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Sammendrag 

I denne oppgaven gjør jeg en analyse av Sara Stridsbergs roman Darling River fra 2010, i den 

hensikt å diskutere det politiske potensialet i romanen, uten å redusere teksten til et verktøy 

for et på forhånd bestemt politisk budskap. Diskusjonen tar utgangspunkt i en forståelse av 

politikk som noe romlig konstituert og konstituerende, og forfølger på den måten tre romlige 

motiver i teksten, som kan sies å kretse om en tendens til «reise på stedet». Oppgaven spør 

dermed hvilke muligheter som ligger i det romlige, og i mellomrommet.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn for prosjektet og problemstilling 

Forfatteren Sara Stridsberg er kjent for et slagkraftig språk, og for å opptre som en uredd og 

skarpsindig forfatter med blikket rettet ut mot verden. Stridsbergs tekster problematiserer ofte 

spørsmål knytta til kjønn, kropp, femininitet, makt og utenforskap. Dette gjelder også for 

romanen Darling River (2010), som er utgangspunktet for denne oppgaven. Darling River er 

på mange måter en ubehagelig roman idet den beskriver kroppslighet og kroppslig forfall på 

en innstendig og insisterende måte. Språket er poetisk og vakkert, men samtidig voldelig i den 

forstand at teksten oppleves som et språklig knyttneveslag. Darling River er skrevet i en stil 

som bryter med en tradisjonell og lineær oppbygning av fortellende tekster, og framstår som 

fragmentert og episodisk, uten en lineær handling eller noe ordnende sentrum i form av en 

fast fortellerinstans.  

  Tematiseringen av kjønn og kropp innbyr til bestemte lesninger av Stridsbergs tekster, 

og resepsjonshistorien bærer preg av å svare på denne invitasjonen. De (få) lesningene som 

finnes per i dag tar utgangspunkt i og problematiserer temaer som kjønn, femininitet, kropp 

og morskap. Samtidig er det en gjennomgående tendens til at lesningene stiller de samme 

spørsmålene, som typisk diskuteres i lys av skeiv teori eller psykoanalyse. I likhet med 

tidligere studier av romanen vil jeg også drøfte kjønn og feminitet, men gjennom å trekke inn 

andre typer teori vil jeg forsøke å åpne opp teksten for andre, eller bredere, lesninger. 

  Dette prosjektet tar utgangspunkt i forholdet mellom litteratur og politikk, hvor det 

politiske ikke er begrenset til tekstens eksplisitte politiske budskap. Ut i fra dette perspektivet 

blir det overordnede spørsmålet: hvordan kan Darling River diskuteres som en politisk roman 

uten at det politiske budskapet tas for gitt? Har litteraturen en evne til å åpne opp politiske 

rom? Jeg vil diskutere Darling River som politisk i en annen forstand enn som «engasjert» 

litteratur. For det første gjelder dette romanens form. For det andre utforsker teksten rom og 

grenser på en iøynefallende måte. Derfor er det også interessant å spørre hvordan romlighet 

framstilles i Darling River. Hva det vil si å bevege seg i et mellomrom, og hvilke politiske 

muligheter kan ligge i mellomrommet?  

  Jeg vil forfølge tre motiver som er gjennomgående i romanen, nemlig reise, 

tilbaketrekning og ørken. Dette er alle romlige motiver som kan identifiseres på både form- 

og innholdsplan, og som særlig illustrerer det politiske ved romanen idet de kan knyttes til en 
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tendens til «reise på stedet». Tendensen indikerer en bevegelse hvor personene stadig er i 

forflytning, men aldri har noe mål. En påstand vil være at reisen på stedet fungerer som en 

motstandshandling idet den innebærer en passivitet og meningsløshet som går imot 

samfunnets krav om effektivitet og lønnsomhet.  

  Analysen av de tre motivene vil være utgangspunkt for å diskutere ulike spørsmål 

knytta til forholdet mellom litteratur og politikk, og hvordan litterære tekster kan framstille 

andre eller nye virkeligheter. Analysen av romanen vil lede til og eksemplifisere en 

avsluttende drøfting av hvordan litteraturen kan ha et politisk potensial som ikke primært 

handler om innhold eller forfatterens meninger og engasjement, slik litteraturviteren Geir 

Hjorthol formulerer det i forbindelse med Dag Solstads forfatterskap: «Ein kunne seie at det 

politiske ikkje berre ligg i «innhaldet», men også i den litterære «forma», om det ikkje var for 

eit slikt skilje lett kan tilsløre kor samanvovne desse nivåane er hos Solstad, og dermed også 

at politikken er tett forbunden med det litterære» (Hjorthol 2011, 57). Hjorthol går mot et 

annet syn på det han kaller politisk litteratur «enn som instrument for ein allereie føreliggande 

politikk» (46), og hevder at litteraturen kan være radikal uten å nødvendigvis være radikal i 

sitt budskap. Dette er også en forståelse av forholdet mellom litteratur og politikk som 

filosofen Jacques Rancière forsvarer:  

The politics of literature is not the same thing as the politics of writers. It does not 

concern the personal engagements of writers in the social or political struggles of their 

times. Neither does it concern the way writers represent social structures, political 

movements or various identities in their books. The expression ‘politics of literature’ 

implies that literature does politics simply by being literature. (Rancière 2011, 3)1 

Det politiske er noe som eksisterer og fungerer i samfunnet, og er en del av det Rancière 

omtaler som fordelingen av det sanselige. Litteraturen går hånd i hånd med det politiske, 

mener Rancière, idet den griper inn i oppdelingen, inndelingen og utmeislingen av tid og rom, 

det synlige og det usynlige, tale og støy (PoL, 4).  

  Rancières tenkning inngår i en såkalt «romlig vending» innenfor humaniora og 

samfunnsvitenskap på 1980-tallet, hevder geografen Mustafa Dikeç, noe som innebærer at 

rom og romliggjøring danner et grunnlag for en tenkning om politikk, eller at rom blir en 

måte å tenke politikk på: «Whether understood as a sensible manifestation of things, an order 

of relations, a domain of experience, an analytical tool or as a mode of thinking, space has to 

be associated in some way or other to change as a generative rupture in the order of things in 

                                                 
1 I det følgende vil jeg referere til Jacques Rancières The Politics of Literature (2011) som PoL, Gilles Deleuze 

og Félix Guattaris A Thousand Plateaus (2015) som TP, og Sara Stridsbergs Darling River (2010) som DR.  
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order to have a political pertinence» (Dikeç 2012, 675). De tenkerne jeg vil forholde meg til i 

det følgende er alle på ulike måter involvert i en diskusjon om litteratur og politikk, samt en 

oppmerksomhet om romliggjøring i forbindelse med dette. Gilles Deleuze og Félix Guattari 

har på samme måte som Rancière en idé om litteraturens destabiliserende effekt. Idet 

litteraturen opererer i en bestemt stil, åpner den ifølge Deleuze og Guattari for en forskyvning 

av vår oppfatning og forståelse av virkeligheten. 

 Som en tredje sparringspartner trekker jeg inn Roland Barthes, og da først og fremst 

en forelesningsrekke han holdt på Collège de France i 1977 med den engelske tittelen How to 

Live Together. Novelistic Simulations of Some Everyday Spaces (2013). I disse forelesningene 

presenterer han en fantasme om det han kaller idiorytmiske livsformer, som undersøker måter 

å leve sammen på hvor man unngår fremmedgjøring og undertrykkelse. Forelesningene er 

relevante for mitt prosjekt på flere måter, både gjennom Barthes’ fokus på rom i flere litterære 

tekster, samt hans egen måte å strukturere forelesningene på i ulike «trekk», som han 

presenterer som en ikke-lineær «innsirkling» av stoffet.   

1.2 Framgangsmåte 

I arbeidet med denne oppgaven har jeg opplevd det som lite hensiktsmessig å skulle forholde 

seg til et «tradisjonelt» oppgaveoppsett hvor man redegjør for prosjektets teori i et eget 

kapittel, og deretter «anvender» denne teorien på et materiale. Dette gjelder særlig en 

redegjørelse for Deleuze og Guattaris tenkning og filosofi, som i stor grad unndrar seg 

representasjon, og som innebærer et samspill mellom skapelsen av og anvendelsen av 

begreper. Teori og begreper er i deres perspektiv performative, og ikke løsrevet fra det 

empiriske materialet, slik at begrepene blir til i møte med det heterogene stoffet de benytter 

seg av. På lignende måte opererer Barthes i forbindelse idiorytmi-forelesningene, hvor 

begrepene «blir til» i samspill med de litterære tekstene som Barthes har valgt ut. Begrepene 

får dermed betydning idet de springer ut av og knytter an til det litterære arkivet.  

  Barthes måte å presentere forelesningene og prosjektet på har sammenheng med hans 

forståelse av makt. Han hevder at «metode» er tilknyttet makt på den måten at den er målstyrt 

og rettlinjet. I et slikt perspektiv kaller han sitt eget prosjekt for en ikke-metode, idet de ulike 

begrepene er organisert alfabetisk, som en demokratisk og horisontal struktur uten noe 

bestemt mål i den andre enden. Prosjektets korpus fragmenteres og strøs utover, og skaper det 

Barthes kaller «kryssbefruktning» mellom de ulike tekstene og kildene (Barthes 2013, 13). I 
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stedet for metode snakker Barthes om kultur, eller det han omtaler med det greske ordet 

paideía, et begrep som ifølge Barthes har betydningen «øvelse», eller «instruksjon»: 

«Paideia: eccentric path of possibilities, stumbling among blocks of knowledge. Clearly, 

we’ve not been positioning ourselves on the side of method but on that of paideia or, to put it 

more prudently (and provisionally), on the side of non-method» (133). Ikke-metoden er med 

andre ord en ikke-rettlinjet øvelse.  

  Barthes’ og Deleuze og Guattaris framgangsmåte vil fungere som modell, eller som 

inspirasjon, for hvordan jeg har tenkt angående mitt eget arbeid og strukturereringen av 

oppgaven. På den måten har jeg i stor grad valgt å diskutere begreper og teorier ettersom de 

blir aktuelle i den løpende analysen av romanen. Begrepene vil derfor framtre og gjøre seg 

gjeldende i samsvar med romanteksten. Jeg har imidlertid funnet det nødvendig å skrive inn et 

forberedende kapittel med teoretisk rammeverk for at lesningen skal bli så klar som mulig. 

Forklaringene jeg gir av teorien i dette kapittelet vil være en foreløpig antydning, mens 

begrepene ellers vil ekspandere i møtet med romanen. Kapittelet vil også fungere som en 

redegjørelse for oppgavens premisser, og en innledning til den påfølgende analysedelen. 

  Begrepene som presenteres i det teorimaterialet jeg forholder meg til, framtrer ikke 

som entydige hos hverken Barthes eller Deleuze og Guattari (eller Rancière for den del). 

Dette er imidlertid en konsekvens av deres måte å bedrive teoretisk arbeid på, som ikke går 

inn for å forklare, men snarere å demonstrere og utøve: «Filosofi er, i strengere forstand, den 

diciplin der består i at skabe begreber» (Deleuze og Guattari 1996, 23). Idet jeg forholder meg 

til en lignende metode, vil ikke begrepene nødvendigvis framstå som klokkeklare med det 

samme, men få mening underveis. De samme begrepene vil også være relevante i forbindelse 

med ulike aspekter ved romanen, slik at de vil diskuteres flere ganger, men på ulike måter.  

  Etter innledningen, som er kapittel 1, følger en kort presentasjon av Sara Stridsberg og 

hennes forfatterskap i kapittel 2. Dernest gir jeg en framstilling av Darling River, samt noe av 

resepsjonshistorien tilknyttet romanen. Kapittel 3 er en overordnet og grunnleggende 

presentasjon av teorien. Kapittel 4, 5 og 6 består av en lesning av romanen som kretser rundt 

de nevnte motivene reise, tilbaketrekning og ørken. Analysen leder så til en drøfting av 

Darling River som en politisk roman i kapittel 7. Her tar jeg opp igjen de samme motivene 

som i analysedelen, men retter også oppmerksomheten mot romanens form. Kapittel 7 vil 

være en avsluttende diskusjon der jeg også gjør en mer generell drøfting av litteraturens 

politiske potensial med Darling River som eksempel. Diskusjonen vil fungere som en 

avrunding av hele oppgaven.  
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2 Presentasjon av forfatteren, 

romanen og resepsjonen 

2.1 Om forfatteren 

Sara Stridsberg er født i 1972, og er utdannet jurist. I 1999 skrev hun avhandlingen 

Juristutbildningen ur ett genusperspektiv, noe som tematisk er betegnende for hennes videre 

virksomhet som skjønnlitterær forfatter. Hun debuterte med romanen Happy Sally i 2004, og i 

2007 vant hun Nordisk Råds Litteraturpris for romanen Drömfakulteten – tillägg till 

sexualteorin. Begge disse romanene problematiserer temaer knytta til kjønn, femininitet, 

seksualitet, makt og utenforskap, slik jeg har nevnt innledningsvis. Tekstene bærer også preg 

av en oppmerksomhet og eksperimentering med tanke på form. Dette innebærer dertil en 

blanding av dokumentarisk materiale og fiksjon, blant annet ved å la flere av romanene og 

tekstene ta utgangspunkt i en historisk kvinnelig skikkelse, slik som svømmeren Sally Bauer 

og feministen Valerie Solanas. Hennes hittil siste roman ble gitt ut i 2014, og er en 

selvbiografisk skildring av farens opphold på mentalsjukehuset Beckomberga utenfor 

Stockholm.  

  Ved siden av å skrive romaner opererer Stridsberg også som dramatiker og oversetter, 

i tillegg til å være aktiv som skribent, blant annet for det feministiske tidsskriftet Bang. Siden 

2016 sitter hun også som medlem av det litterære selskapet Svenska Akademien. 

2.2 Om romanen 

Darling River er Stridsbergs tredje roman, og skriver seg inn i en romantradisjon der blant 

annet plotet er brutt ned, hvor det finnes flere fortellerinstanser, og tidsaspektet er uklart. Det 

finnes flere ulike nivåer av drømmesekvenser, skildring av minner og erindringsbilder, ulike 

tider og perspektiver. I likhet med andre av Stridsbergs romaner, tar også Darling River 

utgangspunkt i en allerede kjent figur, men i dette tilfellet er det snakk om romankarakteren 

Dolores fra Vladimir Nabokovs roman Lolita (1955).  

 I det følgende gjør jeg et kort grunnriss av Darling Rivers form og univers. Selv om 

redegjørelsen er delt i to på denne måten, fungerer de to dimensjonene som en speiling av 

hverandre. Det innebærer blant annet at de ulike motivene (reise, tilbaketrekning og ørken) er 

identifiserbare på begge nivåer.  
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2.2.1 Romanens komposisjon og stil 

Darling River har ingen «hovedhandling» eller en fast fortellerinstans som teksten for øvrig 

disponerer seg i forhold til. På den måten er den en romlig orientert roman i motsetning til en 

tidsmessig fortelling der hendelser følger etter hverandre i en logisk rekkefølge. Situasjonene 

opptrer som både enkeltstående historier og som deler av en større vev der alle trådene er 

viklet inn i hverandre. Fortellingene hopper fram og tilbake i tid, mens noen er preget av 

drømmesekvenser og erindringsbilder på en slik måte at det er vanskelig å skille de ulike 

nivåene fra hverandre. 

  Selv om romanen ikke har noe klart plot eller lineær struktur, er det til gjengjeld mulig 

å identifisere et visst system i romanens oppbygning. Teksten består av fem deler med titlene 

«Ödet», «Tiden», «Spegeln», «Sjukdomen» og «Ensamheten». Disse delene fungerer som 

overordnede seksjoner, som dernest er delt inn i fem mindre deler. De fem mindre seksjonene 

i hver del har titlene «Darling River (Lo)», «ur moderkartan», «Den dödas bok», «Jardin des 

Plantes» og «ENCYKLOPEDI», hvor fire av de forteller hver sin historie, mens 

«ENCYKLOPEDI» skiller seg ut ved å ikke være skrevet som en fortellende tekst. 

«ENCYKLOPEDI» opptrer snarere som et leksikon der ord og motiver fra romanen er 

framhevet og forklart på en vitenskapelig måte, og kan oppfattes som en ironiserende 

etterligning av et vitenskapelig verk. Jeg har imidlertid valgt å ikke fokusere noe særlig på 

denne delen av romanen, da motivene jeg diskuterer i størst grad kommer til uttrykk i de 

andre fire delene.  

  Det er imidlertid ikke snakk om fire parallelle historier i «Darling River (Lo)», «ur 

moderkartan, «Den dödas bok» og «Jardin des Plantes», men snarere ulike fortellinger som er 

viklet inn i hverandre som et nettverk. Handlingstrådene er avgrenset med tanke på personer, 

omgivelser osv., men de lekker også inn i hverandre på ulike måter. For eksempel kan et 

motiv eller en passasje fra én del ta ny form og en annen betydning i en annen del. På den 

måten er romanen et kaleidoskop, idet det ikke-lineære ved romanen gir inntrykk av at de 

ulike delene like gjerne kunne ha vært sammen på en annen måte. Dette er også tydelig 

gjennom romanens undertittel Doloresvariationer, som viser til at alle handlingstrådene på en 

eller annen måte er variasjoner over karakteren Dolores.  

  «Darling River (Lo)» er fortalt i førsteperson, og varierer mellom presens og etterstilt 

narrasjon. De andre fire fortellingene er imidlertid fortalt av en allvitende tredjepersons 

forteller. Den allvitende fortelleren er tett på de ulike personene, ser alt de ser, og kan 

formidle – og reflektere over – tanker og følelser.   
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2.2.2 Romanens verden 

Romanen åpner og slutter med «Darling River (Lo)». Denne delen av romanen handler om Lo 

(egentlig Dolores) og faren hennes, som bor alene i et hus i en eller annen navnløs by. Det 

refereres stadig til en mor og kone som har forlatt dem. Fortellingen kretser i hovedsak om tre 

situasjoner som sirkulerer i romanen. Den ene beskriver Lo og faren idet de kjører bil, en 

aktivitet som særlig foregår om nettene. Dette er bilturer som ikke har noe bestemt mål, men 

foregår i omgivelser som motorveier, brennende skog og i byens utkanter. Det er alltid faren 

som kjører bilen, mens Lo for det meste sitter eller ligger i baksetet mens hun drikker alkohol, 

spiser godteri, eller er bedøvet av søvntabletter.  

  En annen sekvens handler i større grad om Lo og en uspesifisert sjukdom som har 

rammet henne. Sjukdommen arter seg som en kroppslig nedbrytning, der Lo flyter ut og går i 

oppløsning. I tillegg har hun en mistenkelig øyesjukdom som gjør at synet hennes gradvis 

svekkes. I disse partiene er hun stort sett isolert inne på soverommet sitt, hvor hun blir pleiet 

av faren. Faren har et yrke som arkitekt, og er generelt en ambivalent skikkelse som framstår 

som både brutal og omsorgsfull. Han opptrer i romanen som en allestedsnærværende skygge, 

som overvåker og kontrollerer Lo. En tredje episode er situert ved bredden til en elv som 

kalles Darling River. Lo tilbringer mye tid her, og hun har som regel selskap av ulike eldre 

menn som hun har seksuell omgang med.  

 «Den dödas bok» handler om Dolores som er på vei mot Alaska sammen med mannen 

Richard. Dolores er gravid, og de forsøker å nå Alaska før hun skal føde. Grunnen til at de 

søker seg til nettopp Alaska er ikke helt klart, men det tydeliggjør slektskapet med Lolita, 

hvor Lolita dør i barsel i nettopp Grey Star, Alaska. På lignende måte som «Darling River 

(Lo)» kan «Den dödas bok» grovt deles i to sekvenser, hvor Dolores og Richard i den ene 

episoden er på vei mot Alaska. Richard kjører bilen, mens Dolores sitter eller ligger i baksetet 

hvor hun stort sett sover, drømmer eller spiser (på samme måte som Lo). I den andre delen 

har de kommet fram til Alaska, hvor Dolores befinner seg på en fødestue, og er, på samme 

måte som Lolita, i ferd med å dø i barsel etter å ha født et dødt barn.  

  I «ur moderkartan» følger vi karakteren En mor, som har forlatt mann og barn for å 

reise rundt i verden på egen hånd. Det er mye som tyder på at mannen og barnet som En mor 

har forlatt er Lo og faren, men det sies aldri eksplisitt. For hver seksjon av «ur moderkartan» 

befinner hun seg på et nytt sted, og hun forflytter seg ved hjelp av både bil, båt og fly. I 

bagasjen har hun et kamera som hun bruker for å dokumentere demonstrasjoner eller 

katastrofeområder som hun oppsøker.  
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  I motsetning til både «ur moderkartan» og de andre romandelene, skiller «Jardin des 

Plantes» seg ut som en i større grad lineær og «konvensjonell» fortelling, hvor vi følger en 

navnløs vitenskapsmann som holder på med et forskningsprosjekt der han forsøker å lære en 

ape ved navn Ester å tegne. Apen ble hentet fra jungelen da hun var liten, og holdes nå fanget 

i et bur i Jardin des Plantes i Paris. Prosjektet med apen er altoppslukende for 

vitenskapsmannen, men det finnes også passasjer hvor han treffer en prostituert kvinne ved 

navn Céleste. Han framstår generelt som utilpass og ensom, med et dårlig selvbilde, men med 

et desto sterkere begjær etter å lykkes med prosjektet og vinne anerkjennelse. «Jardin des 

Plantes» kan forstås som en form for vitenskapskritikk, eller på samme måte som 

«ENCYKLOPEDI» en ironisering over vitenskapens selvforståelse.   

  Darling River har mange paralleller til Lolita, og de fire tekstdelene tar alle opp ulike 

tråder fra Nabokovs roman. I Lolita møter vi fortelleren og professoren Humbert Humbert, 

som forelsker seg i, og forgriper seg på, den tolv år gamle Dolores Haze (Lolita). Han gifter 

seg med Dolores’ mor i den hensikt å kunne være i umiddelbar nærhet til datteren. Når moren 

dør i en bilulykke, tar Humbert Humbert Dolores med seg på en roadtrip omkring i USA, 

inntil Lolita på et tidspunkt rømmer. Siden får vi vite at hun har giftet seg med en mann ved 

navn Richard, som hun venter barn sammen med. I det fiktive forordet til romanen fortelles 

det at Lolita dør i barsel i en alder av 17 år.  

  I Darling River finnes Lolita i alle de kvinnelige karakterene, som har mange felles 

trekk. Samtidig speiler deres relasjoner med de mannlige karakerene hverandre, og likeledes 

forholdet mellom Humbert Humbert og Lolita. Lo, Dolores og apen er alle på ulike måter 

lukket inne, i soverommet, i bilen eller i buret. En mor skiller seg imidlertid fra disse ved å 

være en person som beveger seg mer «åpent» og uten hindringer. På den måten er ikke En 

mor en person som umiddelbart har røtter i Lolita, et trekk som i større grad gjør henne til en 

utopisk figur. De ulike handlingstrådene i Darling River fungerer på mange måter produktivt, 

idet de spilles mot hverandre. 

