt in i köttet. Kändes som om 

                                                 
42

 Det förlorade modern är ett återkommande tema i Trotzigs författarskap. Ulf Olsson menar i sin analys 

av De utsatta att det är en metafor som kan stå för flera olika saker, bland annat för Guds frånvaro. U. 

Olsson 1988, s. 129. 
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det var det, som höll ihop honom − vad skulle hända om man tog 

bort det, skulle det inte börja blöda fruktansvärt, skulle det inte bara 

falla ihop och rinna bort?  

  Fadern vakade över honom och förhindrade att han rann bort 

som en annan förorening. (s. 92)    
 

 

Ögonen, som är faderns vakande blick, sammansmälter långsamt med Elje, blir en del 

av honom själv och hans inre pansar. Han har byggt upp ett jag, en stärkande ställning 

som skyddar mot upplösning, men som också är ett hinder, en gräns mot omvärlden och 

sig själv. I ett annat stycke beskrivs hur Eljes uppfostran genom läsningen av domare 

Rutherfords skrifter går till:  

 

Fadern läste långsamt. Tog förhören grundligt. Och det fanns en 

lång räcka skrifter till, tillräckligt för hela livet − för att tjäna som 

byggnadsställning eller rentav som själva den inre benbyggnaden i 

livet. En ny stark stomme i stället för den gamla, av gift angripna, 

förruttnat uppmjukade. Som inte tillät gå upprätt med huvudet rakt 

under strålhjälmen. Utan krypa som ett djur som äter stoft vid 

avskrädeshögarna. (s. 80) 

 

Detta kan utifrån ett lacanskt perspektiv läsas som att den symboliska ordningen byggs 

in som en struktur inom subjektet − språket som ett formande medel som bygger upp 

jaget och håller det uppe, så att det inte flyter bort och upplöses. Vid ett annat tillfälle 

beskrivs denna byggnadsställning inom honom som en rustning: ”Ögonen var fästade på 

honom. Han var fästad i ögonen, med rötter. Rustningen rörde sig av sig själv. Men 

själv kunde han inte röra sig.” (s. 93) Beskrivningen påminner om Lacans formulering 

då han menar att barnet i spegelstadiet antar ett ”pansar av en alienerande identitet, 

vilken med sin stela struktur kommer att prägla hela hans mentala utveckling.”
43

 Jag 

tolkar denna rustning eller byggnadsställning som beskrivs i romanen som en del av en 

alienationsprocess. I uppbyggnaden av denna rustning, med hjälp av språket och lagen 

(det symboliska) förträngs det reala och alla de element som går mot upplösning, kaos 

och ordlöshet. När Elje fick syn på den polska betplockerskan − hennes ögon − så 

upplevde han för ett ögonblick att en möjlighet fanns att upplösa jagets gränser och nå 

ut. Men jagets rustning kring Elje reser en mur kring honom själv för att förhindra 

honom från att rinna bort ”som en annan förorening”. Jag tolkar denna mur som jagets 

självbevarelsedrift och ångest inför kaos, som Lacan talar om: ”Denna illusion om 

enhet, inom vilken en människa alltid ser fram emot självbehärskningens möjlighet, 

                                                 
43

 Lacan 1989, s. 32. 
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inbegriper den ständiga faran av att halka tillbaka igen till det kaos utifrån vilket han 

begynte; den hänger över en avgrund av svindlande samförstånd, där man måhända man 

se ångestens själva väsen.” 
44

  

 För fadern, Albin, är leran bilden för den skräck och avsky mot det oordnade som 

han känner: ”Det var om att lägga världen under sig det handlade. Denna lera skulle 

lyda. Den skulle straffas.” (s. 80) Leran står för Albin för allt det som är ”orent”, vilken 

innefattar det odefinierbara, det otydliga, det flytande; med detta förknippas även de 

utländska (polackerna), kvinnorna, de språklösa och sjuka.
45

 Elje har uppfostrats i denna 

anda och känner därför även skräck inför den kvinna han fått upp ögonen inför: ”inte 

ens benstommen var fast. Det där − inuti − som höll alltsammans − var dy” (s. 95). Det 

finns en trygghet i den värld som är tydlig, som går att definiera med klara begrepp. Elje 

tänker sig att världen är som tärningsspelet:  

 

Den sidan av tärningen som kommer upp den är den som den är 

och icke någon annan. Ingenting tvetungat och ingenting flytande. 

Antingen det ena. Eller det andra. Spelets regler ligger fast och 

leder sedan de spelande längs sina förhandsbestämda banor.  

  Men i verkligheten − verkligheten −. Fastheten är ett sken som 

spricker och flagar som gammalt skinn. (s. 96) 

 

Upptäckten av att verkligheten egentligen inte är så klar och tydlig, utan flytande 

innebär alltså en ångest och skräck, samtidigt som det innebär en längtan efter att 

upplösas och befrias från jagets betvingande instängdhet. För Elje är den polska kvinnan 

förknippad med Verkligheten och således upplever han både begär och skräck inför 

mötet med henne. 

 För Elje är från början modern objektet för hans begär och den som han ser som 

lösningen på hans splittrade tillstånd: ”Kanske det var i henne som det hela höll ihop?” 