  Motivene reise, tilbaketrekning og ørken er likeledes viklet inn hverandre, og kan 

identifiseres i alle handlingstrådene. Reisemotivet er knytta til hvordan personene beveger seg 

i romanen, en type forflytning som jeg innledningsvis karakteriserte som en reise på stedet 

eller en reise uten mål. Tekstens ikke-lineære stil vil diskuteres som en ørkenvandring, der 

leseren aldri finner fram til noen bestemt mening, men i likhet med personene i romanen 

følger en «kurvet» linje. Hvert møte med romanen avdekker stadig nye elementer som man 

ikke har lagt merke til tidligere. Det åpnes stadig nye rom, på samme måte som Dolores 
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beskrives i «Den dödas bok»: «Han [Richard] har en känsla av att det finns många Dolores i 

Dolores. Rum efter rum som öppnar sig och i varje nytt rum står en ny kvinna […]» (DR, 

201). Dette er også et uttrykk for hvordan de kvinnelige karakterene i romanen sammen utgjør 

en flerdimensjonal størrelse, som Dolores-variasjoner.  

2.3 Resepsjonshistorie 

Det har ikke blitt skrevet veldig mye om Stridsbergs tekster, siden hennes forfatterskap er 

nokså ferskt. De fleste arbeidene som foreligger tar for seg Drömfakulteten – tillägg till 

sexualteorin, men det finnes også noen få lesninger av Darling River. Dette dreier seg 

imidlertid hovedsakelig om studentoppgaver, mindre avhandlinger eller artikler. Jeg gjør en 

kort redegjørelse for noen av disse i det følgende, både for å kunne situere mitt eget prosjekt 

og for å trekke fram relevante poenger som disse lesningene behandler. Det er flere 

interessante aspekter i lesningene av Darling River, og flere poenger ligger tett opp til min 

egen undersøkelse.  

 Et eksempel på dette finnes i Johanna Hillerbrand Runes studentoppgaven Skeva 

flickexemplar: En queerteoretisk studie om femininitet och sexualitet i Sara Stridsbergs 

Darling River (2013) hevder at Stridsbergs kvinnefigurer i Darling River representerer en 

avvikende femininitet, og på den måten befinner seg i utkanten av en tradisjonell og normativ 

kjønnsoppfatning: «Jag vill i den här studien lyfta fram Darling Rivers karaktärer genom att 

rikta ljuset mot historierna i periferin» (Rune 2013, 5). Hun gjør en lesning av romanen i lys 

av skeiv teori med vekt på filosofen og litteraturviteren Judith Butler, hvor kjønn og 

femininitet forstås som noe performativt. Det perifere betegner her en bevegelse på grensen 

av det Hillerbrand Rune kaller «den heteronormative ordningen» (11). Karakterene befinner 

seg på flere måter i et mellomrom, hevder Hillerbrand Rune, mellom kvinne og jente, og 

femininitet og monster. Hun peker dessuten på hvordan teksten skaper et rom for andre 

erfaringer av kjønn og seksualitet, og hvordan det litterære rommet innenfor bokens permer 

innbefatter et potensial for grenseoverskridelser og motstand – «et utrymme för 

omförhandling av normative gränser» (5). Et relevant poeng som Hillerbrand Rune trekker 

fram er hvordan Los motstandsløshet og passivitet i romanen paradoksalt nok kan fungere 

som en form for motstand, gjennom overdrivelser i beskrivelsen av nettopp det 

motstandsløse: «Frånvaron av det aktiva motståndet är slående i romanen. Men, det är nästan 

lite för slående. Passiviteten överdriven» (34).  
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   Sophie Zettermark tar for seg hele tre av Stridsbergs romaner i studentoppgaven 

Intrikata vävar: Heteronormativitet, begär och moderskap i Sara Stridsbergs Happy Sally, 

Drömfakulteten och Darling River (2012). Slik tittelen viser, er også Zettermark opptatt av 

kjønnsproblematikken i romanene, og i likhet med Hillerbrand Rune undersøker hun tekstene 

i en queerteoretisk kontekst. Zettermarks fokusområde ligger imidlertid på begjær og 

morskap, og hvordan romanen stiller spørsmål ved normer og strukturer tilknyttet dette. 

Videre peker Zettermark på Darling Rivers intrikate vev-struktur: «Stridsbergs romaner består 

av intrikata vävar, där tidsperspektivet sällan är kronologiskt, där flera karaktärer ständigt rör 

sig i utkanterna av berättelsen - och också, i utkanten av sig själva - och där läsaren hela tiden 

tvingas möta det onämnbara: sorgen, döden, smärtan, melankolin, hatet och kärleken» 

(Zettermark 2012, 3). Dette er et relevant aspekt som jeg også vil diskutere i min 

undersøkelse.  

 Johanna Lindbos lesninger av både Happy Sally, Drömfakulteten og Darling River i 

avhandlingen Att fly sin kropp. En studie om gränsöverskridning i Sara Stridsbergs prosa 

(2013) er den studien som i størst grad berører mitt eget prosjekt idet hun blant annet 

diskuterer grenser og nomadiske subjekter. Hun undersøker hvordan de kvinnelige 

karakterene i romanene søker seg ut over sine kroppslige og kjønnsmessige grenser. I 

forbindelse med begrepet om nomaden trekker Lindbo på tanker fra filosofen Rosi Braidotti, 

som er sterkt influert av Deleuze og Guattari. Lindbo nevner imidlertid ikke Deleuze og 

Guattari direkte. Hennes perspektiv er imidlertid mer i retning av feministisk teori i den 

forstand at det nomadiske subjektet knyttes mot en feministisk figurasjon: «romanernas 

gestalter tillsammans kan ses bilda ett kalejdoskop som i sin tur blir en symbol för den 

feministiska figurationens mångfald» (Lindbo 2013, 6). I tillegg til dette undersøker hun 

filosofen Astrida Neimanis begrep om hydrofeminisme, hvor hun ser personenes nomadiske 

trekk i sammenheng med hav og strand, og påpeker havets uendelighet kontra elvens kontroll 

i Darling River. Dessuten peker hun på en bevegelse i disse romanene, der mennesket nærmer 

seg dyret, og hvordan det finnes en subversiv kraft i nettopp denne dyretilblivelsen (40).  

 Nettopp dyretilblivelsen er fokusområde for Amelie Björck i artikkelen «Ansikte mot 

ansikte. Om etiska kortslutningar i mötet mellan människor och apor – och om skönlitterära 

motarbeten» (2013), hvor hun diskuterer møtet mellom aper og mennesker i fem ulike 

svenske samtidsromaner. I så måte representerer Björcks lesninger et alternativ til de andre 

studiene jeg har nevnt: «Där andra analyser av samma böcker mer konsekvent skulle kunna 

lyfta fram koloniala perspektiv eller genusperspektiv, har jag i mina läsningar ställt 



11 

 

artdiskursen i centrum […]» (Björck 2013a, 27). Björck benytter også av et annet 

teorimateriale gjennom blant annet filosofene Jacques Derrida og Giorgio Agamben, samt 

vitenskapshistorikeren Donna Haraway. Både i den nevnte artikkelen og i en annen artikkel 

fra samme år, «Metaforer och materialiseringar. Om apor hos Vladimir Nabokov och Sara 

Stridsberg», tar Björck for seg fortellingen om den innestengte apen Ester i Darling River, 

som hun mener utgjør en kjerne i romanen. En grunn til dette er at fortellingen om apen 

fungerer som en tydeliggjøring av romanens hovedtema. «Metaforer och materialiseringar» er 

en sammenstilling av Stridsbergs roman og Lolita, hvor Björck hevder at dyremetaforer som 

forekommer i Nabokovs roman blir materialisert hos Stridsberg gjennom apen Ester. Björck 

berører i likhet med de andre kjønnstematikken, men gjennom de to artiklene viser hun at 

Darling River i like stor grad som å handle om vold mot kvinner og barn, også handler om 

vold mot dyr. 
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3 Teoretisk grunnlag  

Dette kapittelet innebærer en kort redegjørelse for de mest relevante begrepene og teoriene til 

de tenkerne jeg i størst grad trekker på i denne oppgaven. Det vil fungere som en innledning 

og et grunnlag for lesningen av romanen i de tre neste kapitlene. Som jeg har nevnt 

innledningsvis vil imidlertid begrepene komme til sin rett etter hvert som de blir aktuelle i den 

litterære analysen. I dette kapittelet legger jeg kun kortene på bordet, mens selve spillet 

begynner i neste kapittel.2  

3.1 Litteraturens romlige dimensjon 

Hvorfor er det et poeng å diskutere rom og romliggjøring i en roman med tanke på en 

diskusjon om politikk og det politiske? Jeg har innledningsvis pekt på Mustafa Dikeçs 

skissering av en romlig vending, der han trekker fram ulike tenkere som forholder seg til 

politikk og det politiske i form av romlige begreper og erkjennelsesmåter. Dikeç peker på 

Rancière som en tenker som ser romliggjøring som et vesentlig aspekt ved politikk og politisk 

aktivitet: «Politics inaugurates space, and spatialisation is central to politics as a constitutive 

part of it» (Dikeç, 670). Dikeç påpeker at fokuset på rom ikke handler om rom som 

utstrekning eller som en form for beholder (container), men snarere om å se rommet som 

effekteen av ulike relasjoner og handlinger: «What informs their conceptualisations, rather, is 

an understanding of space as an effect of relations so that new political spaces are constantly 

opened up; that is, new spaces are created out of actions, relations, performances and so on, 

rather than ‘conducting politics’ in the given spaces of institutions» (Dikeç 2012, 675).  

  På lignende måte hevder Michel Foucault at vi lever i en «rommets epoke» der vi i 

større grad erkjenner verden som et nettverk av relasjoner enn som en tidsmessig utvikling:  

The present epoch will perhaps be above all the epoch of space. We are in the epoch of 

simultaneity: we are in the epoch of juxtaposition, the epoch of the near and far, of the 

side-by-side, of the dispersed. We are at a moment, I believe, when our experience of 

the world is less that of a long life developing through time than that of a network that 

connects points and intersects with its own skein. (Foucault 1986, 22)  

I et slikt perspektiv er Darling River en roman av sin tid, idet den både forkaster en lineær 

fortellerstruktur, og samtidig lar personene bevege seg i rom på en slik måte at 

                                                 
2 Parafrasering av Madsen og Tygstrup i forordet til Hvad er filosofi?: «Planet er en statisk figur, og billedet af 

planet lægger nok kortene på bordet, men det er endnu ikke det samme som spillet» (1996, 16).  
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romanuniverset opptrer som en samtidighet.  

  Ifølge litteraturviteren Frederik Tygstrup er det en nær kobling mellom litteratur og 

politikk forstått på denne måten, nettopp fordi litterære tekster i seg selv har en romlig 

dimensjon. Tygstrup peker på en tendens til å overse dette aspektet ved litteraturen i et 

overhengende fokus på litteraturens tid. Litteraturens romlige dimensjon handler ifølge 

Tygstrup først og fremst om dens særskilte evne til å konstruere et sammensatt nettverk av 

relasjoner, som tilsvarer kompleksiteten i det han kaller «levde rom», det vil si det vi 

oppfatter og erkjenner som virkeligheten: «Litteraturens privilegerede adgang til rummet 

skyldes først og fremmest dens mulighed for at fastholde det levede rum i hele dets 

sammenslyngede bredde, vekselvirkningen mellem handlings -, stemnings- og anskuelsesrum, 

som fastholdes i en objektiveret, syntetiserende sansning» (Tygstrup 1999, 45). Han drøfter 

ulike begivenheters plassering i – og sammenheng med – rom til fordel for disse 

begivenhetenes rekkefølge i tid, og retter på den måten oppmerksomheten mot et spørsmål om 

situasjon i stedet for suksesjon. 

  De ulike motivene jeg skal trekke fram i analysen av Darling River er som nevnt 

romlige: reisemotivet er romlig i den forstand at personene beveger seg uten å ha noe mål om 

å komme seg noe bestemt sted. Forflytningen framstår som en immobil reise som motsetter 

seg en tanke om utvikling og framskritt, noe som i større grad er knyttet til en tidsmessig 

dimensjon. På samme måte er også tilbaketrekningen et romlig motiv som er nært knyttet til 

reisemotivet gjennom isolasjonens passivitet og meningsløshet. Ørkenrommet, som er 

gjennomgående i romanen, kan diskuteres som både et åpent og lukket rom.  

  Hvis politikk både er produsert og produsent av rom og romlige forbindelser, og 

litteratur i seg selv har en romlig dimensjon, er det nærliggende å skulle diskutere politiske 

aspekter ved en roman som nettopp utforsker rom og romliggjøring.  

3.2 Rancière og det politiske 

Jacques Rancière vil ikke trekkes inn i diskusjonen før i oppgavens avsluttende kapittel, der 

jeg i større grad vil ta for meg litteraturens politikk. Det er imidlertid et poeng å gjøre en kort 

redegjørelse for hans tenkning om det politiske allerede her, for å anskueliggjøre 

forutsetningene for oppgaven i sin helhet. En slik presentasjon kan også fungere klargjørende 

med tanke på den videre presentasjonen av de andre tenkerne.  

 Politikk handler ikke først og fremst om en kamp om – eller utøvelse av – makt, 
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hevder Rancière. Politikk er snarere en ordning og forming av et spesifikt sosialt 

erfaringsrom: «Politics is the construction of a specific sphere of experience in which certain 

objects are posited as shared and certain subjects regarded as capable of designating these 

objects and of arguing about them» (Rancière 2011, 3). Spørsmålet dreier seg om hva som 

inngår i den felles sanselige verden, hva og hvem vi kan se og hva og hvem vi kan høre. 

Hvem er det som har språk, og kan snakke, og hvem er det som kun oppfattes som «støy»? 

Hva er det som er synlig, hva er det det finnes et språk for, og hvem er det som «eier» dette 

språket? Denne sfæren er imidlertid ikke gitt, men snarere noe som blir til og omstruktureres i 

en stadig prosess av dissens (uenighet). I et slikt perspektiv hevder Rancière at politikk skjer 

idet de som ikke har en plass i den sanselige verden, de som ikke kan sees eller høres, trer inn 

og krever en plass. En slik aktivitet innebærer en omfordeling, hvor grensene for det sanselige 

flyttes: «Political activity reconfigures the distribution of the perceptible. It introduces new 

objects and subjects onto the common stage. It makes visible what was invisible, it makes 

audible as speaking beings those who were previously heard only as noisy animals” (Rancière 

2011, 4). Den felles verden er for Rancière en scene, der mennesker og ting enten spiller en 

rolle eller befinner seg i skyggen. Fordelingen av det sanselige innebærer imidlertid at det 

alltid finnes en mulighet for at det som er i skyggen kan tre inn i lyset, og omvendt.  

3.3 Barthes og den idiorytmiske fantasmen 

I forelesningsrekken How to Live Together. Novelistic Simulations of Some Everyday Spaces 

behandler Barthes en håndfull litterære tekster i undersøkelsen av fantasmen som han samler i 

begrepet idiorytmi. Idiorytmi handler ifølge Barthes om hvordan vi kan leve sammen som 

autonome individer samtidig som vi er en del av et samfunn og et fellesskap. I denne 

sammenheng trekker han ut en rekke begreper i forbindelse med de litterære tekstene, som på 

ulike måter relaterer seg til idiorytmi-fantasmen. Flere av disse begrepene er relevante for 

denne oppgaven, og jeg vil særlig benytte meg av chambre/rom, événement/hendelse, 

proxémie/prokesemikk og xéniteia/utlendighet.  

  Som bakteppe for Barthes fantasme ligger blant annet teksten The Lausaic History av 

Palladius. Dette er en tekst som består av flere små fortellinger om en type tidlig-kristne 

munker som levde alene i ørkenen i Egypt på begynnelsen av det fjerde århundret. Disse 

anakoretene (ørkenfedrene) levde stort sett isolert i hver sin celle i ørkenen, men var samtidig 

en del av et klosterfellesskap. For Barthes framstår den anakoretiske livsformen som 
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idiorytmi-fantasmens ideelle modell idet anakoretene stort sett levde alene, og kun hadde den 

kontakten og omgangen med fellesskapet som for dem var nødvendig og ønskelig. 

Anakoretens selvstendighet, eller deres mangel på avhengighet av en maktstruktur, medfører 

at idiorytmi ifølge Barthes handler om et negativt forhold til myndigheten, eller en stadig 

spenning mellom makt og marginalitet: «[…] all idiorrhythmic constellations: operate outside 

a superior’s control» (35). I et slikt perspektiv er idiorytmi noe som befinner seg i et 

mellomrom, eller i det Barthes kaller en «sone», mellom ulike stivnede og gitte livsformer.  

   Selv om forelesningsrekken tar for seg temaet om hvordan leve sammen, er det særlig 

én tekst som utelukkende handler om å leve alene som viser seg å få mest oppmerksomhet og 

behandling av Barthes, nemlig «The Confined Woman of Poitiers» (1930) av André Gide. 

Dette er en dokumentarisk fortelling om en kvinne som i 1901 blir funnet innestengt på sitt 

eget soverom, hvor hun har vært isolert i tjuefem år. Fortellingen om Mélanie, og Barthes 

behandling av denne, er svært relevant for mitt eget prosjekt, idet jeg kan trekke mange 

paralleller til Los tilbaketrekning i «Darling River (Lo)». Det samme gjelder en annen tekst 

som Barthes drøfter, nemlig Daniel Defoes roman Robinson Crusoe (1719), som likeledes 

handler om en mann som lever isolert og alene på en øde øy etter et skipbrudd. Alle om bord i 

båten er omkommet bortsett fra Robinson Crusoe og et par husdyr. Den delen av romanen 

som Barthes er mest opptatt av handler om Robinson Crusoes daglige liv på øya, og hvordan 

han ordner livet sitt etter rutiner.  

  Slik Claude Coste påpeker i forordet til How to Live Together, er forelesningsrekken 

til Barthes en behandling av rom:  

[…] each of the texts he discusses corresponds to a particular space that pertains in 

some way to the sociability of Living-Together: Palladius’s desert, the Confined 

Woman’s bedroom, the apartment building in Pot Luck, Robinson Crusoe’s island 

[…]. When considered in the light of the novelistic nature of the lecture course, the 

research project deals with spaces, and «simulation» becomes description. (Coste 

2013, xxv)  

I denne sammenheng er det særlig soverommet til den innestengte kvinnen, anakoretenes 

ørkenrom og den øde øya til Robinson Crusoe som er relevante for analysen av Darling River. 

Nettopp Barthes’ oppmerksomhet om de tekstene som omhandler ensomhet og å leve alene er 

verdifulle i denne sammenhengen, idet Darling River også behandler dette temaet inngående. 

Samtidig er det interessant at Barthes gir opp hele idiorytmi-prosjektet idet han innser at 

fantasmen i realiteten er umulig.  
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3.4 Deleuze og Guattari – begrepsmaskiner 

Min lesning av Deleuze og Guattari er på mange måter preget av å først ha lest Barthes og 

Rancière. Det har tydeliggjort en del likheter mellom de fire tenkerne, men også gjort at min 

forståelse av Deleuze og Guattari er påvirket av de to andre.  

  Deleuze og Guattaris omgang med begreper skiller seg fra den typiske måten å tenke 

begreper på. For Deleuze og Guattari er begrepene i utgangspunktet tomme, og opererer 

utelukkende som funksjoner som får mening i det de springer ut av et empirisk materiale 

(Høstaker 2014, 5). Dette innebærer at Deleuze og Guattari benytter de samme begrepene i 

flere ulike kontekster, men at begrepene aldri har helt den samme betydningen. Betydning 

løsrives fra noe og reapproprieres på nye måter og på nye steder. Samtidig opererer de også 

med begreper som ofte betegner noe av det samme, men som likevel har litt forskjellig 

betydning, ettersom hvilken sammenheng de er satt inn i, og hvilke relasjoner de inngår med 

andre begreper. I et slikt perspektiv er det problematisk å skulle forklare Deleuze og Guattaris 

begreper på en entydig og endelig måte, noe som kanskje heller ikke er noe mål. Det handler 

imidlertid om hva det er mulig å tenke, eller hvilke muligheter som ligger i tenkningen og hva 

det er mulig å forestille seg. Deleuze og Guattaris filosofi er produktiv, og det er også slik de 

selv ser på litteraturen. Den produserer nye forbindelser, og nye måter å tenke og se på, hvilke 

effekter den kan ha og hvilke nye koblinger og bevegelser den kan gi opphav til.  

  I Deleuze og Guattaris perspektiv har ikke ting eller elementer noen essens eller 

innside, fordi alt blir til gjennom relasjoner, berøringer, eller møter mellom ulike «riker». I 

forbindelse med litteratur hevder de på samme måte at det er meningsløst å snakke om en 

sannhet eller mening som ligger «skjult» i teksten, og som det er mulig å avdekke. En litterær 

teksts betydning skapes i møtet med verden og i møtet med leseren, og er i så måte aldri noe 

fiksert eller bestemt, men snarere i en evig prosess av tilblivelse. Deleuze og Guattari spør 

med andre ord aldri hva en bok betyr, men snarere om hva den kan koble seg med i den 

hensikt å fungere på ulike måter.  

 I et slikt perspektiv presenterer de tanken om rhizomet. Dette er et begrep som de 

henter fra botanikken, hvor det betegner et nettverk av røtter som vokser langsmed bakken i 

en horisontal struktur. Darling River er rhizomatisk på den måten at den består av en vev av 

linjer og fortellinger uten noen form for «hovedhandling» eller fast fortellerinstans som 

teksten er ordnet i forhold til. Det rhizomatiske er en måte å tenke på som ikke går ut ifra et 

ordnende sentrum, et subjekt, eller en essens, men snarere tar form som det de kaller en 

kartografi, en struktur som er dynamisk og åpen i alle ender. Deleuze og Guattaris begrep om 
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kart og kartografi skiller seg fra en tradisjonell oppfatning som ofte forbinder kartet som et 

imperialistisk eller mimetisk maktinstrument. For Deleuze og Guattari er kartet imidlertid 

knyttet til rhizomet, i den forstand at det er en eksperimentering med virkeligheten som 

produserer nye sannheter. Dette i motsetning til en forståelse av kartet som en gitt «kopi». Det 

finnes her en motsetning mellom representasjon og produksjon, der representasjon er knyttet 

til mimesis, etterligning, eller det Deleuze og Guattari kaller kalkering. Begrepet kalkering 

forekommer som regel innenfor kunstvitenskap, og betegner der en teknikk for å overføre, 

eller avtegne, et bilde eller en skrift ved å legge over et gjennomsiktig papir.3 For Deleuze og 

Guattari innebærer kalkering en tanke om at det i alle begreper finnes en fast essens som 

andre begreper produseres i forhold til. Dette er en hierarkisk måte å tenke på, som står i 

motsetning til en rhizomatisk, som snarere former et kart som er åpen og dynamisk. 

 Det rhizomatiske kan videre knyttes til det jeg allerede har nevnt om det relasjonelle i 

forbindelse med rom og politikk: alt er en effekt av relasjoner. Det er på den måten Deleuze 

og Guattari betegner rhizomet som et møte, eller en berøring, mellom to eller flere ulike 

entiteter, et møte som skaper og former noe nytt. Møtet innebærer at det er en forskjell 

mellom de entitetene som møtes, og i denne forskjellen oppstår det som kan betegnes som en 

lekkasje eller utstrømming, en revne, eller en form for unnvikelse som Deleuze og Guattari 

kaller fluktlinje. Det er på utsiden (på overflaten) og i berøringen at det ifølge Deleuze og 

Guattari kan oppstå et fellesskap mellom entiteter (ansamling), noe som fører til noe nytt i 

form av en forskyvning av mening, og en omforming av det vi oppfatter som virkeligheten, på 

lignende måte som i Rancières tenkning. En tanke om at alt er overflate innebærer en 

demokratisering av virkeligheten, idet den foreslår at alle entiteter rommer et potensiale for 

endring. Å snakke om innsider og essenser er derimot noe som låser fast mening. Fluktlinjen 

som forskyvning av mening kan også forklares som en destabilisering av vante former, eller 

det Deleuze og Guattari kaller deterritorialisering. Selve Deleuze og Guattaris bruk av 

begrepet rhizom er en slik deterritorialisering, idet de «stjeler» begrepet fra botanikken, og 

anvender det på nye måter og i nye sammenhenger i sin egen filosofi. Begrepet 

reterritorialiseres i noe nytt, og får en annen betydning idet det ekspanderer i møtet med et 

annet materiale.  

  Deleuze og Guattaris begrepsapparat er ofte strukturert rundt to poler, men uten at det 

                                                 
3 «Arbeidet hans: han spente et kalkérpapir over steinrelieffene, for deretter å stryke det med sortkritt i time etter 

time, et vanvittig strev, bare for å framstille kopier» (Frisch 1978, 40). 
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er snakk om dikotomier eller dualismer. 4 Snarere dreier det seg om grader, bevegelser eller 

intensiteter, i den forstand at begreper kan forekomme som i større eller mindre grad det ene 

eller det andre. Samtidig har de ulike begrepene affiniteter med hverandre. Rhizom-begrepet 

kan være koblet til det de kaller et nomadisk subjekt og en glatt måte å bevege seg på, som 

former glatte rom, som typisk kan være hav, ørken eller steppe. En glatt bevegelsesmåte er 

rhizomatisk i den forstand at den løser opp stivnede former, eller det som for Rancière 

betegnes som den gitte orden. Samtidig er det krefter som former segmenterte og stivnede 

former gjennom en tregere form for bevegelse som Deleuze og Guattari kaller stripete, som er 

knyttet til Staten og det territorialiserte. En stripete bevegelsesmåte skaper i større grad 

stripete rom, som ifølge Deleuze og Guattari kan ta form som byer, skoger eller åkre. Dette er 

eksempler på rom som ifølge Deleuze og Guattari blir gjort stripete gjennom bevegelser som 

innebærer økonomisk fortjeneste. Skogen kan forvaltes på lik linje med åkerlapper og byer. 

Havet er et eksempel på glatt rom som stadig har blitt utsatt for stripete bevegelser, hevder 

Deleuze og Guattari, gjennom skipsfart og forsøk på kontroll over havområder. Til gjengjeld 

er havet det mest glatte rommet av alle, nettopp fordi det gjør motstand mot det stripete (TP, 

557). 

  Et annet aspekt ved Deleuze og Guattaris filosofi er hvordan de benevner mennesker, 

ting og begreper for maskiner eller kropper, noe som ikke betegner organiske kropper, men 

snarere objekter. Det «maskinelle» dreier seg om å se ulike prosesser i samfunnet som 

parallelle til teknologiske maskiners evne til produksjon (Høstaker 2014, 15): «Deleuze og 

Guattaris maskinvokabular er [, på si side,] knytt til ein erklæring om korleis verda er, altså 

ein ontologi framfor ei erkjenningslære. Det er maskiner, men maskinene er del av ein 

produksjon og ikkje noko som held fast ein representasjon» (Høstaker 2016, 10). Slik 

sosiologen Roar Høstaker påpeker, dreier det maskinelle for Deleuze og Guattari seg om å 

framheve tingenes evne til å produsere noe som videre kan kobles med noe annet: «Produktet 

frå ei maskin er ein ressurs for neste maskin ut frå prinsippet om «og så.. og så» og dei er 

poda på eller kopla til andre maskiner i stadige brot i straumane frå maskin til maskin» (7). 

Det Høstaker kaller for «poding» kan her relateres til den «kryssbefruktningen» som Barthes 

knytter til sin egen ikke-metode.   

                                                 
4 I artikkelen «Marxism and dualism in Deleuze» (1997) hevder imidlertid Fredric Jameson at Deleuze kan sies å 

opere med dualismer gjennom å sette begreper opp mot hverandre.   
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3.5 Litteratur som komposisjonsplan 

Deleuze og Guattari har en forståelse av litterære tekster som en ansamling («assemblage») av 

ulike relasjoner. Som en ansamling har ikke den litterære teksten noe budskap, men fungerer 

snarere gjennom koblinger med andre maskiner eller kropper. Som ansamling er den litterære 

teksten romlig orientert idet den mer enn å utgjøre et lineært budskap (linje), brer seg ut i rom 

(plan). En ansamling innebærer en sidestilling og sammenkjeding av ulike entiterer. Darling 

River er en mangfoldighet også i den forstand at den har flere fortellerinstanser.   

  På samme måte som begreper hos Deleuze og Guattari er tomme, er heller ikke form 

noe som eksisterer i seg selv, eller noe det er mulig å snakke om som noe essensielt eller gitt. 

For Deleuze5 har ikke form en egen væren, hevder Tygstrup, «[h]vilket ikke er ensbetydende 

med, at den ikke findes: den har blot ingen ontologisk substans; form er en quasi-eksistens, en 

virkning, ikke en årsag […]. Form er ikke en «naturlig» egenskab ved en genstand, men en 

egenskab, den tillægges i en forståelses- eller fortolkningsproces» (Tygstrup 1995, 186). Når 

det er snakk om form i denne sammenhengen, er det kun analytisk skilt fra innhold. Formen 

handler om hvordan teksten er komponert, hvordan elementer er satt sammen, og hvilken 

virkning det har. Kunstens (og litteraturens) plan er et komposisjonsplan, hevder Deleuze og 

Guattari, noe som innebærer at kunst er komposisjon (Deleuze og Guattari 1996, 240). Det er 

litteraturens komposisjon av relasjoner, sidestilling og så videre, som gjør at den opererer i en 

bestemt stil, som igjen gjør at den har en virkning og funksjon. Tekstens form oppstår 

gjennom det Tygstrup kaller en «lokal gramatikk».   

  Tygstrup peker på at det er komposisjonen som fører til at språket framtrer som 

fremmed, selv om det er kjent (Tygstrup 1995, 191). Dette har sammenheng med det Deleuze 

og Guattari kaller for en «mindre litteratur», som innebærer å bli «sitt eget språks nomade» 

(Stene-Johansen 1994, 21). I dette aspektet ligger det også en kobling til Barthes i den 

forstand at det motsatte av å bli «minoritær» for Deleuze innebærer noe rettlinjet og målstyrt: 

«Folk tænker altid på en majoritær fremtid (når jeg bliver stor, når jeg kommer til magten …). 

Hvorimod problemet består i at blive minoritær: ikke at lade som om, ikke at gøre ligesom 

eller efterabe barnet, den gale, kvinden, dyret, den stammende, den fremmede, men at blive 

alt dette for at opfinde nye kræfter eller nye våben» (Deleuze 2015, 20). En «mindre» 

                                                 
5 Tygstrups tekst «Prosaens plan. Deleuzes formforståelse og litteraturanalysen» i boka Deleuze og det æstetiske 

(1995) dreier seg i utgangspunktet kun om Deleuze og form, men det er vanskelig å skulle skille mellom Deleuze 

sitt formbegrep slik det framstilles her og andre lignende tenkemåter som samarbeidet med Guattari har 

frambragt.  



20 

 

litteratur finner opp nye våpen i den forstand at den skaper fluktlinjer, som kommer til uttrykk 

som en litterær stamming gjennom ordet og (jf. Høstaker 2016, 7), som hele tiden skaper nye 

forbindelser.  

  Idet litteratur er skrevet i et slags fremmed språk, innebærer det en misforståelse idet 

leserens egen mening eller virkelighetsoppfatning ikke stemmer overens med ordenes 

sammensetning (Deleuze 2015, 19). Stammingen framstår på den måten som en evig 

ufullbyrdet bevegelse, på samme måte som reisemotivet i Darling River.  

3.6 Litteratur og politikk 

På samme måte som Deleuze og Guattari benytter Rancière begrepet stil i forbindelse med 

litteraturens funksjon, som en absolutt måte å se ting på: «What makes the texture of the work 

is style, which is ‘an absolute way of seeing things’» (PoL, 10). Det absolutte innebærer i 

denne sammenheng en oppløsning av den gitte orden, på samme måte som den absolutte 

deterritorialisering, og en demokratisering av ordet: «The absolutization of style was the 

literary formula for the democratic principle of equality» (PoL, 11). Den litterære stilen 

produserer en oppløsning av den vante orden, som en demokratiseringsprosess der alle 

entiteter har mulighet til å «gripe ordet». Omstruktureringen oppstår ifølge Rancière gjennom 

et misforhold mellom ordenes gitte betydning og de litterære referansene som skal illustrere 

dem (PoL, 31), på samme måte som Deleuzes litterære stamming.  

  Ifølge Rancière er det en forbindelse mellom politikk og litteratur som går gjennom 

subjektet som sansende vesen. Litteraturen former et sansbart materiale som utfordrer den 

fordelingen av det sanselige som oppfattes som selvfølgelig (police). På den måten er 

litteraturen performativ idet den «gjør» politikk, men på en annen måte enn politikk selv gjør 

(Rancière 2011, 8). Litteraturen kan på samme måte som det politiske åpne opp for nye måter 

å se, høre og erkjenne virkeligheten på. Ordet «sense» («Le partage du sensible») har flere 

betydninger i denne sammenheng, idet det kan betegne både sans og fornuft. Fordelingen av 

det sanselige er derfor et spørsmål om hva som kan sanses, men også om hva som oppfattes 

som fornuftig, og dermed virkelig.6 

  Rancières tenkning om fordelingen av det sanselige, som et «sammenstøt» mellom 

ulike parter, kan knyttes til Barthes idé om idiorytmi som en sone mellom ulike stivnede 

                                                 
6 «Kampen om hva som skal telle som rasjonelle beretninger om verden, er kamper om hvordan se» (Haraway 

1995, 265).  
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livsformer, eller som en spenning mellom makt og marginalitet. Barthes’ bruk av begrepet 

proxémie, som betegner rommet i en persons umiddelbare nærhet, kan knyttes til begrepet 

«nærhetssone» («proxemical distance») som Deleuze og Guattari bruker for å betegne den 

produktive berøringen mellom ulike maskiner eller kropper. På denne måten er idiorytmi en 

autonom livsform i nærheten av et fellesskap, som i spenningen mellom avstand og nærhet 

fungerer som noe kreativt på lignende måte som berøringen for Deleuze og Guattari. Deleuze 

omtaler mellomrommet mellom to entiteter som «ensomhedernes ‘imellem-begge’» (Deleuze 

2015). Rancières tenkning om det politiske kan likeledes forstås som en kreativ og radikal 

berøring som fører til en endring i måter å erkjenne verden på. Det politiske er en glatt 

bevegelse som fungerer på samme måte som ugress for Deleuze og Guattari, som alltid 

vokser i mellomrommet og kan sprenge seg gjennom asfalt eller bryte ned bygninger.  

3.7 Staten og kapitalen 

Både Rancière, Deleuze og Guattari og Barthes benytter seg av en rekke begreper som spiller 

på noe av den samme betydningen, men som samtidig ikke er fullstendig like eller 

sammenfallende. Dette er begreper som Staten, Loven, Faren, metoden, ‘makten’ osv. I de 

fleste tilfellene er det snakk om et allestedsnærværende, men usynlig myndighet som ordner 

og strukturerer samfunnet og mennesket. Hos Deleuze og Guattari står Staten i et 

spenningsforhold til nomaden og det de kaller den nomadiske krigsmaskinen.  

  Barthes er den som i størst grad bruker begrepene om Loven, Faren og metoden, som 

betegner noe lineært og målstyrt. Som motsatser til disse begrepene setter han begjæret, 

moren og ikke-metoden, som i større grad viser til en ikke-rettlinjet bevegelse, slik jeg har 

vært inne på i forbindelse med Barthes forskningsmetode. Idiorytmi-fantasmen er noe som 

springer ut av begjærets kraft, hevder han. Han ser koblinger mellom Faren, Loven, ‘makten’ 

og metoden, hvor hans prosjekt innebærer en kritikk av disse størrelsene. Hans forståelse av 

makt er som noe gjennomgripende, men ikke konkret. Snarere er det en kraft som befinner 

seg utenfor rekkevidde.7 Når Barthes snakker om Loven og Faren er det delvis innenfor et 

psykoanalytisk begrepsapparat, der tanken om fallos er det som holder den symbolske orden 

sammen. I Barthes tilfelle er kapitalismen en av Lovens mulige betydninger, eller referanser, 

på den måten at kapitalismen er en størrelse som strukturerer samfunnet etter økonomisk 

                                                 
7 «Makten (libido dominandi) er alltid der, ligger på lur i all diskurs, også den som kommer fra et sted utenfor 

makten» (Barthes 2010, 129).   
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gevinst og utbytting, og som derfor krever effektivitet og lønnsomhet.  

  Rancière benytter seg av begrepet «police», som refererer til mekanismer som 

innsetter det han kaller for fordelingen og oppdelingen av det sanselige, noe som er beslektet 

med Deleuze og Guattaris begrep om Staten, som igjen er tilknyttet en stripete 

bevegelsesmåte. I Kapitalisme og schizofreni – som er navnet på Deleuze og Guattaris 

prosjekt bestående av Anti-Ødipus (bind I, 1972) og A Thousand Plateaus (bind II, 1980) – 

har kapitalismen en annen valør, nemlig som deterritorialiserende. For Deleuze og Guattari er 

det Staten som fyller plassen som de andre begrepene (Loven, Farens og så videre) har.  

  Jeg vil i det følgende trekke inn disse begrepene ettersom hvilken tenker som er 

aktuell i den gitte sammenhengen, men de vil ha den samme grunnbetydningen. Jeg vil ellers 

bruke ordet spilleregler, som et i større grad «nøytralt» begrep, og som har evnen til å romme 

de andre begrepenes betydning i seg.  
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4 Reise 

Darling River er personene på ulike måter stadig i forflytning i form av forskjellige reiser og 

bilturer. En fellesnevner for disse forflytningene er imidlertid en mangel på retning. I de fleste 

tilfellene er det ikke mulig å identifisere noe uttalt mål eller noen grunn for reisene, men det 

kan snarere synes som om det er forflytningen i seg selv – det å være på vei – som betyr noe 

for personene i romanen: «Så länge vi var på väg var allt i sin ordning» (DR, 17). Dette gir 

reisen en karakter av dveling, eller tilfeldig og planløs streifing, som en mellomting mellom 

stillstand og reise. I det følgende vil jeg argumentere for at en slik tendens til reise på stedet 

kan leses opp mot Deleuze og Guattaris begrep om nomaden, og videre som en form for ikke-

lineær bevegelse som motsetter seg og utfordrer et krav om utvikling og produktivitet, også 

idet reisen framstår som meningsløs og passiv. En reise på stedet er en rhizomatisk bevegelse 

i den forstand at den ikke går fra et punkt til et annet, men snarere er en forflytning av mening 

som skjer i møtet mellom ulike verdener og maskiner. På den måten kan den knyttes opp mot 

Barthes ikke-lineære bevegelse, som for ham har en kreativ dimensjon.  

  Personene i Darling River reiser i hovedsak ikke fra sted til sted, eller fra et punkt til et 

annet, men dveler snarere i selve forflytningen, en bevegelse som utsetter et eventuelt mål. 

Geografen John Wylie peker på en lignende form for nomadisk bevegelsesmåte i forbindelse 

med Roald Amundens og Robert Falcon Scotts kappløp til Sørpolen i 1910, som kan være 

beskrivende i denne sammenhengen. Med begreper hentet fra Deleuze og Guattari hevder 

Wylie at Scott og Amundsen forflyttet seg i det samme landskapet (isørkenen), men at deres 

ulike måter å bevege seg på formet rommet som enten glatt eller stripete. Den glatte formen 

for romliggjøring er ifølge Wylie karakterisert av bevegelse (mobilitet), mens den stripete 

formen er mer systematisk, bestemt og allerede kartlagt: 

And this mobility is of a ‘hidden’ or ‘guerrilla’ type able, by traversing without 

occupying, by scaling directions above goals, to emerge at any given point. In 

contrast, striation is goal-oriented, subordinating trajectories to destinations. Reliant 

upon pivots of habitation for progress, its mobility is dimensional, moving from point 

to point within a systematized grid of the known and charted. (Wylie, 172) 

Ved å forflytte seg «lokalt» og på den måten inngå i en kobling med omgivelsene, hevder 

Wylie at Amundsen klarte reisen til Sørpolen bedre enn Scott, som kun fant motstand i det 

samme landskapet. Han hevder at Amundsen og hans reisefølge formet et rhizom med 

omgivelsene, mens Scott snarere reiste fra punkt til punkt av kjente og kartlagte steder: «The 

Terra Nova’s journey so relied upon and performed anew the stiched and settled lattices of 
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imperial space» (173).8 Amundsens bevegelse hadde ifølge Wylie en karakter av nomadisk 

dveling, og nettopp en fastholdelse av landskapet, slik Deleuze beskriver nomadens 

rhizomatiske forflytning: «[...] hvordan nomaderne, i streng forstand, i geografisk forstand, 

ikke er hverken migranter eller rejsende, men derimod er dem, der ikke flytter sig, dem, der 

hager sig fast i steppen, som med store skridt er ubevægelige, som følger en flugtlinje på 

stedet […]» (Deleuze og Parnet 2015, 59).  

 Det er en repetisjon av reisemotivet («reise på stedet») i alle handlingstrådene i 

romanen, men gjentagelsen er særlig tydelig i «Darling River (Lo)», hvor bilturene til Lo og 

faren er et motiv som går i loop. Teksten gir et inntrykk av at bilturene pågår i årevis, og alltid 

etter det samme mønsteret, hvor de forlater huset og kjører ut av byen idet mørket faller på, 

for så å vende tilbake igjen idet det lysner av dag. Det er imidlertid alltid usikkert om disse 

reisene pågår over flere år, eller om det bare er Lo som forteller om det flere ganger. Lo er en 

høyst utroverdig forteller, og historiens vekt på minner og erindring forsterker det usikre og 

ambivalente ved teksten.  

  Det er noe rytmisk og evigvarende over gjentagelsen, noe som forsterker karakteren av 

dveling og stillstand. Den samme reisen gjøres igjen og igjen, som en form for syklisk eller 

sirkulær bevegelse. Dette står i motsetning til en eventuell lineær tidsforståelse som er knytta 

til utvikling og framskritt. I tilfellet med Lo og faren er det ingen utvikling i den forstand, 

men snarere en forflytning som kan sees i sammenheng med den nomadiske formen for 

bevegelse.  

 Det finnes selvfølgelig unntak, hvor reisen faktisk har en destinasjon eller et 

siktepunkt. Et eksempel på det finnes i «Den dödas bok», der Dolores og Richard er på vei 

mot et bestemt og uttalt sted, nemlig Alaska. På den annen side er Richards lave tempo og 

stadige omveier en måte å kunne dvele i forflytningen og drømmen om Alaska så lenge som 

mulig på. Dette fører til at også denne reisen får et tilsvarende preg av dveling slik den 

generelle tendensen er i romanen: «Han börjar köra omvägar för att få behålla drömmen om 

Alaska, tar in på små landsvägar som de följer i dagar men som inte leder någonstans. Några 

dagar senare kör de samme slingrande väg tillbaka» (DR, 212). Alaska framtrer dessuten som 

et diffust sted, som «ett obeskrivet förtrollat blad» (DR, 209), noe som bidrar til å svekke 

reisens motivering.  

  Et annet unntak er vitenskapsmannens to bilturer med apen i baksetet, der han faktisk 

er på vei mot kysten, og virkelig kommer fram til det stedet han har som mål. Det er 

                                                 
8 «Terra Nova» er navnet på skipet til Robert Falcon Scott som han benyttet under ekspedisjonen til Sørpolen.  
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imidlertid ikke helt klart hvorfor han har tatt med seg apen hit, annet enn at han vil vise henne 

havet og det åpne landskapet, som et ledd i å få henne til å tegne: «Vad har han sett framför 

sig? En familjeutflykt med parasoll och smörgåsar och lekar i strandbrynet. Vad trodde han? 

Att de skulle tillverka vasscigarrer och sitta i strandkanten och låtsasröka tillsammans» (DR, 

235). Kysten er en typisk grense mellom hav og land, og opptrer som et ambivalent og 

flytende mellomrom, der vitenskapsmannen mister grep om virkeligheten. Samtidig er kysten 

i seg selv grenseløs, noe som står i kontrast til apens lukkede og avgrensese bur. Reisens 

uklarhet forsterkes gjennom det ambivalente som kysten produserer.  

  Idet vitenskapsmannen ønsker å vise apen det åpne landskapet, vender hun seg 

imidlertid avvisende bort: «Axlarna slokar och hon har blicken riktad bort från havet. I hennes 

ögon reflekteras den glesa lövskogen» (DR, 235). Skogens refleksjon i apens øyne «avslører» 

vitenskapsmannen og rommet som et stripete rom forkledd som glatt. Det stripete rommet er 

av Deleuze og Guattari karakterisert som stillestående og oppdelt, og får i dette tilfellet sin 

karakter gjennom skogens vertikale ordning. Vitenskapsmannen forsøker å gjøre rommet til et 

åpent landskap, men hans maktutøvelse og territorialiserende aktivitet gjør likevel rommet 

stripete, noe som reflekteres i apens øyne idet hun ser trærne og ikke det åpne havet. 

Vitenskapsmannens prosjekt med å få apen til å tegne er et forsøk på overskridelse av naturen, 

og han opptrer slik som en Frankenstein-figur som ønsker å skape et menneske av dyret. Dette 

er et aspekt jeg kommer tilbake seinere i kapittelet.   

4.1 Bilen og bilens funksjon 

På samme måte som Nabokovs Lolita, har Darling River en karakter av «road trip»-roman. 

Reisemotivet er i stor grad preget av bilkjøring, noe som peker tilbake mot Humbert 

Humberts lange biltur gjennom Amerika sammen med stedatteren i Lolita. I Darling River er 

alle personene i romanen enten fører av eller passasjer i en bil: Dolores og Richard befinner 

seg for det meste i – eller på ulike måter i forlengelse av – bilen idet de er på vei mot Alaska. 