(s. 14). Enligt Lacan leder den brist som uppstår i och med den symboliska kastrationen 

till ett begär efter något som kan fylla ut denna bristkänsla, men objektet är aldrig 

identiskt med det som saknas (som ju är det reala). Elje söker sin moder, men efter 

mötet med den polska betplockerskan, så förflyttas hans längtan efter modern till denna 

namnlösa kvinna. ”Men mitt i allt detta hade hon ju plötsligt synts till. Över henne 

vilade det heliga livet. Han skulle också kunna få liv av henne. Men vart hade hon tagit 

                                                 
44

 Citeratet är hämtat från Reeder 1992, s. 51f. 
45

 Witt-Brattström tolkar denna skräck och avsky inför ”det orena” som skildras i romanen med hjälp av 

Julia Kristevas teori om modersabjektionen. Witt-Brattström menar att hatet mot kvinnan som skildras i 

romanen grundar sig i denna abjektion. Abjektionsteorin är Kristevas tillägg till Lacans teori och innebär 

att barnet redan på ett tidigt stadie, innan spegelstadiet drabbas av en avsky och skräck inför modern och 

de element som förknippas med modern och det kvinnliga. Witt-Brattström 1986, s. 366. 
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vägen?” (s. 111) I stället för att finna sin moder upplever han nu att han måste nå denna 

flicka: ”han måste få tag i henne, väl och ve berodde på det kände han” (s. 95). Hon 

försvinner dock, till Polen misstänker Elje och han bestämmer sig för att vara olydig 

mot fadern och fly. Han tar anställning som sjöman på en båt, men ingenting blir som 

han tänkt. Han förirrar sig bort i ett hamnområde och där möter han en prostituerad 

kvinna som liknar den försvunna: ”Det var nästan samma. Samma, men inte samma. 

Stor sak i det! Nästan samma!” (s. 136) För Elje är de olika kvinnorna han möter 

utbytbara: modern, betplockerskan, den prostituerade kvinnan i Polen och slutligen 

vårdbiträdet, som han mördar. Dessa kvinnor framställs också i romanen som väldigt 

lika; de är alla av polsk härkomst, tillber ikonen Czestochowa, de är grå, tysta och 

kroppsligt påtagliga. Deras identitet flyter samman. För Elje blir de som objekt för hans 

begär symboler för det förlorade och bärare av möjligheten att nå ett sannare vara. Likt 

Lacans föreställning om begärets förflyttning längs metonymins kedja,
46

 så förflyttas 

Eljes begär från kvinna till kvinna utan att någonsin bli tillfredsställt − det slutar med 

döden. 

 

4.3 Kejsaren och Ordningen 

När Elje möter den prostituerade kvinnan i Polen inträffar ett ”missförstånd”. Kvinnan 

vill ha betalt och Elje blir arg och kastar sig över kvinnan och försöker strypa henne. 

Det är här det spårar ur och det är här Elje blir Kejsaren och kort därefter spärras in på 

mentalsjukhus. Detta inträffar i samband med att andra världskriget bryter ut.  Elje 

upplever att fienden, den som förut associerades med fadern och Ögonen, blivit en del 

av honom själv: ”Ty fienden hade nu krupit in i honom själv. Fienden har på alla sätt 

blivit han själv.” (s. 142) Eljes identifikation med kejsargestalten kan utifrån ett lacanskt 

perspektiv läsas som att Elje har introjicerat jagidealet, som gavs honom redan med 

fadersnamnet, hans egennamn Elje Jesaja. Detta namn fick han då fadern ”förfärades 

över svagheten och den överväldigande fulheten hos denna varelse” (s. 30). Mötet med 

spädbarnet innebar för Albin en insikt om att livet är oordning, svindel, kaos: ”Att livet 

var en hinna av sken-ordning bristfälligt spänd över välvande mörker av oordning.” (s. 

30) och därför fick barnet heta Elje Jesaja, som för att hindra detta kaos. Jesaja sägs i 

romanen betyda  ”Han som kommer i Herrens namn”, och därmed kan hans namn sägas 

vara ett förebud om någon som skall komma i ”Herrens” namn. Den som kommer blir 
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 Se teoridelen, s. 6. 
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Kejsaren (detta i skarp kontrast till Bibelns Jesaja som sägs förebåda Jesu ankomst).
 47

 I 

och med att Elje blir Kejsaren har han alltså intagit faderns vilja och gjort den till en del 

av sig själv och sin vilja. Lacan säger att om ”subjektet kan förefalla vara slav under 

språket, så är han förslavad i än högre grad under den diskurs, inom vars universella 

rörelse hans plats finns inskriven redan vid födseln, om så bara i form av hans 

egennamn.”
48

 Den diskurs som Elje skrivs in i och förslavas under genom sitt 

profetnamn är ordningens diskurs. Elje förväntas bli någon som kan bära upp 

profetnamnet. Denna någon blir Kejsaren.  

 Ordningen som Kejsaren är språkrör för utgörs både av samhällets och faderns inre 

strävan. När Elje blir Kejsaren är det därför  inte bara så att han introjicerat sin faktiske 

faders ideal, utan i överförd bemärkelse även samhällets ideal. Kejsaren kan i denna 

mening ses som Eljes styrande överjag och även som en inkarnation av det moderna 

samhällets effektiva renhetsideal.  