En mor kjører bil i ørkenen og på forskjellige motorveier, mens vitenskapsmannen foretar to 

bilturer med apen i et reisebur på vei til kysten. Bilturene er limet i «Darling River (Lo)», og 

det som holder Lo og faren sammen. Om de ikke befinner seg sammen i bilen – eller idet Lo 

på et tidspunkt slutter å være med faren på bilturene – er bilen (og faren) allikevel stadig 

nærværende i Lo sin tilværelse: «Jag hör hela tiden fars bil på avstånd, hur han startar och kör 

några meter på grusvägen för att sedan stänga av motorn och låta musiken strömma genom 
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skogen […]» (DR, 22). Bilen og faren opptrer alltid i fellesskap, slik at bilen framstår som en 

del av farens kropp. Han kjører en bil av merket Jaguar, som viser til et stort rovdyr i 

kattefamilien. En slik kobling fører til at faren også opptrer som et rovdyr, noe som blant 

annet kommer til uttrykk i det han liker å kjøre over dyr som befinner seg på motorveien: 

«Jaguaren gled över i motsatt körfält och jag kunde se hur far kisade efter de små däggdjuren 

i vägkanten. Jag skruvade upp volymen på radion för att slippa höra ljudet av kött och ben och 

päls som krossades mot bilens front» (DR, 77). En mor kjører en Volvo Amazon, som kan gi 

assosiasjoner til elven Amazonas i Sør-Amerika: «En mor befinner sig på motorvägen, hon 

kör långt över den tillåtna hastigheten och hon röker oupphörligen cigaretter. Hon kör en 

Amazon av 1970 års modell och eftersom hon har kört genom regnet i dagar är den nu mer 

smutsig än vit» (DR, 29). En mors forbindelse med en elv er betegnende for hennes måte å 

bevege seg på, som en strømning uten hvile. Samtidig er elvemotivet sentralt i romanen 

gjennom elven Darling River, men denne elven beskrives som i større grad stillestående. Det 

er imidlertid Lo som er koblet med Darling River, og i så måte er det mer logisk at vannet er 

stillestående her, noe som gjelder Los tilværelse for øvrig idet hun trekker seg tilbake til 

soverommet.  

 Hva er bilens funksjon i Darling River? Er det noen forskjell i bilens funksjon med 

tanke på de ulike personene i romanen? I «Darling River (Lo)» fungerer bilen som en form 

for bolig, og som en forlengelse av huset som Lo og faren bor i. De spiser, sover og lever sine 

liv i bilen, hvor alle livets nødvendige aktiviteter foregår på et veldig komprimert område: 

«Vi satt kvar i bilen även när vi åt. Jag somnade och jag vaknade där. Jag kissade i en 

plastlåda som jag förvarade på golvet nedanför baksätet. Urindoften blandades med den 

ljuvliga blåa cigarettröken» (DR, 17). Det samme gjelder En mor, som frakter rundt på 

eiendelene sine i en reiseveske i bilen. Også Dolores og Richard spiser og sover i bilen, eller 

rett utenfor – og i forlengelse av – bilen. Bilen opptrer for personene som en egen verden, 

eller en egen og komprimert virkelighet.  

  I Fast Cars, Clean Bodies (1996) påpeker litteraturviteren Kristin Ross hvordan bilen 

nettopp har blitt oppfattet som et beskyttet sted, samt et sted hvor man har mulighet til å være 

alene, eller isolert fra resten av verden: «In the later compensatory myths of the car it is its 

protected interior space that takes on value, its quasi-domestic (but also anti-domestic) 

function: a home away from home, a place for solitude or intimacy» (Ross, 55). Bilen er 

følgelig et fristed og et tilfluktssted, noe som har sammenheng med bilens mobilitet, og at det 

er et rom som er i bevegelse. Som sjåfør eller passasjer er man isolert inne i sin egen bil, som 
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om bilen ikke er en del av virkeligheten, men snarere er en egen virkelighet fristilt fra normer 

og regler. Barthes hevder at det absolutt beskyttede rom er «the mother’s womb» (Barthes 

2013, 60). I så fall kan bilen som et beskyttet indre rom i dette tilfellet sammenlignes med en 

livmor.  

  Bilen kan også forstås som en form for heterotopi i Michel Foucaults forstand. En 

heterotopi er ifølge ham et sted som befinner seg utenfor alle steder, eller som en form for 

utopi som er situert i det virkelige. Generelt figurerer ikke bilen som en utopi i Darling River, 

hvis betydningen av utopi-begrepet er av et uoppnåelig og ideelt sted, eller slik Foucault 

framstiller utopier: «They present society itself in a perfected form, or else society turned 

upside down, but in any case these utopias are fundamentally unreal spaces» (Foucault 1986, 

24). Heterotopi-begrepet rommer imidlertid en annen betydning som ikke nødvendigvis 

antyder noe bedre eller mer ideelt, men derimot viser til steder som befinner seg utenfor alle 

steder eller som samler alle andre steder opp i seg. I motsetning til å avbilde et perfekt sted, 

opptrer bilen i Darling River – og særlig i «Darling River (Lo)» – i større grad som en 

fordreid versjon av virkeligheten. Det er lite som minner om idyll eller perfeksjon i 

blandingen av urin, fet mat og sovepiller som utgjør dette rommet. På samme måte som i 

Lolita er det snarere et karikert bilde av et idyllisk familierom. Det utopiske ved bilen ligger 

imidlertid i dens lokalisering utenfor virkelighetens rammer, og dens evne til bevegelse og 

hastighet som en forlengelse av menneskekroppen. Til gjengjeld framtrer Alaska som en utopi 

i romanen, og i motsetning til bilen er Alaska i denne sammenheng et uvirkelig sted som kun 

eksisterer i Dolores sin fantasi. 

  Videre er heterotopien ifølge Foucault et virkelig sted hvor et antall virkelige steder 

formet innenfor en kultur er representert og speilvendt: «Places of this kind are outside of all 

places, even though it may be possible to indicate their location in reality» (Foucault 1986, 

24). Heterotopien står i relasjon til alle andre steder samtidig som den står i motsetning til 

disse, og samler i ett enkelt rom elementer som vanligvis ikke er sammen eller tilknyttet 

hverandre (Foucault 1986, 25). I et slikt perspektiv er det snakk om en komprimert versjon av 

virkeligheten, eller et slags «minisamfunn» der alle nødvendigheter finnes, men i fortettet 

form. Bilen i Darling River inkluderer flere andre steder og funksjoner, men er i seg selv ikke 

et sted i den forstand. Det er en komprimert virkelighet for personene i romanen, samt et 

intimt og mobilt rom, noe som innebærer at bilen har likheter med det Foucault presenterer 

som det fremste eksempelet på heterotopi, nemlig båten (skipet): «[…] the boat is a floating 

piece of space, a place without a place, that exists by itself, that is closed in on itself and at the 
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same time is given over to the infinity of the sea […]» (Foucault 1986, 27). Bilen er på 

samme måte et rom som er lukka om seg selv, og et sted som ikke er stedfast. På den måten 

rommer bilen muligheter idet den ikke er bundet til noen bestemt lokasjon, men potensielt kan 

forflyttes hvor som helst.  

4.2 Skipet som heterotopi 

I den siste passasjen av «ur moderkartan» befinner En mor seg på et skip som er på vei 

(tilbake) til Europa. Hun bruker tiden til å observere de andre passasjerene som er om bord på 

båten, men har ikke direkte kontakt med noen. Derimot gjør hun diverse grep for å unngå 

kontakt med de tre kvinnene som hun deler lugar med. På samme måte som i passasjen med 

demonstrasjonen, befinner En mor seg også her i utkanten, hvor hun opererer som en skygge i 

forhold til de andre passasjerene på båten. Hun beveger seg i mellomrommene, i den forstand 

at hun står opp før – og legger seg etter – de andre, samt bader i skipets basseng etter at det er 

stengt for publikum.  

  Skipet er i likhet med bilen en form for heterotopi, der ulike mennesker som i 

virkeligheten ikke har noe med hverandre å gjøre, er samlet og lever sammen i et avgrenset 

tidsrom og område. Som heterotopi fungerer skipet ifølge Foucault i spenningsfeltet mellom 

et illusorisk rom, «that exposes every real space, all the sites inside of which human life is 

partitioned» (Foucault 1986, 27), og et perfekt «annet» rom, som fungerer som kompensasjon 

for virkelighetens kaotiske organisering. Båten rommer i likhet med bilen flere ulike 

funksjoner og steder, slik som fartøyet En mor er ombord på omfatter en lugar hvor hun 

sover, en restaurant hvor hun spiser, samt et basseng hvor hun bader. Samtidig befinner båten 

seg på havet, et rom som er åpent i alle ender.   

  I Galskapens historie i opplysningens tidsalder (1961) peker Foucault på havet som et 

ambivalent rom i forbindelse med det han kaller «den gales seilas»:9 «Denne seilasen var på 

en gang den strengeste avsondring og den absolutte vandring» (Foucault 2006, 27). Poenget 

er ikke at En mor er om bord på et «narrenes skip», men at hun befinner seg i en lignende 

grensestilling og i samme posisjon som disse passasjerene, «midt i den frieste og åpneste av 

alle baner: fast bundet til det uendelige veiskille» (27). Samtidig som hun befinner seg i det 

mest åpne rommet av alle, er hun (nettopp derfor) også fullstendig isolert. Denne posisjonen i 

                                                 
9 I Galskapens historie handler «den gales seilas» om hvordan gale og utstøtte ble plassert om bord på skip, 

«narreskipet», som «fraktet sin «gale» last fra den ene byen til den andre (Foucault 2006, 24). 
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mellomrommet bidrar til å forsterke hennes karakter av utsider. Paradokset med denne typen 

rom er noe som også Barthes tar opp i forbindelse med ørkenen i idiorytmi-forelesningene, 

hvor han omtaler ørkenen som et utpreget isolert rom.  

 Sammenlignet med bilkjøringen framstår avstandene i forflytningen om bord i båten 

som mer abstrakte idet tiden og rommet komprimeres. Ombord på båten opplever En mor at 

tiden og døgnet blir flytende, og på et tidspunkt er hun ikke sikker på om mørket som 

omslutter båten er skumring eller daggry. Idet virkeligheten om bord i båten komprimeres, 

blir avstandene (og grensene) mellom de ulike funksjonene og stedene som båten 

representerer utydelige. Rommets komprimering fører også til at tidsaspektet blir uklart, slik 

at grensene mellom døgnets tider for En mor framstår som ugyldige, eller uten mening. Tiden 

får en romlig dimensjon idet den ikke lenger er lineær, men snarere ekspanderende eller 

oppløst. En mor blir innhentet av tiden og en virkelighet i møtet med båtens restaurant: «Hon 

skulle vilja fråga någon: «Är det skymning eller gryning?» Hon går till restaurangen. Där 

serveras supé» (DR, 300). Restauranten er et fast punkt om bord i båten, og idet En mor 

oppsøker det faste punktet, oppdager hun hvilken tid det er på døgnet ettersom resturanten 

serverer et kveldsmåltid.  

4.3 Utenfor bilvinduet 

Hvordan formes rommet utenfor bilvinduet idet bilen er i bevegelse? Ifølge Ross blir bilens 

bevegelser innlemmet i bilførerens oppfatningsevne, slik at denne bare ser ting som er i 

bevegelse (Ross 1996, 39). Det er likevel en forskjell i det å være sjåfør og det å være 

passasjer. Som passasjer er man henvist til en passiv tilstand, slik både Lo, Dolores og apen er 

i Darling River. En mor er imidlertid selv fører av sin egen bil, et aspekt som bidrar til å 

forsterke hennes utopiske karakter. Hennes posisjon er mer aktiv, og gjør henne i større grad 

til en del av det rommet hun beveger seg i.   

  Hvis verden oppfattes gjennom en bil eller et annet framkomstmiddel, hevder Ross at 

den sanses gjennom det hun kaller «panoramic perception»: «[…] the kind of perception that 

prevails when the viewer sees objects and landscapes through the apparatus that moves him or 

her through the world. Panoramic perception occurs when the viewer no longer belongs to the 

same space as the perceived object; as such, it pertains as much to the car driver as to the 

railway traveler» (Ross, 38). Ross hevder med andre ord at den som kjører bil ser 

omgivelsene rundt seg som et panoramabilde. I Darling River varierer imidlertid rommet 
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utenfor bilen ut ifra bilens hastighet. En mor kjører ofte fort, og trærne «flimrar förbi på bilens 

båda sidor» (DR, 29). Et flimrende landskap er både skinnende og urolig, udetaljert og diffust, 

og framstår på den måten som en motsetning til det Ross omtaler som «panoramic 

perception». Det er kort avstand mellom En mor og rommet utenfor bilvinduet, slik at hun 

ikke kan se annet enn et uklart landskap som flimrer forbi.  

  Både Lo og faren, samt Dolores og Richard, kjører imidlertid i «ultrarapid», slik at Lo 

nesten kan «röra vid björkerna och telefonstolperna som passerade utanför» (DR, 13). Som 

passasjer opplever Lo at det er telefonstolpene som passerer, og ikke bilen som passerer 

telefonstolpene. Langsomheten forsterker inntrykket av at bilturen snarere er en situering i 

landskapet enn en reise mot et bestemt mål: «Far körde så långsamt att bilen tycktes stå stilla 

ibland. Jag såg på hastighetsmätaren som meddelade att vi färdades femton kilometer varje 

timme. Det spelade ingen roll. Vi var inte på väg någon särskild stans» (DR, 78) 

Langsomheten gir Lo tid til å betrakte – og nesten berøre – omgivelsene. På lignende måte 

oppstår det også en berøring mellom En mor og det flimrende landskapet, men på den måten 

at det er vanskelig å skille En mor fra rommet utenfor bilen. Det er hastigheten som skaper 

rommet som flimrende, mens det er tregheten til Lo og faren som gjør at rommet opptrer som 

statisk.      

  En mor opplever imidlertid «panoramic perception» i større grad i en del av «ur 

moderkartan» hvor hun lærer å fly med småfly. Fra luftrommet ser hun terrenget under seg på 

avstand: «Hon flyger över städer och klippor och snö. Hon flyger över en nedbrunnen skog» 

(DR, 127). Skyene derimot, som befinner seg nærmere hennes synsfelt, greier hun ikke å få 

oversikt over: «Molnen är inte möjliga att kartlägga» (127).  

4.4 En mor som nomadisk subjekt 

I Darling River er det særlig En mor som har nomadiske trekk, fordi hun i tillegg til å reise 

uten mål heller ikke har noen stedstilhørighet. En mors forflytninger er en form for 

(om)streifing på samme måte som bilturene til Lo og faren i «Darling River (Lo)». Dette er 

særlig tydelig i en passasje i «ur moderkartan» hvor hun kjører bil i ørkenen, og det bemerkes 

eksplisitt at «[H]ennes liv ter sig överhuvudtaget allt mer som en dröm som utspelar sig 

utanför all kronologi och logik» (DR, 69). Reiseaktiviteten beskrives som en form for dveling 

i større grad enn en reise som har en ende, slik at hun «holder på» rommet i større grad enn å 

være i en bevegelse fra et sted til et annet: «Hon kör målmedvetet som om resan hade en 
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slutdestination, men i själva verket åker hon bara fram och tillbaka på samma ensliga 

landsväg» (DR, 70). En mors reise fram og tilbake på den samme veien ligner Richards måte 

å holde på drømmen om Alaska. Samtidig fører En mor ‘makten’ bak lyset idet hun kjører 

som om hun har et mål – som om forflytningen er en etterligning av en målrettet bevegelse – 

mens hun i virkeligheten bare kjører fram og tilbake på den samme veien.  

 Siden En mor er uten stedstilhørighet, skjer reisene stadig i et mellomrom der både 

utgangspunktet og bestemmelsesstedet for reisen er flytende. Her skiller hun seg fra de andre 

personene, som faktisk har et hjem eller et utgangspunkt som deres tilværelse dreier rundt. I 

«Den dödas bok» er det drømmen om Alaska som er sentrum for Dolores og Richard.  

  For Deleuze og Guattari er nomaden en deterritorialisert figur som aldri oppnår noen 

form for reterritorialisering, men stadig befinner seg i et vedvarende mellomspill 

(intermezzo): «If the nomad can be called the Deterritorialized par excellence, it is precisely 

because there is no reterritorialization afterward as with the migrant, or upon something else 

as with the sedentary (the sedentary’s relation with the earth is mediatized by something else, 

a property regime, a State apparatus)» (TP, 444). Slik som nomaden, etablerer En mor seg 

aldri noe sted, og gjør aldri krav på noe territorium eller rom, men er alltid på vei videre. 

Nomadens form for territorium er snarere den deterritorialiserende bevegelsen.    

  Til forskjell fra Lo, som nesten kan røre ved det som passerer utenfor bilvinduet, fester 

ikke En mor seg ved noe, men bryter snarere opp landskapet idet hun beveger seg i det: «hon 

river upp ett sår av virvlande sand när hon passerar» (DR, 69). En mor inngår ikke i noen 

varige eller faste forbindelser, men bryter løs fra en familiestruktur som på samme måte 

skaper et sår og en omrokering. En mors bevegelse bøyer av for en stivnet familiemaskin, slik 

at hennes bevegelse blir en form for fluktlinje i Deleuze og Guattaris forstand. Fluktlinjen er 

det de beskriver som en deterritorialiserende bevegelse, eller en utvei, som innebærer å skape 

noe nytt. En mor er i stadig endring og transformasjon idet hun befinner seg mange steder, 

men aldri reterritorialiseres i noe. Hun bryter stadig opp igjen, som en konstant strømning.  

  Hvis En mor ikke er hjemme noe sted er hun potensielt hjemme alle steder. Eller 

snarere fremmed alle steder, endatil i huset og med familien som hun har forlatt: «Jag kan inte 

stanna i et hus som tillhör en främling. […] Jag har ändå aldrig hittat i det här huset. Jag vet 

inte var någonting förvaras. Jag går vilse mellan rummen» (DR, 30). En mors tilhørighet er i 

et mellomrom, både sosialt og geografisk. Karakteren av fremmedhet forsterkes idet hun også 

er navnløs, og omtales som En mor i ubestemt form. Et slikt aspekt innebærer at hun heller 

ikke «bebor» seg selv, eller det Barthes omtaler som det høyeste fedrelandet (sitt eget navn) 
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(Barthes, 127). Det er på den måten Barthes presenterer begrepet xéniteia, som betegner 

nettopp «utlendighet». Han knytter begrepet til Mélanie i «The Confined Woman of Poitiers», 

som han hevder at praktiserer en radikal form for xéniteia nettopp fordi hun blant annet ikke 

bebor sitt eget navn: “Mélanie is a good example of this radical form of Xeniteia, which can 

coexist with reclusion without contradicting it: an exile that involves staying in the same 

place. Monks could experience Xeniteia in their cells = perigrinatio in stabilitate. Mélanie 

practices radical Xeniteia: a) she doesn’t inhabit her name (the supreme, ultimate fatherland) 

[…]” (Barthes, 127). Perigrinatio in stabilitate oversettes av Barthes som en reise på stedet, 

eller en form for immobil reise, eller også å gå i eksil mens man forblir på samme sted 

(Barthes s. 196 f.).  

  Litteraturviteren Johan Schimanski knytter xéniteia-begrepet til Deleuze og Guattaris 

begrep om en mindre litteratur, som jeg har pekt på i kapittel 3. Det å bli minoritær, eller 

«mindre», innebærer «å følge en smalere vei innenfor det dominerende samfunnet» 

(Schimanski 2016, 404). På den måten kan man oppnå å føle seg fremmed i det vante 

rommet. Det er dette Barthes mener med immobil reise, og som reisemotivet i Darling River 

bunner i. Ettersom personene forflytter seg uten å ha noe mål, framstår reisen som en reise på 

stedet. En mor er imidlertid fremmed både i seg selv og i verden. Hun er uten identitet, og 

dermed det Deleuze og Guattari omtaler som et tomt subjekt, som er under stadig forandring 

og konstruksjon. Dette er noe som kommer til uttrykk gjennom de ulike passasjene i «ur 

moderkartan», der En mor synes å prøve ut ulike «roller» som demonstrant, servitrise eller 

internasjonal fotograf, men aldri føle seg hjemme i noen av dem. Det handler således ikke om 

at hun ikke fester seg til noe, men at hun ikke fester seg til noe bestemt. Hun reterritorialiserer 

seg aldri. 

  Sett i forhold til de andre personene i romanen er ikke En mor den eneste uten navn. 

Dette gjelder både faren til Lo og vitenskapsmannen. Det som imidlertid skiller henne fra de 

andre er den ubestemte formen som hun omtales gjennom. Faren er faren i bestemt form, og 

inngår i relasjon med Lo, huset og sitt eget yrke. Det samme gjelder vitenskapsmannen, som 

likeledes betegnes gjennom yrket han besitter. Dette er et aspekt som også Hillerbrand Rune 

peker på, som hun likeledes ser i sammenheng med En mors reise uten mål: 

Inte heller En mor tycks komma fram. Jag tror inte ens att hon har någon avsikt att ta 

sig någon särskild stans. Hon stannar aldrig på en plats tillräckligt länge för att tala 

med samma människa två gånger. Beskrivningen av En mor är en evig flykt, hon rör 

sig mellan kontinenter, korsar nationsgränser, kör bil ensam genom öknen. Hon är 

utan namn och utan annat mål än viljan att röra sig bort. (Rune, 20) 
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Hillerbrand Rune synes å lese En mors bevegelser som en evig flukt, i den forstand at hun 

rømmer fra noe, og at det er årsaken til hennes rastløse og ikke-målbevisste reiser. En slik 

lesning undervurderer det kreative potensialet i En mors forflytninger og i En mors intensitet. 

Hennes oppbrudd er en viljeshandling, og bevegelsene i romanen framstår som energiske og 

potente. Hun utfordrer seg selv, og prøver ut nye ting. På den måten er En mors bevegelser 

mer en form for fluktlinje, i Deleuze og Guattaris forstand, ettersom bevegelsene har positive 

og skapende dimensjoner.  

 Et eksempel på dette finnes i den nevnte passasjen hvor hun tar timer for å lære å fly. 

Her klarer hun ikke å la være å kjøre i for høy hastighet (på samme måte som med 

bilkjøringen), og i det hun får flysertifikat, stikker hun av med et fly, og krysser mange 

landegrenser på én dag. Når bensintanken går tom, og hun nesten krasjer i et ukjent landskap, 

fortsetter hun den energiske og aldri hvilende bevegelsen: «I gryningen går hon över fälten» 

(DR, 127). I en annen del av «ur moderkartan» etterlyses En mor som den forsvunne flygeren, 

men idet hun blir forhørt av politiet, er det umulig å gjenkjenne henne som den flygeren de 

har bilde av, fordi utseendet til En mor ikke lenger er det samme. Dette indikerer at hun ikke 

lenger er den samme og heller ikke den forsvunne flygeren: «Ingenting i den gamla kvinnans 

ansikte liknar den lyckliga aviatrisen» (DR, 225).  

 En mor beveger seg i utkanten både når det gjelder i andre personers nærvær og i rom. 

Hun er den eneste personen i romanen som reiser alene, og beskrives som en person som «ser 

ut att sakna historia» (DR, 157). Det er tydelig at hun forsøker å gjøre seg selv referanseløs 

ved å kutte alle bånd til en tidligere tilværelse og til tidligere relasjoner, samt at hun aldri 

inngår i nye eller varige forbindelser når hun er ute og reiser: «Så fort hon har talat med en 

människa för andra gången har hon varit tvungen att ge sig av» (DR, 195).  