 I Kejsarens ideologi ingår inte bara en strävan efter renhet och ordning, utan också en 

rangordning mellan människor. Detta möter Elje redan tidigt i berättelsen när han börjar 

skolan: ”Ty var och en har ju sin plats. Den främste främst. Den siste sist. Den nedersta 

nederst.” (s. 70), men även på sinnessjukhuset: ”allt annat än rangordningen förföljdes 

och rensades med oblidkelig stränghet ur dem” (s. 185). Att Kejsarens ideal som 

innebär ordning och renhet inte endast är faderns predikningar, utan även samhällets 

ideal framgår av att Kejsaren ser samhällets formande institutioner som sitt viktigaste 

verktyg: ”hela världen (och till att börja med de formande gestaltande renande rensande 

institutionerna undervisningsväsen och armé) måtte på samma klara rena, av avsteg och 

viljeryck ogrumlade sätt återbilda vägen till en högsta grad av exemplaritet” (s. 189). 

Intressant nog misslyckades Elje tidigare i livet (till faderns stora förtret) just inom båda 

dessa institutioner (han blev aldrig något ”studieämne” och militären blev han frikallad 

ifrån), men han togs väl emot inom en annan danande instans: dårhuset.  

 Behandlingen där beskrivs som en gjutningsprocess, där människor smälts ner och 

omformas som ett material: ”denna sort eller typ som här i lugn och ro skulle gjutas och 

brännas fram” (s. 185). Mentalsjukhuset beskrivs även som en formande maskin: 

”denna maskin är skapad för hans eget bästa, den krossar men formar, han ska komma 

ut mald knäckt söndermald omsmält men hel, en hel renad riktig rätt människa” (s. 

                                                 
47

 Christina Bergil påpekar att romanen inte översätter namnet Jesaja korrekt: namnet betyder i själva 

verket ”Herren frälser” eller ”Herren är räddning” (Bergil 1995, s. 199). Att romanen väljer att i stället 

översätta det till mer krigiska ”Han som kommer i Herrens namn” understryker ytterligare Kejsarens 

ankomst. 
48

 Lacan 1989, s. 171. 
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150). Behandlingen på sinnessjukhuset är även ett led i den alienationsprocess som Elje 

redan påbörjat, då Maskinen, som kan stå för mentalsjukhuset, men också för 

samhällsmaskineriet i stort, beskrivs som upphovet till likgiltigheten: ”Det är Maskinen 

som gör likgiltigheten. Människan mals krossas behandlas: en dag kommer hon ut som 

en annan än den hon var från början. Hon har blivit Maskin: allt hon gör är maskinens 

verk.” (s. 149) 

 Kejsaren är således inte bara personifikationen av det ideal som kopplas samman 

med Albin och dennes extrem-protestantiska skrifttrogna och stränga religiositet. Han 

utgör även det svenska samhällets ideal med dess mentalvård, skola och militärväsende. 

Kejsarens predikan om ordning och renhet överensstämmer dock inte bara med det 

moderna samhällets ordningsideal, utan även med nazismens ideologi. Kejsaren uttalar 

sig om vikten av att särskilja rent från orent och ”väcka befolkningen till medvetande 

om i vilken grad skillnaden mellan folk och folk är väsentlig, ja hur avskiljandet är vad 

allt i livet i verkligheten handlar.” (s. 193) Kejsarens strävan är att ” TROTA 

ORENHETEN”  (s. 149): ”Skaffa bort det sjuka. Avliva det mer än till hälften 

förruttnade. I det bortskaffades ställe operera in nytt, rent, ordnat.” (s. 191) Denna 

strävan gäller både utrotning av levande människor, och av det inom människan, som 

inte är ”rent”. När Elje blir Kejsaren, så finns det en liten rest inom honom kvar, en 

”människorest”. Denna rest är ”oren” och ska bort: ”I människorestens kropp ska med 

alla medel outplånligt inpräntas: oren. Skall böjas därhän att han kan fås att vilja sin 

egen utrotning.” (s. 191) Eljes kejsarblivande innebär en slutlig förträngning av det sista 

levande inom honom och överjagets slutliga maktövertagande. 

 

4.4 Förträngningen och overkligheten 

När Elje identifierar sig med Kejsaren, vilket sker i samband med att andra världskriget 

bryter ut, blir det i romanen allt mer otydligt vad som är Eljes inre fantasier och vad 

som är händelser i yttervärlden. Det inre kriget mellan två makter flyter in i det yttre 

kriget, som är nazisternas utrotning av de ”orena”, vilket i sin tur följer samma logik 

som mentalvårdarna på sjukhuset. I navet av detta finns Kejsargestalten. 

Berättartekniskt visar sig detta genom att gränserna i detta skede blir flytande mellan 

inre och yttre skeende − skildringarna från mentalsjukhuset flyter in i bilder från 

slagfältet och Kejsaren finns med som aktör på alla dessa platser.
 
Det förekommer en 

fragmentartad skildring av en massaker i staden Brnsk, den stad där Elje först spärras in 

på mentalsjukhus och där han ”bearbetas” och slutligen helt identifierar sig med 
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Kejsaren; det är där förträngningen och den totala utrotningen av honom själv sker. 

Detta inre maktövertagande motsvaras av den massaker som sker i staden, där Kejsaren 

är på plats och beordrar: ”Skär av och begrav!” (s. 195) Denna order ekar även innanför 

sinnesjukhusets väggar och inom Elje skärs det sista av hans verkliga vara av och 

begravs och i yttervärldens krig så är det alla de oönskade människorna, de ”orenas”  

lemmar som skärs av och människorna där utrotas in till sista lilla spädbarn.
 49

 

 Lacan använder sig i sina texter av en liknande våldsmetaforik, dels genom hans 

kastrationsmetafor, men också i hans beskrivning av jagets försvarsmekanismer: ”Jaget 

försvarar sig genom självstympning på samma sätt som krabban släpper sin klo”.
50

 

Kejsarens order ”Skär av och begrav!” tolkar jag i detta sammanhang inte bara som en 

order om lemlästning, att skära av kroppsdelar, utan även som en överjagets order till 

soldaterna på slagfältet att skära av och begrava det sista levande inom dem. Ordern 

gäller förträngningen, som gör detta våld möjligt. För att kunna lemlästa andra måste 

man också lemlästa sig själv.  

 Birgitta Trotzig säger i en intervju angående Sjukdomen att ”[d]et är inte ondskan i 

allmänhet det här handlar om, utan om att skära bort och förtränga.”
51

 I ett annat 

sammanhang kopplar hon förträngning till samhället. Hon kallar det för 

”Utnyttjandesamhället. Fasad- och förträngningssamhället. Det enhetliga överjags-

samhället. Samhället som förnekar, opererar bort, avstöter.”
52

 Elje begår mot slutet av 

romanen ett mord, inte på grund av ondska, utan för att overklighetens och dödens 

krafter inom honom genom förträngningen vuxit sig starkt som ett pansar inom honom. 

Det är en process som tar sin början genom inträdet samhället och språket och som 

sedan pågår, och pågår tills Elje blivit ett med Kejsaren. Det är en förträngningsprocess 

som samhället genom sina formande institutioner och språk är en del av och i detta 

ligger romanens stora civilisationskritik. 

 I Sjukdomen är det människans alienation inför verkligheten, känslan av overklighet, 

som gör våldet möjligt. I en av de fantasiartade skildringarna av kriget finns en scen 

från slagfältet där en soldat opponerar sig mot kejsarens order. Kejsarens svar blir: 

”Mörda som vore det skuggor” (s.198) − alltså mörda som vore det inte verkligheten. 

                                                 
49

 Christina Bergil tolkar dessa partier av boken som en gestaltning av Eljes inre värld. Hon pekar till och 

med i en not ut vilka sidor som ”kejsarpsykosen” omfattar. Genom att försöka fastslå det som romanen 
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genom sin mångtydighet och speciella berättarteknik öppnar upp för. Bergil 1995, s. 167. 
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Reeder, Natur och kultur, Stockholm, 2000, s. 103. 
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Med hjälp av denna overklighetskänslan som likgiltigheten och alienationen innebär, 

kan människan begå fruktansvärda handlingar, för det är som om det inte skedde på 

riktigt. Trotzig skriver vid ett tillfälle om vikten av att nås av meddelandet om 

medmänniskans nöd och hon menar att ”bödlarnas släkte består av dem som inte haft 

tillgång till ett sådant meddelande − eller möjligen vid någon tidpunkt tystat det inom 

sig − de har aldrig upplevt världen annat än som overklighet.”
53

  

   

4.5 Ordningen och språket 

Ordningen i romanen är den ideologi eller det system som Kejsaren står för. Denna 

ordning utmärks av en dikotomisk syn på världen, en uppdelning i rent och orent: 

”Målet var att genom inpräntandet av skillnaderna mellan människor, av alla de 

skillnader som i olika riktingar genomlöpte deras samhälle − väcka befolkningen till 

medvetande om i vilken grad skillnaden mellan folk och folk är väsentlig, ja hur 

avskiljandet är om vad allt i livet handlar.” (s. 193) För Kejsaren handlar allt i livet om 

avskiljandet, men det var också genom avskiljandet som likgiltigheten först uppstod hos 

Elje: ”Det är som i det fördolda livet bara skars av.” (s. 7)
54

 Genom inträdet i samhället 

och språket, eller det som Lacan kallar för den symboliska ordningen, går Elje från ett 

tillstånd av enhet till ett splittrat och kluvet tillstånd av åtskildhet. Genom inträdet i det 

språkliga uppstår skillnaderna och avstånden och den ursprungliga ur-upplevelsen blir 

inte längre åtkomlig; det reala blir i och med inträdet i språket till ”det omöjliga”.
55

 I 

Sjukdomen skildras ett samhälle som likt språket är strukturerat enligt denna 

skillnadernas logik och som drivit den till sin spets och gjort den dödlig. Det som inte 

går att placera in i kategorier, det som befinner sig i ”gråzonen” måste bort − utrotas. 

Det är ett samhälle, som liksom språket avskiljer, som skiljer kvinna från man, sjuk från 

frisk, ren från oren, ett samhälle som slutligen leder till död och förintelse. 

 I Sjukdomen är språket inte fungerande som kommunikation mellan människor. Det 

förekommer ingen dialog i romanen. Elje uttalar sig nästan inte alls; de få gånger han 

säger något är det fåordigt, med en dialekt som sticker ut från romanens övriga språk. 