  I et slikt perspektiv får bilmerket Volvo Amazon en annen betydning, da amasonene 

etter gammel gresk tradisjon utgjorde et krigersk kvinnesamfunn som holdt til i byens 

utkanter og randsoner. Amasonene er også noe som opptar Deleuze og Guattari, og som de 

ser i sammenheng med nomaden og det de kaller den nomadiske krigsmaskinen: «[…] the 

war machine has passed over to the Amazons, a Stateless womanpeople whose justice, 

religion, and loves are organized uniquely in a war mode» (TP, 414). Amasonene befinner seg 

mellom to stater, hevder Deleuze og Guattari, nemlig den greske og den trojanske, og har en 

«lov» som forbyr dem å inngå i binære relasjoner. Krigsmaskinen er her betegnende for den 

nomadiske bevegelsesmåten, som sammenlignes med gress og gressets evne til å vokse 

gjennom for eksempel asfalt, og nettopp bryte opp stivnede, stripete eller stagnerte former. En 
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mor er en amasone idet også hun bøyer unna for binære relasjoner av denne typen.  

 En mors tilhørighet og bevegelser i randsonen er også tydelig i en sentral del av 

romanen hvor hun oppsøker en demonstrasjon hun har lest om i en avis. Hun deltar åpenbart 

ikke i demonstrasjonen for «sakens» skyld – hva den enn måtte være – men av andre uklare 

årsaker. Det er – av grunner vi heller ikke får vite – en demonstrasjon for kvinner, hvor 

kvinnene oppfordres til å gå i hvite klær. Idet En mor befinner seg sammen med de andre 

hvitkledde, ser hun imidlertid at hennes hvithet er annerledes enn deres: «Hon upptäcker att 

hon inte har rätt sorts kläder, men begriper ändå inte vad som är fel, bara att hennes vithet inte 

liknar deras vithet» (DR, 104). Videre i den samme passasjen er det tydelig at hun hele tiden 

beveger seg på grensen mot de andre personene, men uten å egentlig være en del av mengden: 

«Hon går lite i utkanten av massorna och ofta uppstår en cirkel av tomhet omkring henne» 

(DR, 104). Det ensomme og avsondrede ved En mor forsterkes ytterligere idet hun 

fotograferer under demonstrasjonen og i etterkant monterer inn et selvportrett i de fremkalte 

bildene for å være sikker på at hun i det hele tatt har vært til stede.  

  Hillerbrand Rune hevder at En mors skjevhet i forhold til de andre kvinnene i 

demonstrasjonen handler om et mislykket forsøk på å «göra den förväntade femininiteten 

rätt» (Rune, 20). Det er en god observasjon, men hva er det som gjør at denne passasjen 

handler om nettopp det feminine, rent bortsett fra at de deltakende i demonstrasjonen er 

kvinner? Kvinnene i demonstrasjonen er til stede for å markere noe, og uttrykker en mening 

gjennom støy og roping i megafon. En mors avvik framstår i større grad som en bevegelse i 

utkanten av en masse, uavhengig av om massen er kvinner eller ikke: «Alla tycks nu ha en 

riktning som hun är ensam om att inte känna till […]» (DR, 104). Mengden av kvinner 

beveger seg i den samme retningen, fordi de har et mål som En mor ikke deler. På den måten 

beveger kvinnene seg stripete og rettlinjet, mens En mor følger en «smalere» vei.  

4.5 Feminin figur 

I essaysamlingen Den greske drømmen om kvinnens overflødighet (1999) presenterer og 

diskuterer filosofen Vigdis Songe-Møller to ulike oppfatninger av kategoriene feminin og 

maskulin, som begge har opprinnelse i den greske antikken. Hennes utlegning viser at 

oppfatningene av disse kategoriene ikke har en nødvendig tilknytning til kjønn.   

  Den ene måten å tenke om disse kategoriene på springer ut av en platonsk diskurs som 

handler om enhet og mimesis (speiling), og det er denne diskursen som ifølge Songe-Møller 



35 

 

har vært bestemmende for hvordan vi forstår disse kategoriene innenfor vestlig tenkning i 

dag. Her er det mannlige knytta til stabilitet, enhet og fornuft (tanke/bevissthet), mens det 

kvinnelige tilhører det motsatte, nemlig noe (ut)flytende, uavgrenset og kroppslig. En slik 

tenkemåte innebærer ifølge Songe-Møller alltid at det ene fungerer som normgivende, mens 

det andre har mindre verdi (Songe-Møller 1999, 16). Det kvinnelige tilhører hjemmet og det 

private, mens det mannlige befinner seg ute i samfunnet, som noe handlende og aktivt.  

 Det finnes imidlertid et annet perspektiv enn det platonske, hevder Songe-Møller, og 

som i mindre grad handler om det kroppslige. Denne tradisjonen baserer seg også på 

dikotomier, men er ikke hierarkisk på samme måte som den platonske. Man har snarere en 

forståelse av verden som «en kampplass mellom motsatte, men likeverdige krefter» (16). 

Dette er en tenkemåte som ligner Deleuze og Guattaris filosofi, som stadig struktureres ut i fra 

to poler. I denne kodingen er mannen noe grenseløst, grensesprengende eller overskridende. 

Han er stadig ekspanderende, og aldri hvilende, mens kvinnen opptrer som stabil, fornuftig og 

avgrenset i den forstand at hun er jordnær, skaper et hjem osv. Songe-Møller peker på to 

gudeskikkelser fra gresk mytologi, Hermes og Hestia, som står for en inversjon av det 

feminine som uavgrenset og det maskuline som enhet. Hestia symboliserer hjemmet, 

arnestedet, eller navlen, altså noe stabilt og samlende: «Hestia sørger for et trygt, ubevegelig 

utgangspunkt for enhver orientering, mens Hermes skaper bevegelse ut fra det faste punktet» 

(43).  

  I Darling River er det i stor grad faren til Lo som kan knyttes til hjemmet og 

arnestedet. Om han sørger for et trygt utgangspunkt for Lo kan diskuteres, men han fungerer i 

alle tilfelle som et fast orienteringspunkt. En mor er derimot den grenseløse, ekspanderende 

og aldri hvilende, noe som blant annet kommer til uttrykk i eksempelet med flyet. Med tanke 

på demonstrasjonen, er det de andre kvinnene som beveger seg stripete og hordeaktig mot et 

mål, mens En mors avvikende opptreden i forhold til de andre former en annen vei. Et slikt 

perspektiv viser at kategoriene feminin og maskulin ikke er entydige, og at det som normalt 

oppfattes som feminint ikke nødvendigvis er knyttet til kvinnen: «Mens Hestia, hjemmets 

tilsynelatende feminine arne, viser seg hovedsakelig å være bærer av maskuline verdier, har 

Hermes, formidleren og skaperen av det offentlige, maskuline rom, fått et feminint aspekt ved 

seg» (48). Det feminine og maskuline som egenskaper kan knyttes opp mot glatte og stripete 

bevegelsesmåter. Samtidig kan det uavgrensede og ubestemte ved den ikke-lineære 

forflytningen knyttes til noe feminint idet det innebærer en form for utflytenhet. 

  Hvis faren til Lo kan knyttes til hjemmet og det private, slik som Hestia, har han på 



36 

 

den måten feminine egenskaper. Samtidig er han noe maskulint i Barthes forstand, idet han 

produserer det filosofen Ingebjørg Seip kaller en «territoriell erobringsøkonomi» (2010, 10). I 

følgende sitat fra «Darling River (Lo)» kommer farens tvetydighet til uttrykk gjennom en 

sammenligning med havet, som Deleuze og Guattari kaller et glatt rom (med feminine 

konnotasjoner): «Havet er våldsamt på samma sätt som far, som en självklarhet, utan att 

någon någonsin kan ställa det till svars» (DR, 95). Havet, som et glatt rom, er for Deleuze og 

Guattari noe grenseløst, og vi har sett at det grenseløse kan knyttes til både feminine og 

maskuline egenskaper. Faren sammenlignes her med havet, som gir ham feminine trekk, men 

samtidig omtales han som en selvfølge, som aldri behøver å rettferdiggjøre sin egen eksistens. 

Farens selvfølgelighet handler om at han er mann. Det mannlige er normen, noe som gjør at 

mannen ikke behøver å gå gjennom noen tilblivelse, i Deleuze og Guattaris forstand, fordi han 

alltid allerede er til som en dominant uttrykksform: «Becoming does not move in the other 

direction, and one does not become Man, insofar as man presents himself as a dominant form 

of expression that claims to impose itself on all matter, whereas woman, animal or molecule 

always has a component of flight that escapes its own formalization» (Deleuze 1998, 1).  

  Det er aldri mulig å bli (til) mann, og på den måten er bliven-kvinne alltid den første 

tilblivelse, hevder Deleuze og Guattari. Kvinnen er allerede underordnet, eller «mindre», og 

derfor rommer hun alltid en komponent av tilblivelse. Bliven-kvinne handler ikke her om å bli 

et kvinnelig individ, men det er snarere snakk om en kraft eller bevegelse på lignende måte 

som det Songe-Møller framsetter som den ikke-platonske kjønnstradisjonen. På den måten er 

det kvinnelige her en positiv komponent, som et sted for tilblivelse. Bliven-dyr er på den 

måten en «andre» tilblivelse, idet mannen først er overlegen kvinnen, og dernest er mennesket 

overlegent dyret.   

  Vitenskapsmannens Frankenstein-trekk, som jeg har nevnt tidligere, innebærer en slik 

tanke, eller snarere en idé om at alle arter har noe «menneskelig» ved seg, som det gjelder å 

finne og trekke ut. Vitenskapsmannens menneskeliggjøring av apen er også tydelig gjennom 

hans måte å kle henne i pikeklær på. Idet dyret viser menneskelige trekk, og idet apen 

begynner å tegne, endres vitenskapsmannens forhold til henne, og han ser henne i større grad 

som en likeverdig, i motsetning til noen han kan gjøre hva han vil med. Dette er tanker som 

Amerlie Björck presenterer i artikkelen «Ansikte mot ansikte», der hun hevder at 

vitenskapsmannen behøver apen å speile seg i, som en måte å bekrefte seg selv som menneske 

og mann, og dermed dobbelt overlegen. Han behøver dessuten apen for å bekrefte sin egen 

status som representant for vitenskapen. Både «vitenskap» og «mann» er to betegnelser som 
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er knyttet til makt og territorialisering på ulike måter.  

  Björck hevder at vitenskapsmannen speiler seg i apen i håp om å kunne se sin egen 

storhet i dyrets øyne (Björck 2013a, 26). Men apen framstår i større grad som 

selvtilstrekkelig, og behøver ikke vitenskapsmannen for å forstå hvem hun er: «[…] eftersom 

han behöver henne at spegla sig i, retar det honom att hon inte verkar ha samma behov av 

honom eller av den spegel han erbjuder, för att veta vem hon är» (Björck, 25). 

Vitenskapsmannen er betinget av speiling i form av mimesis for å bekrefte spillereglene. Men 

apens motstand mot å være speil gjør ham frustrert og forvirret. Speilingen innebærer et møte, 

og i dette møtet mellom menneske og ape finnes det både en likhet og en forskjell som ifølge 

Björck kompliserer forholdet mellom vitenskapsmannen og apen. Idet vitenskapsmannen i 

apen ser en likhet med seg selv, mister han evnen til kontroll og makt som ifølge Björck er 

betinget av et skille mellom menneske og dyr. På den måten oppstår det en evig maktkamp og 

prosess hvor apen og vitenskapsmannen deterritorialiseres og reterritorialiseres i hverandres 

blikk.  

  Darling River problematiserer både kvinnen og dyret som underlagt mannen, hevder 

Björck: «Romanen ogiltigförklarar idén om en högre stående mänsklighet och om en objektiv 

vetenskaplighet. Idén om att den ena primaten har rätt att hålla den andra fången» (Björck 

2013b, 17). Romanen viser på den måten at «buren måste öppnas underifrån» (17), slik som 

Deleuze og Guattari hevder at man må bli minoritær for å skape noe nytt og åpne nye rom for 

tilblivelse og forskyvning av mening.  

4.6 Kurvet linje 

Slik jeg har påpekt innledningsvis, hevder Barthes at det er en sammenheng mellom makt og 

metode gjennom en rettlinjet og territoriell bevegelse. Metoden foretrekker ifølge ham noen 

steder framfor andre, og hevder at noe er viktigere eller bedre enn noe annet. Det målstyrte er 

effektivt, men ekskluderende, og knytter an til en territoriell og hierarkisk logikk, slik jeg har 

pekt på i oppgavens innledning. Den territorielle logikken er for Barthes en maskulin 

bevissthet, en «fallisk bevegelse», eller noe som tilhører Farens lov: «Method= phallic 

mindset of attack and defense («will», «decision», «premediation», «going straight ahead», 

etc.)» (Barthes, 133). Målet opptrer som et bestemt og fiksert sted, og en målrettet reise vil 

således alltid strebe etter det stedet som er mer sant og virkelig enn noe annet sted. Barthes’ 

ikke-metode er dermed nettopp det Deleuze og Guattari kaller en glatt bevegelsesmåte, som 
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en indirekte tilnærming, eller evig digresjon: «Non-method: mindset of the journey, of 

extreme mutability (flitting, gleaning). We’re not following a path; we’re presenting our 

findings as we go along» (133). Mens metoden er knyttet til noe tidsbestemt, og til et mål som 

ligger i framtida, er ikke-metoden snarere noe romlig og samtidig, slik jeg har vært inne på 

tidligere.   

  Metodens lineære bevegelse kan ses i sammenheng med det Deleuze og Guattari 

omtaler som territorialisering, en prosess de knytter til begrepet om Staten, som former og 

segmenterer territorier gjennom en stripete bevegelse. I den forstand har faren til Lo visse 

«stripete» trekk idet «han tilltalas av tanken på ett eget territorium» (DR, 173). Hans 

bevegelser kan forstås som en form for markering av grenser, og en utøvelse av makt i større 

grad enn for eksempel En mors, som snarere visker ut eller ugyldiggjør grensene. På den 

måten svarer han direkte til det Barthes med et psykoanalytisk begrepsapparat kaller Faren: 

«Far var hänförd av lågornas galler, han älskade att köra genom den brinnande upplysta 

natten» (DR, 11). En ikke-målstyrt bevegelse, som rommer avbrytelser og opphold, vil 

imidlertid lure seg unna ‘makten’, idet den unndrar seg fiksering av kategorier. Således kan vi 

se personenes forflytninger i Darling River som en form for unndragelse fra ‘makten’, idet de 

former ikke-lineære forbindelser. Forflytningene er i større grad en form for fluktlinje i 

Deleuze og Guattaris forstand, idet de hverken kan spores tilbake til et utgangspunkt eller har 

en bestemt retning.  

 En ikke-målstyrt reise innebærer en stadig prosess av deterritorialisering, en 

forflytning som Deleuze og Guattari beskriver som en kurving, eller helling:  

One no longer goes from the straight line to its parallells, in a lamellar or laminar flow, 

but from a curvilinear declination to the formation of spirals and vortices on an 

inclined plane […]. It is the difference between a smooth (vectorial, projective or 

topological) space and a striated (metric) space […]. (TP, 421) 

Den kurvete linja kan ses i sammenheng med den formen for askese som Barthes presenterer, 

som en form for tilbakeholdenhet og ikke-produktivitet. I et slikt perspektiv inngår En mors 

tilbaketrekning fra en fiksert livsordning og fra andre mennesker i en askese, idet hun bøyer 

av for livsformer som Barthes oppfatter som statiske, nemlig paret (tosomheten), familien og 

visse store grupper av mennesker (som ikke er idiorytmiske).   

  For Barthes er idiorytmi som livsform en sone som befinner seg mellom to 

ytterpunkter, eksemplifisert i klosteret og familien. Han vil unngå begge disse formene, og 

heller snakke om frie og autonome liv levd blant noen få andre mennesker (Barthes, 9): «[It’s] 

a fantasy of a life, a regime, a lifestyle, diaita, diet. Neither dual nor plural (collective). 
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Something like solitude with regular interruptions: the paradox, the contradiction, the aporia 

of bringing distances together – the utopia of a socialism of distance […]» (6). Klosteret og 

familien er for Barthes eksempler på ufrie og gitte livsformer, mens han heller viser til mindre 

grupper, ordnet etter mønster fra anakoretene, som like gjerne kunne leve alene som sammen 

med èn eller flere andre munker.  

  En kurvet linje er en annen form for mimesis enn det vi har sett at Songe-Møller 

hevder er den vestlige kulturens erkjennelsesform. All erkjennelse skjer ifølge denne via 

speiling, der noe framheves som riktig og sant, på samme måte som Barthes framsetter den 

målrettede reisen. Den rettlinja reisen er en speiling av et mål, hvor målet opptrer som det 

sanne og virkelige, mens den kurvete forflytningen viser andre sannheter og bilder. Et kurvet 

speil er ifølge Songe-Møller den eneste måten man kan nå det Barthes kaller det absolutt 

beskyttede rom – livmoren. Livmoren kan kun nås indirekte, på samme måte som den kurvete 

reisen eller Barthes’ ikke-metode er en indirekte tilnærming. Det kurvete speilet viser i 

motsetning til det «rette», en fordreid virkelighet. Dette er tanker som Songe-Møller 

presenterer i essayet «Den greske drømmen om kvinnens overflødighet»10, hvor hun 

undersøker en tekst av filosofen Luce Irigaray, Speculum de l’autre femme (1974). Her gjør 

Irigaray en lesning av Platons hulelignelse, hvor hun argumenterer for at hulen kan forstås 

som en livmor. 

 Det er interessant hvordan Songe-Møller i den nevnte artikkelen påpeker at det greske 

ordet for livmor, hystéra, kan bety både «senere» eller «etterpå», og samtidig «innerst» eller 

«bakerst». Ordet har dermed både tidsmessige og romlige konnotasjoner, som gjør det mulig 

å koble det mot reisemotivet i den forstand at forflytningen i Darling River er en stadig 

utsettelse, samtidig som motivet er knyttet til det «innerste» gjennom bilen, som jeg har nevnt 

tidligere. I så måte er reisen uten mål en evig utsettelse som skjer gjennom det «innerste».    

  I forbindelse med hystéra parafraserer Songe-Møller litteraturviteren Toril Moi, som 

hevder at hysteri er «kvinnens eneste måte å komme til orde på innenfor det hun kaller 

patriarkatets logikk: Hysteriet består i å etterligne – mime – den maskuline diskursen» 

(Songe-Møller 1999, 211). I et slikt perspektiv hevder Songe-Møller at Irigaray mimer 

Platons hulelignelse, men at Irigaray nettopp benytter et kurvet speil som fordreier bildet. På 

samme måte tillegger Irigaray Platon en hystéra, som rent konkret betyr at hun tolker hulen i 

hulelignelsen som en livmor (Songe-Møller 1999, 211). 

                                                 
10 Dette er både tittelen på et essay og tittelen på essaysamlingensamlingen som artikkelen forkommer i. I 

litteraturlista står artikkelsamlingen oppført, da jeg også bruker elementer fra de andre tekstene i samlingen 

andre steder i oppgaven.  
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  I Darling River er blant annet Los måte å betrakte verden på litt fordreid og 

annerledes. Dette knyttes i romanen til Los øyesjukdom: «Min sjukdom kommer för alltid att 

påverka mitt liv, jag kommer alltid att göra felbedömningar och uppfatta allt som händer mig 

annorlunda än andra» (DR, 81). Hun opplever episoder av blindhet, og oppfatter mennene ved 

elven som venner og brødre. Samtidig fungerer hennes egne øyne som speil for mennene: 

«’Dina ögon är speglar’, viskar han rörd av ögonblicket och trädens dofter» (81). Mannen ved 

elva blir rørt av sitt eget blikk i øynene til Lo, idet han ser og bekrefter seg selv på samme 

måte som vitenskapsmannen ønsker å gjenkjenne seg i apens øyne.  

  En mors måte å se verden på avviker også litt i forhold til mengdens. Dette kommer 

for eksempel til uttrykk i forbindelse med demonstrasjonen, hvor hun åpenbart skiller seg fra 

de andre, men hvor hun ikke forstår hvorfor. En mor erkjenner verden gjennom et kamera, 

som «ett stort självsäkert blixtrande öga framför sig» (DR, 104). Gjennom kameraet gjør hun 

et forsøk på å fryse virkeligheten, som en måte å skape noe konkret som hun kan holde seg 

fast i. Dette er tydelig i denne passasjen, hvor En mor i etterkant av demonstrasjonen 

monterer inn seg selv i bildene for å kunne vite at hun har vært til stede. Bildemontasjen 

skaper en omfordeling av det sanselige, i Rancières forstand, idet En mor, gjennom å plassere 

seg selv i bildet, blir synlig som en del av fellesskapet. 

  For Foucault er speilet både en utopi og en heterotopi, eller noe som befinner seg 

imellom. Det er en utopi fordi det er stedløst, uvirkelig og virtuelt, men samtidig er det en 

heterotopi fordi det faktisk eksisterer og er en del av virkeligheten (Foucault 1986, 24):  

From the standpoint of the mirror, I discover my absence from the place where I am, 

since I see myself over there. Starting from this gaze that is, as it were, directed toward 

me, from the ground of this virtual space that is on the other side of the glass, I come 

back toward myself; I begin again to direct my eyes toward myself and to reconstitute 

myself there where I am. (Foucault 1986, 24)  

Hvis speilet ifølge Foucault viser subjektets fravær fra der det i virkeligheten befinner seg, og 

samtidig dets tilstedeværelse der hvor det ikke er, fungerer speilet som en form for 

deterritorialisering. Speilet flytter subjektet fra et rom til et annet uten at subjektet egentlig 

flytter på seg. Det skjer en forflytning hos subjektet selv om det i virkeligheten er i ro, slik jeg 

allerede har påpekt i forbindelse med bilen.  

  En mor opplever at speilet alltid forveksler henne med en annen. Det er noe åpenbart i 

det, siden En mor er navnløs. I et slikt perspektiv skjer det heller ingen reterritorialisering i En 

mors tilfelle, fordi hun ikke har noe territorium i den forstand (og ikke et fast «hjemland» i 

Barthes’ forstand). En mors fotografering kan forstås som en måte å kartlegge sin egen 
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historie på. Fotografiene forteller ikke nødvendigvis en lineær historie, men kan plasseres i 

hvilken som helst rekkefølge. På den måten er En mors historie et kaleidoskop, eller en 

kartografi i Deleuze og Guattaris forstand, med mange mulige kombinasjoner og 

innfallsvinkler. Fotografiene er montasje også i den forstand at En mor limer inn seg selv i 

bildene.   

4.7 Steder og navn 

Navngivelse er en måte som rom kan gis betydning på, hevder geografen Tim Cresswell, hvor 

rommet blir til et sted (Cresswell 2004, 9). Rom er ifølge han et mer abstrakt begrep enn sted, 

som er mer bestemt og avgrenset: «Spaces have areas and volumes. Places have space 

between them» (8). Rom er knyttet til bevegelse, mens sted innebærer pause, eller opphold – 

«stops along the way» (8). En mors nomadiske forflytninger er i mellomrommet mellom 

steder, og i det som Deleuze og Guattari omtaler som en konstant flyt eller strømning. 

  Stedene som En mor befinner seg på er navngitt som Istanbul, Costa del Sol, 

Svartehavet osg så videre. Disse stedene har i romanen lite betydning i seg selv, men fungerer 

mest som plattformer som En mor kan utfolde seg på. Det er ikke stedene som bestemmer En 

mors retning og forflytninger, og det er i utgangspunktet ingen av stedene som har mer verdi 

enn noen andre. Derimot formes det et nettverk av linjer, som en kartografi, noe som «ur 

moderkartan» som tittel på En mors del av romanen er betegnende for. Det spiller ingen rolle 

hvor En mor befinner seg i romanen fordi alle steder potensielt er like bra. Kartet er et motiv 

som går igjen i romanen, men her er kartet en «en okänd teori om världen» (DR, 39), på 

lignende måte som kartet for Deleuze og Guattari. Kartet er ikke en avbildning av verden, 

men snarere en produksjon av mulige verdener.  