Några av hans få uttalanden är ”HER EI JA !” (s. 139) och ”jau troude dei vau 

grautiskt” (s.144). Han saknar genom sin språkfattigdom förmåga att kommunicera.  
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 Det klara, tydliga språket, maktspråket och ämbetsmannasvenskan är dock en del av 

Eljes ”bearbetning”, och således av alienationsprocessen.
56

 Det är ett språk Elje möter i 

skolan, genom Albins högläsningar av domare Rutherfords skrifter, och på 

sinnesjukhuset. Fadern läser och bearbetar, Elje upprepar. På mentalsjukhuset bearbetas 

han för att fås att sluta upp med ”sitt oförnuftiga motstånd” (s. 150). När han först 

spärras in, på mentalsjukhuset i Polen, föreställer han sig att mentalvårdarna talar ”på 

ren svenska, på det sötaktiga klara uppsvenska tungomålet som läraren i Skurups 

folkskola talade till honom på” (s. 150), men som berättaren påpekar kan ju 

mentalvårdarna rimligen inte tala svenska, då sjukhuset ligger i Polen. Det klara tydliga 

språket har dock för Elje blivit ett med ordningsmakten och i hans fantasier flyter 

skoltiden, faderns uppfostran och den faktiska behandlingen på mentalsjukhuset 

samman.   

 Birgitta Trotzig har i olika sammanhang uttalat sig om det som hon kallar för 

”ombudsmannasvenskan”.
57

 Hon menar att det ”avpersonaliserade 

ämbetsmannaspråket” är ”ett härskande skikts medel till indoktrinering.”
58

 I Sjukdomen 

är detta språk en del av en alienerande och overklighetsskapande process, ett av maktens 

verktyg. I romanens civilisationskritik, i kritiken av ett samhälle som inte accepterar det 

trasiga, svaga och odefinierade, finns således också en kritik av ett språk som blir ett 

förtryckande maktmedel.   

 

4.6 Världen som vision 

Den ryske formalisten Viktor Sklovskij menar att vi vänjer oss vid tingen och 

företeelserna, vilket får dem att framstå som mindre verkliga, då varseblivningen 

automatiseras: ”Automatiseringen förtär föremål, möbler, hustru och skräck för 

kriget.”
59

 Automatiseringen får världen att framstå som mindre verklig. Denna känsla av 

overklighet, att världen och skeendena passerar som om de inte var, ser jag som kärnan i 

den alienation som tematiseras i Sjukdomen, och kanske är det också att betrakta som 

Sjukdomens själva kärna. Kejsarens strävan är att upprätthålla denna automatism; när 

världen inte upplevs verklig blir inte heller dödandet verkligt. Upplevelsen 
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automatiseras, mekaniseras, overkliggörs. Det överslätade ämbetsmannaspråket, blir en 

del av denna automatiseringsprocess. Det är ett språk som är till för att underlätta 

kommunikation, men som inte når in till själva livet.  

 Enligt Sklovskij har poesin som uppgift att motverka automatiseringen genom att 

”återställa förnimmelsen av livet” och ”förmedla en förnimmelse av föremålet, som 

vision, och inte som igenkännande”.
60

 Detta låter sig göras genom det ”grepp” som han 

kallar främmandegöring (prïem ostranenija), som innebär att företeelsen inte beskrivs 

så som vi känner igen den, utan som något nytt, så att det blir ”sett” och inte bara 

”igenkänt”.
61

  

 Främmandegörande grepp används i flera olika bemärkelser i Sjukdomen. Till 

exempel finns många beskrivningar av världen som vision, då vardagliga föremål och 

skeenden beskrivas som någonting helt annat. Ett tydligt exempel är Albins upplevelse 

av sin hustru (Eljes mor), som präglas av äckel och avsky, men som ibland förändras. 

Det finns stunder, då han ser henne i ett annat ljus:  

 

Det var förvirring, eldsken. Och någon gång liksom utskuret ur 

drömmen ett stycke av något obegripligt levande. Exempelvis hur 

en grönblå åder grenade ut sig till ett träd allt finare darrande 

levande rötter försvann ner i huden som i en varm blekbrun 

skälvande len jord. En levande jord. Den vilade i ett sällsynt ljus, 

en främmande dager. (s. 22−23) 

 

Genom att kvinnan på detta sätt framträder för honom som vision, som något annat och 

levande, så öppnar sig också en möjlighet till ett annat verkligare liv. Denna öppning 

stängs dock genast ”när den andre den som verkligen var han själv − eller var han inte? 

− vaknade upp igen och tog befälet” (s. 23). Denna beskrivning av Albins hustru är inte 

bara en främmandegörande beskrivning som poetisk strategi, utan skildrar också hur 

den automatiserade upplevelsen hos romankaraktären ibland ger vika och tillåter en 

mer verklig och levande upplevelse av världen.  

 Sklovskij använder sig av Leo Tolstoj som exempel på en författare som använder 

sig av främmandegörande grepp. Detta sker, menar han, bland annat genom att Tolstoj 

beskriver det religiösa med vardagliga ord, på ett sätt som av hans samtid kunde 

uppfattas som blasfemiskt.
62

 På ett liknande sätt finns hos Trotzig en blandning mellan 

det religiösa och profana. Flera av karaktärerna påminner om bibliska gestalter, men de 
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är aldrig idealiserade. De förnedrade och utnyttjade kvinnogestalterna i boken har till 

exempel många likheter med jungfru Maria.
63

 Flera av dessa kvinnor är trots sin 

jungfru-likhet prostituerade, eller som i legenden om Svinvakterskan, offer för våldtäkt 

och förnedring. Detta sätt att låta de heliga gestalterna ta plats i vardagslivet och i 

smutsen är ett en form av främmandegöring, som får världen att framträda i ett nytt ljus, 

på samma sätt som Albins hustru ibland framstod i ett annat, verkligare skimmer inför 

hans blick. Ytterst är det kanske också ett sätt att skildra inkarnationens mysterium och 

paradox: tanken att Gud finns mitt i människans smutsiga, lidande och förnedrade värld.  

 

4.7 Ett orent språk 

Trotzigs förhållande till språket och särskilt det vardagliga språket är ambivalent. Detta 

visar sig i Sjukdomen bland annat genom att det egna berättandet och språkliga 

uttrycken ibland ifrågasätts: ”Det gick ett år. Eller det gick inte, det hoppade, det flöt, 

det stod stilla” (s. 37). Ett vardagligt uttryck som ”Det gick ett år” är ett automatiserat 

uttryck, vilket berättarrösten genast vänder sig emot, för att i stället försöka sätta ord på 

hur det faktiskt känns när ett år ”går”.  

 Ifrågasättandet av språkliga uttryck och främmandegöring av själva språket sker 

också genom att det som Trotzig kallat för den opersonliga ämbetsmannasvenskan 

härmas och pastischeras på flera ställen i Sjukdomen. Ett exempel på det är att Elje och 

Albin ibland benämns formellt som ”Ström, Elje Jesaja” (s. 13)  och ”Ström Albin 

Bernard” (s.20).
64

 Ett annat är beskrivningarna av Kejsarens välde: ”För att få åstad det 

allas misstroende mot alla som är förutsättningen för den totala osäkerhetens 

inträngande, börjar man visserligen med att signalera vissa kategorier av befolkningen 

som varande på ett särskilt och s.a.s symboliskt framträdande sätt orena, smittobärande, 

befläckade” (s. 192). Här och på andra ställen används förkortningar (”s.a.s”) vilket 

ytterligare betonar det byråkratiska språkbruket. Att ämbetsmannaspråket på detta sätt 

härmas är ett exempel på en främmandegörande strategi, som uppstår i och med att 

dessa språkliga parter bryts mot och kontrasteras mot ett framvällande bildalstrande och 

prosalyriskt språk. Detta på ett sätt som föranlett flera Trotzig-forskare att tala om två 

olika diskurser som i sin tur motsvaras av två krafter som står emot varandra 

(Kejsarmakten mot modern / naturen).
65

 I Romanen finns dock inte en sådan tydlig 
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uppdelning mellan två olika diskurser, snarare rör det sig om en mängd diskurser som 

blandas, utan tydliga gränser. Berättarrösten bär i sig en mängd olika röster som smälts 

ner och integreras på ett sätt som gör att skiljelinjerna upphör mellan olika stilnivåer 

och olika sorts språk.
66

 Förvanskade bibelcitat, infogade böner och intertextuella  

anspelningar, samsas med vardagligt talspråk, pastischer på vetenskapligt språk och 

ämbetsmannasvenska – allt flyter samman och framstår just i och med detta inte som 

två diskurser som går emot varandra, utan som en och samma röst som är bärare av 

andras röster. Det är som en kör av olika röster, som ändå enas i samma ton.
67

  

 Trotzig har själv hävdat att hennes sätt att berätta är en subjektiv fortsättning på 

liturgin.
68

 I den bemärkelsen går det även att läsa den mångröstade berättarösten som 

mässans kör som frambesvärjer världen.
 
Romanens avslutande ord är också mässans 

Kyrie eleison: ”förbarma dig” (s. 246). Genom att låta romanen bli till en mässa, en kör, 

som rymmer alla människors röster, såväl de förtryckta som de förtryckande makterna 

sker en sammanblandning av språken och identiteterna på ett sätt som skapar en 

språklig oordning och ”orenhet”.
69

 På detta sätt utgör själva språket med sin poetiska 

strategi ett motstånd mot Ordningen och dess krav på renhet och tydliga uppdelningar. 

Det låter olika typer av språkbruk och ordvändningar flyta in och blandas; det bryter 

mot språkliga regler genom nyskapade ord och sammansättningar. Genom att på detta 

sätt undvika alla skiljelinjer och gränsdragningar, gör språket motstånd mot Kejsarens 

ordning. Det vägrar inordna sig i den språkliga ordningen − vägrar att ingå i det 

symboliska om man ska tala med Lacan. 

 Trotzig har i en intervju sagt att hennes skrivande är ett försök att ”slå hål på ytan”.
70

 

I detta alluderar hon möjligen på Kafkas berömda citat: ”en bok måste vara isyxan för 

det tillfrusna havet inom oss.” 
71

 Jag tolkar de olika främmandegörande språkliga 

strategierna, det ”orena” språk som bjuder motstånd mot makten och ordningen som 

romanens försök att slå hål på jagets yta, och därmed motverka den automatiserade 

varseblivningen och den alienation och overklighet, som utgör romanens tematiska 

Sjukdom.  
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5 Slutdiskussion 

Den åkomma som i romanen beskrivs som ”en vit sot, en smitta, en sjukdom som går 

till döden” (s. 7) är likgiltigheten. Denna likgiltighet innebär ett tillstånd av overklighet 

och av död − att leva som om livet inte var. Elje lever med en grav inom sig. Denna 

grav är en tomhet, en brist, något som gått förlorat. Långsamt växer sig jagets pansar 

starkare inom honom, tills han antar en ny gestalt och blir Kejsaren. Eljes 

kejsarblivande innebär en inre utrotning, en förträngning och självstympning som leder 

till det tillstånd av overklighet och likgiltighet som sist och slutligen möjliggör våldet 

och dödandet. Detta gäller för Elje, vars inre Sjukdom romanen skildrar, men även för 

andra romankaraktärer och för samhället i stort. Likgiltigheten förknippas i romanen 

med en overklig och alienerande upplevelse av världen och ett fjärmande från det sanna, 

ursprungliga varat.  