 En mor befinner seg i en del av romanen i Ukraina, hvor stedet har en mer spesifikk 

betydning enn de andre stedene. Gjennom beskrivelsen av stedet som den «förbjudna zonen» 

er det tydelig at det dreier seg om Tsjernobyl, selv om det ikke sies eksplisitt: «Landskapet ser 

inte sjukt ut, men det hörs aldrig några fåglar här» (DR, 45), og videre: «Kartorna visar att 

smittat regn har fallit över delar av Nordeuropa» (45). På den annen side har ikke En mor reist 

til Tsjernobyl for å hjelpe til etter atomulykken – «en sådan avsikt hade kunnat göra hennes 

resa legitim, nu är den ett ingenting» (45). Som i tilfellet med den tidligere nevnte 

demonstrasjonen, hvor En mor ikke deltar for å markere en bestemt sak, avfeies også her en 
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eventuell mening bak reisen til Ukraina. Det meningsløse ved reisen svekker dermed stedets 

betydning.   

4.8 Oppsummering 

Reisemotivet i Darling River tar form som reiser uten mål, eller forflytninger på stedet. 

Reisens mangel på retning kan knyttes til Barthes’ ikke-metode, og derfor noe som ikke er å 

tråd med Loven eller ‘maktens’ spilleregler, idet den framstår som meningsløs og uproduktiv. 

På den måten finnes det en politisk dimensjon ved reisemotivet, idet den kurvete bevegelsen 

produserer andre bilder, og andre virkeligheter enn den som Loven fastsetter. 

  Den ikke-lineære forflytningen kobles til En mor som et nomadisk subjekt, noe som 

gjør henne til en utopisk karakter i romanen, idet hun har brutt opp fra en stivnet livsform, og 

har en evne til å forflytte seg uten hindringer. En mor opptrer også som et forstyrrende 

element i romanen, idet hun oppfattes som å ikke passe inn eller høre hjemme noe sted. Idet 

hun er navnløs, og i den forstand ikke «bebor» seg selv, kan hun knyttes til Barthes bruk av 

begrepet xèniteia. I den forstand er En mor en fremmed i det egne, ettersom hun ikke 

reterritorialiseres i noe, men er en evig fluktlinje. 
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5 Tilbaketrekning 

«Ingenting ergrar ein inderleg og ærleg person 

meir enn passiv motstand»11 

 – Herman Melville  

I «Darling River (Lo)» trekker Lo seg tilbake til sitt eget soverom – i romanen kalt 

jomfrukammeret – på grunn av en ubestemt og udefinerbar sjukdom. Tilbaketrekningsmotivet 

kommer mest eksplisitt til uttrykk i denne delen av romanen, hvor Lo blir stadig mer isolert, 

og for det meste oppholder seg i sin egen seng, hvor det skjer en kontinuerlig kroppslig 

forvitring:  

Min kropp drabbas av märkliga saker. Utslag, bett och blemmor. Ena dagen är fötterna 

såriga och variga som om jag vore en mycket gammal människa. Nästa dag faller håret 

av mig i stycken. Ofta får jag sår på höfterna efter bara några timmar i sängen. 

Lungsäcken värker när jag andas som om någonting fastnat där. Skalbaggar krälar 

över mitt ansikte om natten i jungfrukammaren. (DR, 178) 

Tilbaketrekningen kan synes som en destruktiv og viljesløs bevegelse, men isolasjonen er 

ikke utelukkende av negativ karakter, fordi det hos Lo finnes en aksept – og nærmest 

omfavnelse – av sjukdommen og nedbrytningen. Det oppstår en dynamikk mellom 

ødeleggelse på den ene siden og en form for kreativitet på den andre. Tilbaketrekningen får en 

skapende dimensjon gjennom Los bejaelse for det i utgangspunktet negative.  

 Det er imidlertid uklart om Los isolasjon er frivillig eller ikke. På den ene siden er det 

en ufrivillig tilbaketrekning fordi den til dels skyldes sjukdom, samt en eventuell overvåkning 

og kontroll fra farens side. Farens makt over Lo kommer til uttrykk på flere måter, og det 

faktum at han låser opp døra til soverommet hennes om morgenen vitner om at han spiller en 

rolle i forbindelse med isolasjonen: «Jag är som medvetslös, men vaknar ändå alltid genast av 

nyckeln i dörren» (DR, 251). At døren er låst fra utsiden gjør rommet ytterligere avstengt fra 

omverdenen, særlig når man vet at Lo befinner seg på den andre siden av døra. Imidlertid kan 

det tyde på at Lo til en viss grad er skaper av sin egen sjukdom, noe som får isolasjonen til å 

framstå som en villet handling.  

  Et annet aspekt knyttet til det frivillige eller ufrivillige ved Los isolasjon, er Los 

overbevisning om at hennes framtid og skjebne er knyttet til navnet hun har fått etter 

hovedkarakteren i Lolita, Dolores Haze. Dette innebærer blant annet å dø i barsel slik som 

henne. Det gjør aldri Lo, men hennes liv påvirkes av det forutbestemte som navnet fører med 

                                                 
11 Melville 2001, 34 
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seg: «Fram tills jag var sjutton trodde jag att jag skulle dö som hon, Dolores Haze, 

söndersliten i barnsängssmärtor. Att jag överlevde gjorde mig mer förvirrad än lättad» (DR, 

20). Og videre: «Jag har aldrig kunnat frigöra mig från Dolores historia. Jag har aldrig kunnat 

glömma mitt namn» (DR, 174). Idet Lo tror at livet hennes er formet etter Lolitas skjebne, 

klarer hun ikke å frigjøre seg fra denne overbevisningen, men skaper snarere skjebnen for seg 

selv. Los overbevisning om det skjebnebestemte er på mange måter en evig reproduksjon 

(kalkering) av Dolores Haze. Samtidig er denne kalkeringen så overdreven og karikert at den 

snarere former noe nytt og groteskt.   

  Når det er sagt, er det samtidig elementer som tyder på at Lo går aktivt (eller i dette 

tilfellet passivt) inn for å nå denne skjebnen, blant annet gjennom en diett av «alkohol och 

feta bakverk» (DR, 178), noe som bidrar til å opprettholde den kroppslige forvitringen. På den 

måten er sjukdommen og forfallet delvis noe som Lo (og til en viss grad faren) selv skaper, og 

ikke noe som egentlig rammer henne, på den måten som sjukdom ofte rammer. Det er en 

ambivalens i dette som kan knyttes til det Deleuze omtaler som en «en kærlighed til livet, som 

kan sige ja til døden» (Deleuze og Parnet 2015, 92), slik han formulerer det i forbindelse med 

Friedrich Nietzsches begrep om amor fati. Lo former sin egen fortelling, selv om hun tror at 

livet hennes alltid allerede er bestemt. Hun har ikke gitt opp å leve, men hun har heller ikke 

gitt opp døden. I forvirringen over at hun, i motsetning til Dolores Haze, overlever, blir hun 

værende i huset til faren for alltid: «Jag fortsatte att vakna och äta och andas, men jag hade 

förlorat någonting avgörande, instinkten att överleva, driften att ge mig av och skapa mitt eget 

liv» (DR, 20).  

  Los overdrevne omfavnelse av forfallet og passiviteten er et viktig aspekt med tanke 

på tilbaketrekningens deterritorialiserende effekt. Gjennom Los måte å gripe om forfallet og 

passiviteten på med begge hender, framstår Los tilbaketrekning som en motstandshandling. 

Både ønsket om kroppslig nedbrytning og det uvirksomme i isolasjonen er aspekter som ikke 

er akseptert av ‘makten’ og samfunnets spilleregler. Dette er et poeng som også Hillerbrand 

Rune peker på, nettopp hvordan Los overdrevne motstandsløshet paradoksalt nok kan forstås 

som en form for motstand (Rune 2013, 34).  

   Ambivalensen knyttet til tilbaketrekningens grad av frivillighet underbygges av Los 

måte å uttrykke seg på når hun forteller om sitt eget forfall. Språket er beskrivende og saklig, 

men samtidig også entusiastisk, og nærmest selvfornøyd og utbroderende, og fullt av 

overdrivelser, som om det kroppslige forfallet og isolasjonen er noe hun er stolt av, og noe 

som gir henne en identitet eller en mening i livet: «Jag kan inte hålla mig ren längre, jag är 
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bortom räddning […]» (DR, 252), og videre: «Jag gör mig omöjlig överallt» (DR, 257). Lo 

gjør et poeng av at hun ikke lenger kan reddes fra undergangen, og hennes utsagn kan både 

tolkes som aksepterende eller likegyldige, og samtidig overdrevne og teatralske. Det 

teatralske og overdrevne kan knyttes til en form for desperasjon eller hysteri.  

 Barthes hevder at hans egen ikke-metode er en hysterisk struktur, noe som handler om 

en frykt for å eksponere seg selv og å gjøre seg selv sårbar. I et slikt perspektiv er idiorytmi-

forelesningene knyttet til sceneskrekk, noe Barthes betegner som et hysterisk fenomen. Hvis 

hysteri er knyttet til en redsel for å eksponere seg selv, men samtidig en måte å mime den 

maskuline diskursen på, slik jeg har påpekt i forrige kapittel, hva vil det si for Los 

tilbaketrekning? Barthes etterligner metoden gjennom en hysterisk struktur, og den hysteriske 

strukturen er en kurvet linje som forflytter seg via omveier og innfall. På lignende måte 

mimer Lo det feminine, hvis det feminine kan forstås som noe utflytende og uavgrenset, men 

hennes etterligning er en grotesk overdrivelse og karikering. I et slikt perspektiv er det talende 

hvordan ordet grotte er etymologisk forbundet med ordet grotesk. Den groteske utflytenheten 

er knyttet til soverommet som en grotte. Samtidig er hystéra, slik jeg har påpekt tidligere, det 

greske ordet for livmor, og har både tidsmessig («senere», «etterpå») og romlig betydning 

(«innerst, «bakerst»). Los overdrevne passivitet og tilbaketrekning kan således knyttes til 

reisemotivets evige utsettelse av målet, idet hennes tilværelse på lignende måte kan beskrives 

som en forlengelse, eller et ekspanderende opphold.  

 Det er imidlertid passasjer i romanen som vitner om at Lo faktisk lengter etter et annet 

liv og etter at noe skal skje eller endres: «Jag väntade alltid på ett tecken. En reva av ljus i den 

stumma himlen ovanför. En söm av nåd som plötsligt skulle spricka upp i detta böljande 

likgiltiga blåa siden. Jag längtade efter att min mor skulle komma tillbaka och jag visste att 

hon aldrig skulle göra det» (DR, 16). Til gjengjeld er det å vente på en «løsning» utenfra en 

vel så passiv holdning til tilværelsen som et ønske om tilbaketrekning.     

  Tilbaketrekningen som en passiv isolasjon står i motsetning til reisemotivet og 

personenes vilje til bevegelse og forflytning. I et slikt perspektiv er tilbaketrekningen av 

negativ karakter, fordi det er en bevegelse innover (bakover) og mot en form for passiv 

nedbrytning. Samtidig er det å oppta rom uten å være virksom eller produktiv, og å gi seg hen 

til en kropp som ekspanderer ut over sine gitte grenser, noe som ikke samsvarer med 

‘maktens’ spilleregler. Det er ikke dermed sagt at tilbaketrekningen er positiv i seg selv, men 

at den snarere får en deterritorialiserende og kreativ betydning. Samtidig viser forrige kapittel 

at reisemotivet heller ikke er entydig, men også innebærer en form for tilbaketrekning og 
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passivitet idet det dreier seg om reiser uten retning (reiser på stedet). Romanen undersøker 

med andre ord en spenning mellom forflytning og tilbaketrekning, og nærmest visker ut en 

motsetning mellom disse. Det denne spenningen jeg vil undersøke i dette kapittelet. 

5.1 Rommet 

Soverommet til Lo beskrives som et lite og fullstendig innestengt rom, med lukkede 

vinduslemmer og en dør som synes å være låst fra utsiden. Til gjengjeld er rommet også 

pulserende, organisk og levende, et aspekt som har sammenheng med rommets betegnelse 

som celle:  

Jungfrukammaren är en cell med cellens alla dofter och rytmer, det våta mörkret, 

trycket mot ögongloberna, känslan av att den här delen av våningen inte längre hör 

ihop med resten. Våningen i övrigt karakteriseras av det bländande ljuset som störtar 

in genom fönstren. Det här lilla rummet har behandlats styvmoderligt av arkitekten. 

Tänkt för en tjänerinna eller en person som stängts ned eller slocknat. (DR, 253)  

En celle kan forstås som «et grunnelement i en organisme» (Bokmål rettskrivningsordbok 

u.å.), men er også som et lite og avstengt rom, som i en fengselscelle eller klostercelle. I dette 

tilfellet er begge betydninger aktuelle idet soverommet er lite og lukket, og samtidig levende 

som en organisk celle. Cellen er en figur som opptrer flere steder i romanen, for eksempel i 

forbindelse med bilen, samt som en forløsningscelle på sjukehuset i Alaska i «Den dödas 

bok».  

  Det klamme og mørke soverommet står i kontrast til resten av huset, som er fylt av lys, 

«stor och ödslig, vacker men nedgången med en magnifik utsikt över takåsar och en exklusiv 

himmel» (DR, 259). Likevel opptrer kammeret som levende i større grad enn huset, et 

perspektiv som forsterkes gjennom rommets cellelignende karakter, og måten det opptrer på 

som en del av Los kropp. Det organiske ved cellen står i kontrast til det tilsynelatende statiske 

ved isolasjonen og rommets form av innestengt klostercelle. Samtidig er det betegnende at 

soverommet i romanen omtales som «jomfrukammeret», hvis soverommet i likhet med bilen 

kan sammenlignes med en livmor. Et jomfrukammer, eller pikeværelse, angir, slik sitatetet 

viser, et lite rom for en stuepike eller tjenestejente, med andre ord tradisjonelt en jomfru. En 

jomfruelig livmor er ikke et sted for tilblivelse i seg selv, men innebærer et potensial for 

produktivitet. Som Los isolerte soverom er livmoren jomfruelig og avstengt, men samtidig et 

produktivt sted som befinner seg utenfor ‘maktens’ rekkevidde. Livmoren blir et rom for 

deterritorialisering gjennom Los tilbaketrekning. 
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 Gjennom isolasjonen er senga Los omdreiningspunkt, hvor hun oppbevarer sine 

viktigste eiendeler innen rekkevidde. Hun gir uttrykk for en tilknytning til tingene som om de 

skulle være organer tilkoblet henne på ulike måter: «Jag blir allt mer isolerad i min kammare, 

allt mer fäst vid möblerna och mina personliga tillhörigheter» (DR, 20). Lo ramser opp 

gjenstandene, som en demokratisk behandling hvor alle tingene er likeverdige og har 

betydning på hver sin måte. Tingene – aprikoser, bøker, sigarettstumper, pilleglass og 

parykker – markerer rommet, og former det til et eget og avgrenset territorium. Oppramsingen 

kan knyttes til det Deleuze og Guattari betegner som litterær stamming, som jeg har nevnt i 

kapittel 3, hvor ulike heterogene elementer kobles sammen gjennom bindeleddet og. 

Gjenstandene som Lo oppbevarer er kan forstås som uvante og rare ting: «Insekter mellan 

bladen, blod och ett eller annat blomblad» (DR, 258). Samtidig er også koblingen av ting 

uvant, og noe som former rommets betydning. 

  I motsetning til En mor, som ikke gjør krav på noe territorium, er Los soverom et 

definert sted. Tilbaketrekningen er på den måten en stripete bevegelse som markerer grenser 

og krever makt over et område. Samtidig kan soverommet knyttes til en form for tilblivelse 

gjennom analogien med livmoren. Isolasjonen er dermed like mye en glatt og kreativ 

bevegelse, hvis den innebærer en forskyvning av mening og reforhandling av grenser. For 

Deleuze og Guattari innebærer en glatt bevegelse alltid tilblivelse, mens utvikling og 

framskritt skjer i stripete rom: «Perhaps we must say that all progress is made by and in 

striated space, but all becoming occurs in smooth space» (TP, 565).  

   Los kroppslige transformasjon kan forstås som en kreativ overskridelse av en terskel.  

På lignende måte beskriver Deleuze og Guattari Gregor Samsas omdannelse til en bille 

(bliven-dyr) i Franz Kafkas novelle Forvandlingen (1915) som en fluktlinje, en nødutgang og 

en deterritorialisering: «[…] hele Gregors bliven-dyr, hans bliven-bille, oldenborre, tordivel, 

kakerlakk, som risser opp den intense fluktlinjen i forhold til den familiære trekanten, men 

særlig i forhold til den byråkratiske og forretningsmessige trekanten» (Deleuze og Guattari 

1994, 37). Los kroppslige transformasjon og tilbaketrekning kan på samme måte forstås som 

en utvei i den forstand at bevegelsen produserer en annen virkelighet og en annen 

kroppslighet. På lignende måte er En mors deterritorialisering en fluktlinje på tvers av den 

familiære trekanten.  

  Fluktlinjen er imidlertid en blindvei i Gregor Samsas tilfelle, hevder Deleuze og 

Guattari, noe som til slutt fører til døden. Bliven-dyr-forvandlingen innebærer en tvetydighet 

som fører til dens utilstrekkelighet, og videre nederlag (38). Det er en negativ 
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deterritorialisering som ikke har noen annen løsning enn døden. Et slikt perspektiv kan 

overføres til «Den dödas bok», hvor Dolores dør i barsel på sjukehuset i Alaska. På den ene 

siden oppstår det en reterritorialisering idet Alaska avtegnes som et avgrenset sted, mens det 

tidligere har vært noe ubestemt og uavgrenset. Idet Dolores og Richard befinner seg i Alaska, 

har de nådd det som var målet for reisen. Det målrettede viser seg da som en stripete 

bevegelse, og det stripete ved Alaska kommer til uttrykk som svarte trær mot himmelen og 

«frosten som löper som en ömtålig spets över fönsterrutorna» (DR, 33). Livmoren 

reterritorialiseres også i denne passasjen, idet porten åpnes med makt, og barnet som Dolores 

bærer tvinges ut med vold. Livmoren er ikke lenger et sted for beskyttelse og isolasjon, men 

snarere et «åsted» for en kamp mellom ulike krefter.   

5.2 Ikke-hendelse og uvirksomhet 

Livmoren kan ses i sammenheng med Barthes’ begrep om hendelse, eller begivenhet 

(événement), som han betrakter som noe maskulint, ettersom begivenheter er noe som bryter 

opp en jevn strøm av samtidighet. Barthes hevder at hendelser fjerner ham fra «morens rede». 

Livmoren er på den måten forbundet med det begivenhetsløse, noe som kan knyttes til det jeg 

har nevnt tidligere om livmoren som et sted for tilblivelse.   

  I Darling River er det generelt en mangel på store begivenheter eller hendelser, og det 

opptrer stadige avbrudd i handlingstrådene som hindrer eventuelle begivenheter i å 

ekspandere. I reisekapittelet nevnte jeg at Lo er tilknyttet elven Darling River, hvor vannet 

beskrives som stillestående og oljeaktig, i motsetning til En mor, som i større grad har en 

kobling med havet som et glatt rom: «Floden har sine stillsamma dagar då den flyter trög som 

tjära under de drunknande trädkronoran och en hinna av guld och bläck och spegelskärvor 

spänns över den som ett glaslikt skyddande hölje» (DR, 191). Det stille(stående) vannet er et 

bilde fra den filosofiske tradisjonen taoisme, som Barthes trekker fram i forbindelse med 

begivenhets-begrepet. Stille vann er her knyttet til taoismens prinsipp om wu-wei, det vil si 

ikke-handling («non-action»). Wu-wei er noe fullstendig utenkelig i vår verden, hevder 

Barthes, fordi vi lever i et «Will-to-Act»-samfunn (Barthes 2013, 85). Stillestående vann er et 

bilde på bevisstheten, som i likhet med et annet av taoismens bilder – speilet – handler om det 

subjektets måte å unngå begivenheter på. Bevisstheten er som et speil som kun reflekterer 

ting, uten å holde på dem, og på den måten framstår som stille vann idet begivenheter ikke 

bryter inn og skaper uro (85).  
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  Beskrivelsen av det stillestående vannet er særlig beskrivende for Los passive 

tilværelse. Hennes liv og bevegelser er en evig strøm av det samme, slik jeg har pekt på i 

forrige kapittel i forbindelse med bilkjøringens gjentagende mønster. Samtidig kan det 

stillestående også knyttes til xéniteia-begrepet, slik Schimanski viser, som det å være 

fremmed i det egne, og det å reise på stedet. Det stillestående vil imidlertid ikke betegne noe 

statisk i dette tilfellet, men snarere som en deterritorialiserende bevegelse, i Deleuze og 

Guattaris forstand. De har en annen og mer positiv forståelse av begrepet begivenhet 

(«event») enn det Barthes har. For dem er en hendelse hverken en begynnelse eller en slutt, 

men alltid noe som oppstår i mellomrommet. Begivenheter, eller det de kaller for 

haecceiteter, betegner nettopp den produktive berøringen mellom ulike entiteter, krefter eller 

maskiner.  

  Glatte rom er i større grad fylt av begivenheter enn av synlige ting, hevder de, noe som 

gjør det glatte rommet i større grad til et rom for likhet (TP, 557). Begivenheter er for Deleuze 

og Guattari knyttet til strømninger og koblinger, mens det hos Barthes er noe målstyrt som 

avbryter strømmene. Lo kan sies å speile det stillestående vannet, ettersom hennes tilværelse 

er uten store hendelser, og samtidig tilknyttet livmoren som sted. Samtidig er Deleuze og 

Guattaris begrep om hendelse, som en kobling, også relevant i Los sammenheng, idet 

tilbaketrekningen viser at det er mulig å leve på en annen måte. 

5.3 Den innestengte kvinnen 

Det finnes ikke noe mer privat enn soverommet, hevder Barthes, og et privat rom er det 

samme som et territorium. Soverommet er privat idet det ifølge ham er knyttet til både 

intimitet, hemmelighold og en form for eiendom (besittelse). Videre er både soverommet og 

senga en form for «proksemisk rom», noe som betegner rommet i en persons umiddelbare 

nærhet: «[…] the familiar space, the space of objects that can be easily reached (blindly, 

almost […]), without having to get up; privileged space of sleep, of rest, of the kind of work 

you can do sitting at home: the sphere of the “direct gesture” […], the cubic meter of space 

within reach of the immobile body: microspace» (Barthes 2013, 111). Barthes skisserer opp 

tre nivåer av proksemikk – territorium, tilholdssted og rede – hvor senga, og særlig 

sjukesenga («the sick bed»), er en særlig produsent av det proksemiske: «The bed, the very 

essence of proxemics; in some ways, a part of the body; a prosthesis of the body, like a fifth 

limb: the limb, the body itself like an organ at rest [...]» (113). I et slikt perspektiv er det huset 
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som er Los territorium, soverommet tilholdsstedet, og senga redet. Det private territoriet er for 

Barthes knyttet til en form for frihet, som et sted utenfor ‘maktens’ kontroll.  

  Med henblikk på En mor, og likeledes Dolores og Richard, opptrer bilen i deres tilfelle 

som et proksemisk rom idet den utgjør rommet i umiddelbar nærhet til deres i utgangspunktet 

stillestående (immobile) kropper. Samtidig framstår bilen som en del av kroppen, slik at det 

proksemiske også innebærer en usikkerhet med tanke på kroppens grenser. I Lo sitt tilfelle er 

grensen mellom kroppens innside og utside ambivalent idet kroppen ekspanderer og løser seg 

opp. Det er på den måten hun framstår som noe groteskt og karikert ettersom kroppens gitte 

grenser blir utfordret, noe som på den ene siden vekker sympati og medfølelse og på den 

andre siden avsky og irritasjon, slik som tilfellet med Gregor Samsa idet han blir til en bille. I 

et slikt perspektiv kan Los utflytenhet sies å være en fluktlinje, og en lekkasje fra noe som er 

utett, i bokstavelig forstand. Lekkasjen er en deterritorialiserende bevegelse som skaper 

uorden og fordrer en endring i spillereglene.   

  Soverommet til Lo er både en del av huset og fristilt fra det. Hvis rommet opptrer som 

en del av Los kropp, er det karakterisert av en slags kroppslig vrengning gjennom Los 

oppløsningsprosess. I så måte er det en speilvendt representasjon av huset for øvrig, som 

beskrives som stort, lyst og vakkert. Barthes er inne på det samme gjennom framstillingen av 

det innelukkede rommet til Mélanie i André Gides tekst «The Confined Woman of Poitiers». 

Her hevder han at Mélanie besitter makten til å bryte ned rommets struktur, slik at rommet 

snarere er en ikke-struktur uavhengig av resten av huset: «Indeed, the luxury of the bedroom 

derives from its freedom: a structure protected from all norms, all powers; as a structure – an 

exorbitant paradox: it’s unique» (Barthes, 54).   

 Historien om Lo har flere likhetstrekk med Mélanies fortelling i «The Confined 

Woman of Poitiers», slik den framstilles av Barthes. Mélanie er på lignende måte som Lo 

innestengt i sitt eget soverom, hvor hun har vært isolert i mange år. I Los tilfelle er det uklart 

hvor lenge hun befinner seg i kammeret i Darling River. Men rommet i seg selv ligner 

Mélanies rom i den forstand at det er fullstendig lukket og preget av skitt, ulike kroppsvæsker, 

og en eiendommelig og innestengt lukt, noe som bidrar til å markere rommet som et avgrenset 

territorium. Lo tilbringer i likhet med Mélanie mye tid i sin egen seng, hvor hun blir vasket og 

stelt av faren, til tross for at hun hevder hun aldri kan bli ren. 

  Det er likeledes uklart om Mélanies isolasjon er frivillig eller ikke, men slik Barthes 

vinkler det, er det en frivillig handling fra Mélanies side. Han hevder at Mélanie lider av det 

motsatte av klaustrofobi, og dermed av et begjær etter å stenge seg inne og være totalt isolert. 
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Han kaller denne trangen til isolasjon for malampianisme, et begrep som ikke har plass i 

språket fordi det er en bevegelse som ikke er i tråd med Loven: «You don’t need me to 

remind you that society suppresses Malampianism: the Law wrenches Mélanie from her «dear 

little grotto», she’s made to live in daylight, in a hospital bed, cleanly and religiously» 

(Barthes 2013, 62). Det å passivt oppta plass, og samtidig være avhengig av at andre steller 

for deg for at du skal overleve, slik tilfellet er for både Lo og Mélanie, er en bevegelse som 

bryter med ‘maktens’ gitte orden. En tilbaketrekning «innover» i isolasjonen er det motsatte 

av metodens bevegelse framover og mot et mål.  

  Et avvik som bryter for mye med normen gjør at Loven griper inn. De som regnes som 

gale, slik som Barthes hevder at Mélanie gjør, vil typisk enten bli tvangsinnlagt eller gjemt 

bort. Jeg har tidligere pekt på det Fucault skriver om «den gales seilas», der de gale plasseres 

om bord på et skip slik at de skal være ute av syne og ute av sinn. Dette til både den gales og 

fellesskapets beste. I Mélanies tilfelle er det uklart om hun av foreldrene blir skjult for 

omverdenen på grunn av en lidelse, eller om hun selv velger å isolere seg. Idet det blir 

«avslørt» at hun er isolert inne på soverommet sitt, blir hun imidlertid tvunget ut og lagt inn 

på sjukehuset.  

  Mélanies isolasjon innebærer ikke bare en tilbaketrekning til soverommet, men en 

enda mer ekstrem variant idet hun i tillegg befinner seg under et teppe som dekker henne 

fullstendig. På samme måte er Lo omsvøpt i «nikotingula fläckade lakan» (DR, 258). Barthes 

hevder at teppet i Mélanies tilfelle fungerer som «a second skin», og en tilbakevending til 

livmoren: «[…] to regress back to the amniotic fluid» (Barthes 2013, 61). Mélanie omtaler 

soverommet som en grotte, hvor jeg tidligere har påpekt ordet grotte sin likhet med ordet 

grotesk. En isolasjon i grotten er det motsatte av et ønske om å eksponere seg selv, og har en 

sammenheng med den teatralske redselen for eksponering som Barthes peker på som hysteri. 

På den måten er det interessant hvordan Mélanie i Gides tekst beskrives med et listig og 

spottende smil idet hun av Loven fraktes ut av soverommet, selv om dette egentlig er noe hun 

setter seg til motverge mot. Mélanies smil framstår som en hån mot ‘makten’, på lignende 

måte som En mors bilkjøring, slik jeg har pekt på i kapittel 4.    

 Mélanie befinner seg i huset til sin mor, som har ansvaret for at Mélanie får den 

hjelpen hun trenger, men det er en hushjelp som utfører de nødvendige oppgavene med å 

bringe Mélanie mat osv. Moren kan på mange måter sammenlignes med faren til Lo, nettopp 

på grunn av det usikre omkring isolasjonens frivillighet. Det er et spørsmål om moren enten er 

«god» eller «ond», på samme måte som faren til Lo opptrer som både det ene og det andre. 
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Hvis isolasjonen er frivillig, er moren god ettersom hun gjør det hun kan for at datteren skal 

ha en så problemfri tilværelse som mulig. Det onde trer imidlertid i kraft hvis isolasjonen er 

ufrivillig. Samlivet mellom en mor og en datter i Gides fortelling, og mellom en far og en 

datter i Stridsbergs roman, innebærer et ambivalent forhold mellom avstand og omsorg.  

  Slik jeg har nevnt i forrige kapittel, hevder Barthes at Mélanie representerer en radikal 

form for xéniteia (utlendighet) idet hun – i likhet med En mor – ikke bebor sitt eget navn, og 

videre fordi hun representerer det virkeligheten ifølge Barthes vil karakterisere som 

«egoisme» (Barthes, 127-128). Lo bebor heller ikke sitt eget navn, idet hun bærer navnet til 

en annen (Dolores Haze). Samtidig kan også Lo knyttes til en form for egoisme idet hun ikke 

har noen oppmerksomhet om resten av verden og samfunnet rundt seg, men snarere et blikk 

som er vendt innover mot henne selv idet hun praktiserer et indre eksil på samme måte som 

Mélanie. Det som i sitatet omtales som et eksil hvor man blir værende på samme sted, kan 

videre knyttes mot reisemotivet, og viser i denne sammenheng koblingen (og spenningen) 

mellom reise og tilbaketrekning idet reisen på stedet kan være en form for xéniteia som et 

eksil på stedet.  

  Det å trekke seg tilbake fra samfunnet, og på den måten unngå å forholde seg til et 

fellesskap, kan også knyttes til Barthes bruk av begrepet akédia, som han betegner som 

likegyldighet eller en mangel på investering. Begrepet er i utgangspunktet knyttet til 

munkenes klosterliv, eller anakoretenes liv i cellene, og en tilstand hvor den enkelte munk 

ikke lenger er i stand til å investere i askesen (Barthes 2013, 21). I Lo sitt tilfelle handler det 

om en mangel på investering i verden rundt seg: «Acedy (modern acedy): no longer being 

capable of investing in other people, in Living-with-several-other-people and yet at the same 

time being incapable of investing in solitude” (23). I et slikt perspektiv hevder Barthes at 

Mélanie praktiserer en ekstrem askese gjennom å isolere seg inne på soverommet sitt, bare ha 

begrenset kontakt med noen få andre mennesker, aldri vaske seg eller skifte klær. I hennes 

tilværelse finnes det ikke noe overflødig. Derimot er alt skrellet ned til det ytterst nødvendige. 

Til forskjell fra anakoretenes askese står imidlertid galskap i troens sted for Mélanie, hevder 

Barthes, og på den måten finnes det ingen «gyldig» begrunnelse for Mélanies isolasjon: 

«Mélanie = the ultimate anachorite, albeit without faith (’madness’ in its place?)» (Barthes 

14). Los isolasjon kan til gjengjeld begrunnes i sjukdommen, og idet Lo investerer i sin egen 

sjukdom og skjebne, framstår dette som hennes form for tro. På lignende måte investerer 

Mélanie i sin egen fantasi og i det språket som hun skaper for seg selv. 
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5.4 Handling ved passivitet 

For å ytterligere belyse tilbaketrekningsmotivet, vil jeg her trekke inn en mye mer omtalt og 

nøye analysert tekst i form av Herman Melvilles novelle «Bartleby» (1853), hvor dette 

motivet er framtredende. Novellen handler om kopisten Bartleby, som blir ansatt ved et 

advokatkontor i den hensikt å kopiere rettsdokumenter. Bartleby nekter imidlertid etter hvert å 

utføre kopieringsarbeidet ved å besvare alle forespørsler med «eg vil helst sleppa det», en 

frase som går igjen i hele novellen. Det viser seg også at Bartleby gradvis har flyttet inn på 

kontoret sitt og på samme måte foretrekker å ikke forlate det. Han forlater så å si aldri 

kontorlokalet, og kun sjelden fjerner han seg fra eneboerhytten som er laget i stand til ham 

bak et grønt skjermbrett.12 Han spiser tilsynelatende aldri middag, men overlever stort sett på 

en type ingefærkaker og ost. 

  Det er særlig bruken av ordet helst13som skaper forvirring for de andre ansatte ved 

advokatkontoret. Det er ikke en fullstendig nekting, men et utsagn som holder døra åpen for 

muligheten av at han kan utføre oppgavene hvis han må. Bartlebys milde vesen og fredelige 

personlighet gjør at advokaten finner det umulig å tvinge Bartleby til noe som helst. På den 

måten mener Deleuze at Bartlebys uttalelse har en deterritorialiserende effekt: «Bartleby has 

won the right to survive, that is, to remain immobile and upright before a blind wall. Pure 

patient passivity, as Blanchot would say» (Deleuze 1998, 71). Gjennom den fremmedgjørende 

frasen «eg vil helst sleppa det» åpner Bartleby opp et rom for passivitet i det ellers aktive 

kontoret. Bartlebys måte å framtre på hindrer advokaten i å tvinge ham til å kopiere, men 

tvinger samtidig advokaten til å forholde seg til virkeligheten på en annen måte. Hjorthol 

peker på noe viktig i den sammenheng: «[T]ilbaketrekninga hans er ikkje ei symbolsk 

handling eller eit konkret eksempel til etterfylging, men eit teikn som viser til sprekka i den 

symbolske orden […]» (Hjorthol 2011, 296). Det er ikke mulig å bli fri under Loven, hevder 

Hjorthol, men det finnes noe progressivt i å ta ufriheten på seg (Hjorthol 2011, 24). Det er 

dette Hjorthol med et begrep fra Dag Solstad kaller «å leve inautentisk» (24), som en type 

motstand det er mulig å øve overfor Loven. 

  Barthes hevder at det i våre dager er noe progressivt over enhver strategi som 

innebærer at tempoet senkes (Barthes 2013, 19). Hvis ‘maktens’ bevegelse er rettlinjet, 

effektiv og økonomisk produktiv, blir tilbaketrekningen kreativ fordi den nettopp er unyttig 

                                                 
12 I den nynorske oversettelsen av novellen kalles Bartlebys kontorplass for hans «eneboerhytte».  
13 I den engelske originalen er det snakk om ordet prefer. 
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og passiv. Det er en bevegelse som ikke er i tråd med det Barthes kaller «will to act»-

samfunnet, men som snarere bremser, og stikker kjepper i hjulene for kapitalismens 

maskineri.  

  Bartlebys handling med å legge ned kopieringsarbeidet er i seg selv en radikal og 

politisk handling nettopp på grunn av arbeidets form av reproduksjon. Kopieringen innebærer 

å reprodusere noe allerede eksisterende. Idet Bartleby foretrekker å ikke kopiere, framtrer han 

ifølge Giorgio Agamben som et ingenting: «As a scribe who has stopped writing, Bartleby is 

the extreme figure of the Nothing from which all creation derives; and at the same time, he 

constitutes the most implacable vindication of this Nothing as pure, absolute potentiality» 

(Agamben, 253–254). Bartleby går fra å reprodusere til å produsere, som det Agamben kaller 

en ren potensialitet. I et slikt perspektiv er det snarere kopieringsarbeidet som framstår som 

noe passivt, idet det reproduserer noe som allerede finnes, i stedet for å produsere noe nytt og 

annerledes. 

5.5 Beskyttelse 

Robinson Crusoes måte å avgrense et eget territorium på som overhodet ikke er synlig for 

omverdenen, og Barthes behandling av denne temaet, er interessant og relevant med tanke på 

tilbaketrekningsmotivet. Ved siden av å definere et territorium, handler isolasjonen ifølge 

Barthes like mye om å skape et rom for beskyttelse: «The symbolism of burying oneself 

below ground and walling oneself up is based in the empirical fact of protecting oneself 

(symbolically speaking, the only absolutely protected space is the mother’s womb)» (Barthes 

2013, 60). Her er Barthes kobling mellom isolasjon, beskyttelse og livmor, som jeg har vært 

inne på tidligere, tydelig. Livmoren er for Barthes et sted som ‘makten’ ikke kan nå, og får 

dermed betydning som noe kreativt. 

  Robinson Crusoe i Daniel Defoes roman praktiserer også en form for tilbaketrekning, 

og i hans tilfelle er isolasjonen i all hovedsak en måte å beskytte seg selv på. For Robinson 

Crusoe er tilværelsen på den øde øya en tilbaketrekning i seg selv, men ettersom han ikke vet 

noe om hvem eller hva som befinner seg der, bygger han seg et «fort» i den hensikt å kunne 

være ytterligere isolert og utenfor fare. Barthes hevder at fortet som Robinson Crusoe bygger 

er så innelukket som man kan få det, idet konstruksjonen ikke har noen dør: 

The Entrance into this Place I made to be not by a Door, but by a short Ladder to go 

over the Top, which Ladder, when I was in, I lifted over after me, and so I was 

compleatly fenc’d in, and fortify’d, as I thought, from all the World, and consequently 
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slept secure in the Night, which otherwise I could not have done, tho’, as it appear’d 

afterwards there was no need of all this Caution from the Enemies that I apprehended 

Danger from. (Defoe 2007, 52) 

Den eneste måten som Robinson Crusoe kan komme seg inn og ut av hulen på er via en stige 

som kan trekkes opp. Når han befinner seg inne i hulen er han dermed fullstendig hegnet inn 

og trygg. Samtidig er hulen usynlig utenfra, da den går i ett med landskapet.  

  Det er imidlertid ikke faktiske farer som Robinson Crusoe verner seg mot, men 

angsten for at farer eller potensielle fiender finnes. I starten av oppholdet på øya sover han i et 

tre, før han bygger hulen for å kunne sove trygt om natta. I likhet med Lo omtaler han 

tilholdsstedet sitt som en celle, noe som viser likheten mellom Robinson Crusoes hule, og 

soverommet og bilen i Darling River: «Besides this, I kept my self, as I said, more retir’d than 

ever, and seldom went from my Cell […]» (Defoe 2007, 147). Behovet for søvn gjør 

Robinson Crusoe sårbar, og siden han er alene på øya er han nødt til å kompensere for 

ensomheten ved å bygge fortet som han kan trekke seg tilbake til.   

  Det er flere ting som skiller Robinson Crusoe fra både Lo og Mélanie. Hans isolasjon 

på øya er åpenbart ikke frivillig, idet han har strandet med et skip. Dessuten er han hele tiden i 

aktivitet fordi han er nødt til konstruere og skape redskaper og ting som han trenger for å 

overleve. Han skaper på den måten en egen verden på øya, som er basert på hans egen 

virkelighetsoppfatning. I så måte er øya også en form for heterotopi på lignende måte som 

bilen og Los soverom.  

5.6 «Sleeping is for losers»14 

Søvn er i utgangspunktet noe privat og ensomt, hevder kunsthistorikeren Jonathan Crary, men 

den er på samme tid avhengig av et samfunn eller andre menneskers nærvær for å kunne 

realisere sin funksjon: «Crucial is the dependence on the safekeeping of others for the 

revivifying carelessness of sleep, for a periodic interval of being free of fears, and for a 

temporary «forgetfulness of evil»» (Crary 2014, 28). I et slikt perspektiv er søvnen en 

idiorytmisk sone i umiddelbar nærhet til et fellesskap.  

  Hovedmotivasjonen for byggingen av Robinson Crusoes fort handler om hans behov 

for søvn på en øy hvor han er helt alene. Fortets primære funksjon er å beskytte ham mot farer 

som han ikke kan verge seg mot, i mangelen på det fellesskapet og samfunnet som Crary 

                                                 
14 Crary 2014, 14 
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hevder er nødvendig. I et slikt perspektiv er Lo både frarøvet og tildelt frihet gjennom farens 

nærhet og overvåkning: «Elden från fars tändsticka lyser plötsligt upp skymningen som en 

ensam stjärna och jag kan höra det första giriga blosset på cigaretten, och sedan röken som 

lämnar hans mun och försvinner, mjölkvit och dov, fars eldflugor som alltid övervakar mig» 

(DR, 22). Selv om Lo aldri er fri for farens blikk, gir blikket henne også beskyttelse.  

 I Crarys forstand har søvn en politisk funksjon idet den fungerer som et avbrudd i 

kapitalismens evige kappløp om økonomisk gevinst. I boka 24/7. Late Capitalism and the 

Ends of Sleep (2013) hevder han at søvn, som noe inaktivt, uproduktivt og ulønnsomt, opptrer 

som menneskehetens siste skanse mot det kapitalistiske samfunnet: «In its profound 

uselessness and intrinsic passivity, with the incalculable losses it causes in production time, 

circulation, and consumption, sleep will always collide with the demands of a 24/7 universe» 

(Crary 2013, 10). Søvnen kan kortes ned og begrenses, men den kan ikke fullstendig 

koloniseres på lik linje med andre menneskelige nødvendigheter som sult, tørst, eller seksuelt 

begjær, som har blitt omgjort til «profittmaskiner» (10–11). Det Crary omtaler som «24/7 

universe» kan sammenlignes med Barthes’ begrep om «will to act»-samfunnet. På samme 

måte som tilbaketrekningen er ikke søvnen positiv i seg selv, men blir skapende, i en kreativ 

forstand fordi det er et brudd med kravet om at man skal sove så lite som mulig, og dermed 

være så nyttig og produktiv som mulig. 

5.7 Oppsummering 

I Darling River trekker Lo seg tilbake til sitt eget soverom, og hengir seg til passivitet, 

sjukdom og kroppslig forfall. På den måten kan «Darling River (Lo)» sammenlignes med 

Barthes behandling av fortellingen om den innestengte kvinnen av Andrè Gide, som likeledes 

lever i isolasjon på et soverom over mange år. Tilbaketrekningen kan imidlertid sies å ha et 

kreativt potensial, idet den, i Rancières vokabular, omfordeler rommet for det sanselige. Ved 

å trekke inn Bartleby, belyses tilbaketrekningen som en radikal handling ved passivitet, 

ettersom Bartlebys underlige og irriterende framferd fungerer som et rusk i maskineriet til en 

kapitalistisk nyttelogikk.  

  Videre kan Los soverom sammenlignes med livmoren, som jeg pekte på i kapittel 4, 

som et absolutt beskyttet rom, og et sted for deterritorialisering og tilblivelse. Samtidig er Los 

tilbaketrekning en bevegelse «innover og bakover», og en stadig utsettelse og forlengelse, 
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jamfør Songe-Møllers bruk av begrepet hystéra. Et slikt perspektiv knytter også isolasjonen 

til reisemotivet, som en spenning mellom tilbaketrekning og forflytning.     
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6 Ørken 

Ørkenmotivet i Darling River er et teppe som ligger over teksten. Det forgreiner seg, og er i 

bevegelse og forandring i den forstand at det opptrer i ulike former som nedbrent skog, strand, 

samt sand- og isørken. Samtidig setter det ørkenaktige et preg på romanen som kan knyttes 

opp mot aspekter jeg har diskutert i forbindelse med reisemotivet i kapittel 4. Ettersom 

reisene i Darling River er reiser som ender i ingenting, kan personene i romanen forstås som 

ørkenvandrere idet de beveger seg uten å ha noe mål. I dette kapittelet vil jeg se nærmere på 

hvordan romanen utforsker ørkenen som både et åpent og lukket rom, og hvordan 

ørkenmotivet på mange måter er knyttet til både reise og tilbaketrekning slik jeg har diskutert 

det i det foregående.  

  Mest konkret opptrer ørkenmotivet i «ur moderkartan», hvor En mor kjører i ørkenen i 

månedsvis, og ellers beveger seg i glatte rom som på havet, i luftrom, og andre ørkenlignende 

områder som strand og et landskap preget av en atomulykke. Felles for disse er i romanen en 

karakter av åpenhet og tilsynelatende mangel på grenser, samt et fravær av sivilisasjon. 

Ørkenrommet beskrives som uendelig og overveldende: «Landskapet är svindlande här, en 

evighet av aska och pinjeträd som väller fram omkring henne som en mardröm. […] Förförisk 

med sitt frätande ljus och sina oändliga vidder […]» (DR, 69). Det svimlende og 

overveldende gjør samtidig at rommet opptrer som kompakt og klaustrofobisk. Beskrivelsen 

av en lav himmel visker ut skillet mellom himmel og jord, og skaper en likhet mellom 

rommets her og der. Den lave himmelen opptrer på samme måte ved kysten i «Darling River 

(Lo)», som Lo og faren stadig reiser til: «[…] den onormalt låga himlen, klaustrofobisk vissa 

dagar, ibland vidöppen» (DR, 15).  

  Rommet veksler mellom å være åpent og lukket, og det er en generell tendens til at de 

åpne landskapene i romanen framtrer i sammenheng med et særegent og gjennomtrengende 

lys. Det åpne får i disse tilfellene ørkenlignende trekk: «Solen gick upp och ljuset fyllde 

landskapet som i en öken […] landskapet var så platt just här, sand, asfalt, aska och bara 

enstaka tallar och pinjeträd» (DR, 17 – 18). Og igjen i tilknytning til den nedbrente skogen: 

«Och längre bort mot den döda skogen öppnade sig landskapet som en öken, ett overkligt 

frätande ljus vilade över allting där» (DR, 25). På den ene siden er det lyset som fører til at 

rommet framtrer som åpent, og på den andre siden er det rommets åpenhet som gjør at lyset 

framtrer som etsende.  