 Det vardagliga, automatiserade språket, som bidrar till att göra livet mindre 

verklighet, kan ses som ett av Kejsarens verktyg, som en del av overkliggörandet. 

Likgiltigheten och alienationen är därför även en språklig sjukdom, åtskillnadens 

sjukdom. Berättartekniskt gör romanen motstånd mot Ordningen, mot det rena språket 

som i enlighet med Kejsarens order avskiljer, kategoriserar, slätar över och begraver. 

Detta sker bland annat genom att en rad främmandegörande grepp används för att bryta 

upp hinnan mellan läsaren och livet, mellan jaget och världen och således motverka den 

alienation och overklighetskänsla som romanen tematiserar. Det blir en kamp om att 

överbrygga den klyfta som Lacan menar finns mellan signifiant och signifié, mellan det 

sanna varat och vår oförmåga att genom språket kunna nå det. Språket vill vara den yxa 

som krossar den mentala istiden inom människan – som är likgiltigheten – och nå fram 

till det sanna varat, den sanna upplevelsen. 

 Jag har med hjälp av Lacans tankegångar och begrepp lyft fram och belyst vissa 

aspekter av romanen, medan andra lämnats hädan. En intressant sida av den tematik jag 

lyft fram, som av utrymmesbrist lämnats utanför denna uppsats, är det kristna 

perspektivet. Trotzig är en religiös författare och hennes texter präglas av denna 

religiositet. Med ett kristet perspektiv skulle subjektets inre klyvnad och splittring även 

kunna läsas som världen efter syndafallet och bristen och sökandet efter den 
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frånvarande modern som en metafor för sökandet efter Gud.
72

 Martin Bubers filosofi 

och den judiska mystiken, Chassidismen, har även haft stor betydelse för Trotzigs 

tänkande
73

 och skulle också kunnat fördjupa analysen av jagets relation till 

medmänniskan och omvärlden.  

 

6 Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur i språket i Sjukdomen gestaltas som ett 

maktmedel och som en förtryckande mekanism och hur uppkomsten av människans jag 

skildras i mötet med språket och omvärlden och hur denna tematik korresponderar med 

berättartekniken. Uppsatsens har kretsat kring följande frågeställningar: 1) Hur skildras 

jagets tillblivelse i mötet med språket och världen? 2) Hur gestaltas förhållandet mellan 

Eljes inre värld och övermaktens yttre värld, det som i romanen går under beteckningen 

Ordningen? 3) På vilket sätt korresponderar berättartekniken med romanens tematik 

gällande språk och makt? 

 Jag har tagit min utgångspunkt i Jacques Lacans psykoanalytiska teorier som bygger 

på tanken att subjektet genom inträdet i den symboliska ordningen, samhället och 

språket, för evigt förlorar kontakten med det oförmedlade varat och därvid drabbas av 

ett tillstånd av brist som inte kan stillas. Med hjälp av dessa psykoanalytiska 

tankegångar kring jagets tillblivelse har jag fört fram ett annat möjligt sätt att förstå 

Eljes Sjukdom än ett rent patologiskt. Jag har i stället tolkat Sjukdomen som ett tillstånd 

av likgiltighet och förträngning, som växer fram hos Elje i hans möte med samhället och 

språket i form av uppfostran, skola och mentalvård och hans längtan efter modern som 

en saknad efter urtillståndet bortom språket. Jag tolkar likgiltigheten i romanen inte bara 

som en Sjukdom hos mentalpatienten Elje, utan som hela samhällets Sjukdom, som 

även utgör kärnan i mördandets och våldets mekanismer. Kejsar-gestalten har jag tolkat 

som överjaget, som berättartekniskt binder Eljes inre med det svenska samhället och 

även den nazistiska ideologin. Med hjälp av Sklovskijs teorier har jag även visat hur 

berättartekniken utgör olika strategier för att motverka den likgiltighet och 

overklighetskänsla som Kejsaren vill sprida i människornas sinnen.  
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 I sin analys av romanen De Utsatta läser Ulf Olsson temat den frånvarande modern som en metafor för 

Guds frånvaro Han tar även upp världen efter syndafallet som ett tema i författarskapet. U. Olsson 1988, 

s. 129; s. 12−37. 
73

 Trotzig 1997, s. 62. 



  
 

26 

7 Källförteckning 

Andersson, Pär-Yngve, Överskridandets strategier. Lyrisk romankonst och dess uttryck 

 hos Rosendahl, Trotzig och Lillpers, Diss. Örebro Univ., Örebro, 2004  

Bowie, Malcolm, Lacan, Harvard University Press, Cambridge, 1991 

Bak, Krzysztof, Den intersubjektiva synden i Birgitta Trotzigs Dykungens dotter, 

  yda nict o  ni ersytetu Jagiello skiego, Krak  , 200  

Bergil, Christina, Mörkrets motbilder. Tematik och narration i fem verk av Birgitta 

 Trotzig, B. Östlings bokförl. Symposion, Stockholm, 1995 

Doust, Dariush Moaven, Randanmärkningar till Psykoanalysens etik, Diss. Göteborg 

 Univ., Göteborg, 2001 

Franzén, Carin, För en litteraturens etik. En studie i Birgitta Trotzigs och Katarina 

 Frostensons författarskap, B. Östlings bokförl. Symposion, Eslöv, 2007 

Gordan, Sara, ”Det rätta ropet. Kommentar till Birgitta Trotzigs Sjukdomen”, Ariel, nr 

 2−3:2001, s. 59−65 

Haugsgjerd, Svein, ”Jacques Lacan och psykoanalysen”, Fyra röster om Jacques 

 Lacan, red. Iréne Matthis, Natur och kultur, Stockholm, 1989, s. 81−246 

Johansson, Niclas, ”Fadern och Ordningen. En religionsfenomenologisk läsning av 

 Birgitta Trotzigs Sjukdomen”, TFL. Tidskrift för litteraturvetenskap, nr 3−4:2009,  

 s. 95−110 

Lacan, Jacques, Écrits. Spegelstadiet och andra skrifter, urval & övers. Iréne Matthis, 

 Natur och kultur, Stockholm, 1989  

Lacan, Jacques, Psykoanalysens etik. Sjunde seminariet 1959-1960, övers. Zagorka 

 Zivkovic & Jurgen Reeder, Natur och kultur, Stockholm, 2000 

Lacan, Jacques, ”Det freudianska omedvetna och vårt eget”, övers. Carin Franzén & 

 Mats Svensson, Divan. Tidskrift för psykoanalys och kultur, nr 1−2:2003, s. 6−14 

Lagerlöf, Karl Erik, ”Skriva för att slå hål på ytan”, Dagens nyheter, 28−05−1983 

Matthis, Iréne, ”Subjekt, begär, etik...”, Fyra röster om Jacques Lacan, red. Iréne  

 Matthis, Natur och kultur, Stockholm, 1989, s. 11−42 

Nylander, Lars, ”Jacques Lacan och den strukturella psykoanalysen”, Litteratur och 

 psykoanalys. En antologi om modern psykoanalytisk litteraturtolkning, red. Lars  

 Nylander, Norstedt, Stockholm, 1986 

Norén, Kjerstin, ”Svarta bilder som betvingar mörkret. Om Birgitta Trotzigs 

 författarskap”, Linjer i nordisk prosa. Sverige 1965−1975. En antologi, red.  

 Kjerstin Norén, Cavefors, Lund, 1977, s. 399−425 



  
 

27 

Olsson, Anders, Läsningar av Intet, Bonnier, Stockholm, 2000 

Olsson, Ulf, I det lysande mörkret. En läsning av Birgitta Trotzigs De utsatta, Bonnier, 

 Stockholm, 1988 

Olsson,  lf, ”rec av Christina Bergil: Mörkrets motbilder”, Samlaren 118, 1997,  

 s. 160−167 

Olsson,  lf, ”De förstummades skrik. Vansinnets historia hos Birgitta Trotzig”, Fem 

 författardagar. Samlade föreläsningar från författardagarna vid Mälardalens 

 högskola 1996−2000, red. Birgitta Ivarsson Bergsten, Mälardalen Univ. Press, 

 Västerås 2001, s. 225−241 

Pirholt, Mattias, Ett språk, ett spår. En studie i Birgitta Trotzigs författarskap,  

 B.  Östlings bokförl. Symposion, Eslöv, 2005 

Reeder, Jurgen, Begär och etik. Om kön och kärlek i den fallocentriska ordningen,  

 B.  Östlings bokförl. Symposion, Stockholm, 1990 

Reeder, Jurgen, Tala – lyssna. En essä om den specifika skillnaden i Jacques Lacans 

 psykoanalys, 2., rev. uppl., B. Östlings bokförl. Symposion, Stockholm, 1992 

Sklovskij, Viktor, ”Konsten som grepp”, övers. Bengt A. Lundberg, Modern 

 litteraturteori. Från rysk formalism till dekonstruktion. D. 1, red. Claes Entzenberg 

 & Cecilia Hansson, Studentlitteratur,  Lund, 1993, s. 15−32 

Trotzig, Birgitta, Jaget och världen, Författarförl., Stockholm, 1977 

Trotzig, Birgitta, Sjukdomen, Bonnier, Stockholm, 1972 

Tyrberg, Anders, Anrop och ansvar. Berättarkonst och etik hos Lars Ahlin, Göran 

 Tunström, Birgitta Trotzig, Torgny Lindgren, Carlsson, Stockholm, 2002 

Vennberg, Karl, ”Liv utan ord. Om Birgitta Trotzig: Sjukdomen”, På mitt samvete. 

 Recensioner, essäer och tidskritik från fem decennier, Författarförl., Stockholm, 

 1987, s. 381−384 

Witt-Brattström, Ebba, ”Modersabjekt och apokalyps: en läsning av Birgitta Trotzigs 

 roman Sjukdomen”, Litteratur och psykoanalys. En antologi om modern 

 psykoanalytisk litteraturtolkning, red. Lars Nylander, Nordstedt, Stockholm 1986, s. 

 298−318 

 

 



  
 

I 
 

 