 Slik jeg har vært inne på i forbindelse med nomaden i kapittel 4, er ørkenen ifølge 
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Deleuze og Guattari et glatt rom, og et sted for deterritorialisering. Ørkenen er nomadens 

territorium, såfremt nomaden reterritorialiserer seg i den deterritorialiserende bevegelsen. Ved 

at jorden deterritorialiserer seg selv, forsyner den nomaden med et territorium: «The land 

ceases to be land, tending to become simply ground (sol) or support. The earth does not 

become deterritorialized in its global and relative movement, but at specific locations, at the 

spot where the forest recedes, or where the steppe and the desert advance» (TP, 445). Det som 

Deleuze og Guattari refererer til som relativ bevegelse innebærer en stripete 

deterritorialisering, som enten former segmenter eller blokkerer for fluktlinjer (negativ 

deterritorialisering, som jeg var inne på i forbindelse med Gregor Samsa og Dolores). En 

absolutt deterritorialisering er imidlertid knyttet til nomadens glatte bevegelsesmåte (TP, 

592).    

  Det glatte rommet befinner seg alltid imellom stripete rom som skog og åkre. Dette 

kan ifølge Deleuze og Guattari enten innebære en prosess hvor det stripete begrenser og 

kontrollerer det glatte, eller at det glatte kiler seg inn mellom det stripete og utvider sitt 

territorium (TP, 448), slik jeg har vært inne på i forbindelse med amasonene i reisekapittelet. I 

et slikt perspektiv er det igjen tydelig hvordan det stripete har en maskulin dimensjon som 

stadig søker å kontrollere det feminine, mens det feminine (glatte) i større grad er 

deterritorialiserende og kreativt. Ørkenen har på den måten en feminin komponent.   

  Rommets lave himmel og blendende lys innebærer en intensitet og kroppslighet som 

kan sammenlignes med opplevelsen av «trycket mot ögongloberna» i Los celle i «Darling 

River (Lo)», eller slik Deleuze og Guattari beskriver ørkenen, som uten perspektiv eller 

konturer:  

The same terms are used to describe ice deserts and sand deserts: there is no line 

separating earth and sky; there is no intermediate distance, no perspective or contour; 

visibility is limited; and yet there is an extraordinarily fine topology that relies not on 

points or objects but rather on haecceities, on sets of relations (winds, undulations of 

snow and sand, the song of the sand or the creaking of ice, the tactile qualities of 

both). It is a tactile space, or rather “haptic”, a sonorous much more than a visual 

space. (TP, 445) 

Ørkenens «ekstremt fine topologi» indikerer hvordan det glatte rommet danner en lokal og 

forbigående vegetasjon, som videre henspiller på begrepet om haecceiteter, som jeg har vært 

inne på i forbindelse med ikke-hendelse i forrige kapittel. Gjennom landskapets evige 

skiftninger blir bestemte mål og retninger umulige, eller meningsløse, idet 

orienteringsmerkene aldri vil være de samme. Motorveien som En mor kjører på gjennom 
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ørkenen er en markert bane og et fast orienteringspunkt, men hennes bevegelsesmåte gjør 

veien i større grad til noe glatt idet hun ikke forflytter seg rettlinjet slik motorveien forlanger.  

  Det haptiske og taktile handler begge om berøringssansen, og skiller seg fra for 

eksempel auditiv eller visuell persepsjon. Deleuze og Guattari foretrekker imidlertid begrepet 

haptisk foran taktilt fordi det ikke etablerer en motsetning mellom to sanseorganer: 

«[“Haptic”] rather invites the assumption that the eye itself may fulfil the nonoptical 

function» (TP, 572). Det glatte rommet både betinger og er betinget av relasjoner, og er 

haptisk også i den forstand at berøringen innebærer en kroppslighet som gir rommet en 

stofflig og materiell kvalitet. I et slikt perspektiv viser sammenligningen mellom ørkenen og 

trykket mot øyeeplene i Los celle til det glatte rommets haptiske egenskaper i den forstand at 

øyet berører omgivelsene. 

  På den måten er ørkenrommet i større grad et terreng enn et landskap, hvis landskap 

forstås som noe man betrakter på avstand, slik Cresswell hevder: «Landscape is an intensely 

visual idea. In most definitions of landscape the viewer is outside of it» (Cresswell 2004, 10). 

Begrepet terreng fanger imidlertid inn det fysiske ved rommet i større grad enn ordet 

landskap, ifølge antropologen Gastón Gordillo: «I propose ‘terrain’ for our lexicon of the 

future because only this term admits that all actually-existing places have volumes, forms, and 

textures that are irreducible and indifferent to human practice, and whose dynamism becomes 

most apparent in the elusive physicality of the wind» (Gordillo 2016). Terrenget handler om 

overflate, og hvordan overflaten stadig er åpen for endring gjennom koblinger mellom ulike 

elementer som sand og vind. 

6.1 I det hvite 

Som jeg allerede har vært inne på, opptrer ørkenmotivet i Darling River alltid i sammenheng 

med et etsende lys. Lyset, i kombinasjon med ørkenrommets lave himmel, gjør at rommet 

framstår som uten linjer og konturer. Ørkenen er på den måten preget av det Deleuze og 

Guattari kaller «close range vision», hvor man ikke ser ting på avstand, men snarere orienterer 

seg i rommet gjennom andre sanser: «Where there is close vision, space is not visual, or rather 

the eye itself has a haptic, nonoptical function: no line separates earth from sky, which are of 

the same substance; there is neither horizon nor background nor perspective nor limit nor 

outline or form nor center; there is no intermediary distance, or all distances is intermediary» 

(TP, 574). I ørkenen er posisjoner og orienteringsmerker i stadig variasjon, og endres i 
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henhold til midlertidig (lokal) vegetasjon og handling (573). Ørkenens relasjoner mellom sand 

eller snø og vind former et forbigående landskap som hele tiden er i endring. Ordet 

«intermediary» kan bety mellomliggende, som i dette tilfellet handler om mellomrommet og 

berøringen mellom ulike entiteter, som videre skaper ørkenen som glatt rom. Ordet kan 

imidlertid også betegne noe formidlende, eller noe som opptrer som et mellomledd. Alle 

avstander er på den måten et mellomrom som formidler mening mellom ulike entiteter eller 

krefter.  

 Litteraturviteren Sabine Frost trekker i artikkelen «White In. White Out. The 

Noticeability of Text» fram fenomenet og begrepet «whiteout», som hun videre setter i 

sammenheng med litterære tekster. «Whiteout» er opprinnelig et værfenomen som vanligvis 

opptrer i polare strøk eller i fjellområder (Frost 2008, 89). Det handler om en manglende evne 

til dybdesyn som følge av snødekket terreng og overskyet vær:  

’Whiteout’ is a term of atmospheric optics and describes the inability to attain depth 

perception and even horizon definition despite having a wide range of sight. […] 

Snow and sky reflect diffuse light that reduces contrasts and affect visibility, 

especially of bright objects. In contrast to fog or snowfall, one can see the proverbial 

hand in front of one’s face. One can also see one’s foot – but not the surface on which 

it is standing. (92)  

I likhet med det haptiske rommet i Deleuze og Guattaris forstand, hevder Frost at «whiteout»-

tilstanden er konturløs, hvor det er umulig å spore eller «lese av» noe (95). Tilstanden er på 

den måten en form for kartografi i Deleuze og Guattaris forstand.  

  Personene i Darling River befinner seg på mange måter i en «whiteout»-tilstand, både 

fordi de beveger seg i ørkenlignende rom og fordi de forflytter seg uten mål og retning. 

Reisene på stedet er forflytninger i det hvite, hvor personene ikke følger noe bestemt spor og 

heller ikke har noe mål om å sette spor etter seg. Samtidig kan «whiteout» knyttes til 

reisemotivets kurvete linje, ettersom målet for reisen aldri er synlig i horisonten. Det er også 

på den måten Frost benytter ordet «white spot», som hun refererer til som noe uferdig, eller 

uferdig tilstand. Dette er et aspekt som kan knyttes til flere elementer i Darling River, og 

særlig hvordan En mor framtrer som en uferdig tilstand, idet hun er uten referanser, og aldri 

reterritorialiserer seg i noe. Hun er derfor umulig å kartlegge. Hennes karakter av «white 

spot» kommer også til uttrykk gjennom hennes hvite bekledning, idet hun deltar i 

demonstrasjonen som jeg har nevnt i kapittel 4, og det at hun i en annen passasje befinner seg 

i det hvite i form av snø. På lignende måte er faren til Lo kledd i en kremhvit dress idet han 

befinner seg utenfor sitt eget territorium ved den bredden av Darling River.  
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  Det hvite som noe uferdig, kan også knyttes til vitenskapsmannens forsøk på å få apen 

til å tegne: «Långa stunder blir han sittande med blyertsstrecken som apan har åstadkommit. 

De löper som en tunn förtröstansfull söm genom det vita» (DR, 229). Her er det det hvite som 

dominerer på arket, og den enslige blyantstreken gjør de hvite feltene tydelige som en mangel. 

På den annen side kan de hvite feltene i dette tilfellet også oppfattes som en mulighet, og noe 

som seinere skal vise seg å bli en realitet, idet apen faktisk begynner å tegne.  

6.2 Kysten og skogen – glatte og stripete rom 

Det er flere av handlingstrådene enn «ur moderkartan» som viser ørkenaktige aspekter, samt 

en veksling mellom stripete og glatt rom. I «Darling River (Lo)» er skogen det dominerende 

landskapet, men Lo og faren kjører også ut av byen på sine bilreiser, til byens utkanter og til 

kysten: «Vi körde genom vetefälten som vecklade sig under himlen där motorvägen ersattes 

av den slingrande landsvägen. Vi körde genom de mörka skogspartierna. […]» (DR, 13). 

Åkerlandskap, skogspartier og telefonstolper bidrar til å stripe rommet, og byen beskrives i en 

annen passasje som et fengsel – «stadens burar» (DR, 183). Kysten er derimot ørkenaktig og 

glatt både idet den framtrer som grenseløs og evigvarende, samt gjennom strandens fysiske 

likhet med sandørkenen: «Jag går längs strandpromenaden, stranden är som en öken, den 

förtsätter mil efter mil längs kusten […]» (DR, 95).  

  Også skogen i Darling River kan oppfattes som en ørken i den formen den opptrer på 

som nedbrent skog i «Darling River (Lo)»: «Det sönderbrända landskapet som lika gärna 

kunna vara ytan på en avlägsen ödslig planet» (DR, 166). Skogen utenfor byen brenner i 

ukesvis hver sommer, og bryter ned og åpner opp landskapet. Samtidig skapes det et grunnlag 

for ny vekst: «I de sönderbrända partierna växte liljor och lupiner. Kronbladen slog ut med 

sotiga kanter många år senare» (DR, 11). På den måten foregår det en prosess av nedbrytning 

og tilblivelse, som gjør den nedbrente skogen i større grad til et glatt rom enn den levende 

skogen. Skogens karakter av ørken er således bare forbigående, idet trærne alltid vil spire og 

gro igjen. Hvis skogbrannene i «Darling River (Lo)» pågår i flere år, er det stadig en prosess 

av deterritorialisering og reterritorialisering av skogspartiene, og en evig kombinasjon av det 

glatte og det stripete. På den måten er det også tydelig hvordan den stripete bevegelsen 

kontrollerer og hindrer den glatte, gjennom skogens evige reterritorialisering.  

  Selv om kysten ikke er et konkret mål i Darling River, slik jeg har vært inne på i 

forbindelse med reisemotivet, har den likevel en effekt. Det åpne landskapet ved kysten i 
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«Darling River (Lo)» står i motsetning til det innestengte ved skogen og byen. Idet Lo og 

faren i en passasje kjører ut av skogen, åpner plutselig rommet seg, og de blir møtt av et 

kraftig lys: «Vägens djur var mörka skuggor som dök upp och försvann hastigt och när vi 

äntligen for ut i det öppna havsbandet slog en våg av ljus emot oss, våldsamt, bländande» 

(DR, 13). Kysten er et rom i bevegelse og endring, noe som delvis er forårsaket av lysets 

karakter: «Det var det bländande ljuset som flödade över oss och förförde oss, den onormalt 

låga himlen, klaustrofobisk vissa dagar, ibland vidöppen» (15). Og videre: «Omkring oss var 

mattan av salt vatten som aldrig stod stilla, detta flytande förtrollade obegripliga guld, 

oändligt» (15).  

  Det viser seg imidlertid at faren til Lo ikke liker å befinne seg ved havet: «Far 

avskydde egentligen stränder, havet gav honom kväljningar, lukten av tång och fågelskriken, 

han fick genast en känsla av att han höll på att drunkna eller på något sätt gå under, 

översvämmas» (DR, 15–16). Idet han blendes av lyset framstår han som desorientert og 

omtåket, «som om han återvänt efter en längre tids sjukhusvistelse» (13). Dette er et lignende 

trekk som jeg tidligere har vært inne på i forbindelse med vitenskapsmannen og apen, der det 

tilsynelatende åpne landskapet ved havet «avsløres» som stripete idet skogen reflekteres i 

apens øyne. I «Darling River (Lo)» sier Lo eksplisitt at faren misliker å befinne seg i det 

glatte, og at det stripete viser seg i ansiktet hans når det lysner av dag: «När hans ansikte 

träffades av gryningsljuset hade natten ritat ännu ett streck i hans ansikte» (15).  

  Hvis faren ikke liker å være ved havet, hvorfor drar de da dit? Det er han som er fører 

av bilen, og som bestemmer hvor de skal reise. Det finnes et omsorgsaspekt her, på samme 

måte som hos vitenskapsmannen i forhold til apen. Vitenskapsmannen tar med apen til havet 

slik at hun skal få se det åpne landskapet og kjenne på friheten. På samme måte reiser faren 

med Lo til kysten, fordi hun liker å være der, og slik at hun skal kunne føle på en frihet som 

hun ikke tilstrekkelig kan nå. Havet vitner om en form for frihet, men Lo kan aldri nå den 

fordi hennes reise begrenser seg til kysten. Hun kan se friheten som havet representerer, men 

hun kan ikke være en del av den.  

 Omsorgen er imidlertid tvetydig. I vitenskapsmannens tilfelle ligger det en tanke bak 

ønsket om å vise apen havet, et prosjekt som egentlig handler om ham selv og hans egen 

berømmelse. For faren til Lo er reisen til kysten et tapsprosjekt for hans egen del, idet han i 

utgangspunktet misliker å være der. Faren forsøker å kontrollere og stripe rommet, men 

opplever en form for avmakt i møtet med det glatte. Det stripete kommer i stedet til uttrykk 

som furer i ansiktet hans, som en «stripethet» som vender innover mot ham selv (avmakt). 
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Farens makt er ikke allmektig, men må bukke under i møtet med det glatte ved kysten.  

  Den samme tvetydigheten kommer til syne idet faren til Lo alltid befinner seg i 

nærheten av henne ved bredden til elven Darling River. Som jeg har vært inne på i forbindelse 

med tilbaketrekningen i forrige kapittel, er nærheten på den ene siden en måte å kontrollere og 

overvåke Lo på (stripete), men på den andre siden er hans venting og overvåkning også 

motivert av omsorg på den måten at han har mulighet til å passe på henne og kjøre henne 

hjem når hun er ferdig med sine seksuelle bedrifter ved elven. Når Lo imidlertid vender 

tilbake til bilen, forsøker faren å skjule at han har ventet, som om han ikke vil avsløre sin egen 

omtanke: «Nonchalant och ukoncentrerad, som om han inte alls har väntat på mig eller som 

om han har väntat på mig alltid» (DR, 23). I likhet med kysten, er heller ikke elvebredden et 

sted der faren trives, og han holder seg som regel i nærheten av bilen litt lenger oppe i 

skogbrynet: «Far ser inte ut att höra hemma i det grova, gyttjiga flodlandskapet, han är en 

främling här i sin gräddvita kostym och de glänsande skorna. Om det inte vore for mig skulle 

han överhuvudtaget inte befinna sig vid den här förstörda strandremsan» (DR, 192).  

  Dette kan knyttes opp mot det jeg tidligere har vært inne på i forbindelse med det 

feminine og maskuline, som igjen kan forbindes med henholdsvis glatte og stripete 

bevegelsesmåter. Faren føler at han går under eller kveles i møtet med det grenseløse og 

overskridende. Han opplever havet og det åpne rommet som noe truende og fremmed, som 

både handler om en frykt for friheten, men også en frykt for det feminine som noe utflytende 

og grenseløst. Til gjengjeld liker han å kjøre gjennom de brennende skogene, med synet av 

«lågornas galler», noe som reflekterer en annen form for grenseløshet som i større grad 

handler om et ønske om å dominere og beherske naturen. På samme måte innebærer farens 

arbeid som arkitekt en tilsvarende makt til å kontrollere og territorialisere rommet: «Far ser ut 

över staden. Det är fars stad och fars idéer om staden. Om dagarna sitter han på 

arkitektkontoret och skissar på byggnader som ingen kan föreställa sig ännu» (DR, 87). Faren 

framstår som en skaper eller gud med evne til å dele opp og distribuere rommet.  

  Likeledes framstår vitenskapsmannens prosjekt med å få apen til å tegne som et forsøk 

på overskridelse, og kan knyttes til en maskulin kjønnskoding som handler om å ville sprenge 

grenser, kontrollere naturen, samt en territoriell erobringsøkonomi som jeg tidligere har pekt 

på i reisekapittelet. På samme måte er det en tilknytning til vitenskapsmannens tittel, som 

innebærer en dobbel maktutøvelse gjennom både ordet «mann» og «vitenskap». Imidlertid 

viser både vitenskapsmannen og faren avmakt i møtet med det grenseløse i form av det glatte 

rommet.  
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  Elvebredden opptrer som strand på en lignende måte som bredden ved havet, og 

fungerer for Lo som et substitutt for kysten. Dette er et aspekt som også Johanna Lindbo er 

inne på: «I stället för ett liv vid havet (Lo får nöja sig med enstaka besök) formas ett liv intill 

floden där hon och hennes far fördriver mer och mer tid […]» (Lindbo 2014, 39). Elven er 

kontrollert vann, hevder Lindbo, i motsetning til havets grenseløshet, noe som gjør 

motsetningen mellom Lo og En mor tydelige, idet En mor faktisk har mulighet til å befinne 

seg både i og på havet gjennom svømming og båtreise: «När hon är ledig simmar hon långt ut 

i havet» (DR, 157). På samme måte har Dolores i «Den dödas bok» et ønske om å reise til 

havet, men i motsetning til Lo kommer aldri dit: «Dolores längtar fortfarande till havet och 

stränderna» (112). Hun og Richard befinner seg derimot evig kjørende i en endeløs 

bjørkeskog: «Björkarna står stilla ovanför deras huvuden. Flimrande och liksom overkligt 

gröna, klorofyllstinna och perfekt tecknade skissaer mot den vita himlen. Okoncentrerade, 

likgiltiga betraktare» (113).  

 Lo befinner seg heller aldri i selve ørkenrommet, slik som En mor gjør, men beveger 

seg stadig i nærheten av – eller på grensen til – ørkenen gjennom reiser til kysten, 

elvebredden og den nedbrente skogen. Således omfatter også ørkenen et frihetsaspekt på 

samme måte som havet. Det er et rom som tilsynelatende er åpent i alle ender, og et rom som 

Lo ikke kan nå – foruten i drømme. Dette kommer blant annet til uttrykk i en passasje der Lo 

befinner seg på et bibliotek, og En mors reise i ørkenen gjentas i Los drømmer: «Läslampan 

är solen som återvänder i gryningen där jag befinner mig i en främmande bil som spränger 

fram genom ett ökenlandskap» (DR, 85). Her har Lo tatt En mors plass, men opptrer som en 

fremmed i bilen. Med mindre hun også i drømmen er passasjer, slik at det i dette tilfellet er En 

mor som er fører av bilen, og ikke faren. Dette forsterker En mor som en utopisk figur i 

romanen, og som en nomadisk krigsmaskin slik jeg har vært inne på tidligere, idet hun i større 

grad beveger seg fritt og uten hindringer.  

 Et rom kan med andre ord opptre som både glatt og stripete, avhengig av personene 

som beveger seg i det. Det samme rommet kan være både det ene og det andre på samme tid, 

slik også personene i Darling River beveger seg både glatt og stripete i glatte og stripete rom. 

Deleuze og Guattari hevder at rom er under kontinuerlig «striping», men at det i denne 

prosessen også skapes andre krefter og linjer som former glatte rom:  

What interests us in operations of striation and smoothing are precisely the passages or 

combinations: how the forces at work within space continually striate it, and how in 

the course of its striation it develops other forces and emits new smooth spaces. […] 

Movements, speed and slowness, are sometimes enough to reconstruct a smooth space. 
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Of course, smooth spaces are not in themselves liberatory. But the struggle is changed 

or displaced in them, and life reconstitutes its stakes, confronts new obstacles, invents 

new paces, switches adversaries. Never believe that a smooth space will suffice to 

save us. (TP, 581) 

Glatte rom er ikke i seg selv frigjørende, men i møtet mellom det glatte og det stripete skapes 

det fluktlinjer, som bidrar til at noe nytt skapes. Ørkenen innebærer en deterritorialisering 

med tanke på faren og vitenskapsmannen, som begge blir konfrontert med det glatte, noe som 

fører til et brudd i deres reproduserende system av vold og autoritet. På lignende måte er 

Richards bevegelser både glatte og stripete idet han forflytter seg på stedet samtidig som han 

unngår det glatte i form av havet.    

6.3 Ørkenen som lukket rom 

Ørkenen er paradoksalt nok et typisk eksempel på et fullstendig lukket og avsondret rom, 

hevder Barthes: «[…] the desert = existential theme: vita eremitica. Which means it can be 

experienced with varying degrees of intensity. There’s an ultimate degree of intensity, which 

is what identifies the desert with total reclusion: the “absolute-desert” (paneremos) […]» 

(Barthes 2013, 62). Både ørkenen og labyrinten er ifølge Barthes arketyper av innelukkede 

rom, men som er paradoksale fordi de «utgir seg» for å være åpne. Slik jeg har pekt på i 

forbindelse med det haptiske rommet, framstår ørkenen for Barthes som fullstendig lukket på 

grunn av rommets likhet med seg selv. I tilfellet med labyrinten handler det om at man er så 

tett på omgivelsene, at orienteringen i rommet blir forvansket, på lignende måte som det 

haptiske rommet. Når man først er inne i en labyrint, er det umulig å finne veien ut.  

  En tilstand av «in the white» kan på samme måte oppfattes som en labyrintisk 

situasjon. Som Barthes påpeker, kan den som ser labyrinten ovenfra lett finne utveien, mens 

den som befinner seg inne i den ikke har mulighet til å betrakte rommet på samme måte. I 

Darling River er personenes reise uten mål en form for labyrintisk bevegelse, eller en 

forflytning som har labyrintisk karakter. Dette gjelder blant annet i forbindelse med Dolores 

og Richards reise til Alaska, hvor skogen opptrer som en labyrint som de aldri kommer seg ut 

av. Idet det er Richard som fører bilen, er det også han som fører Dolores lenger inn i 

labyrinten. Ettersom Dolores søker seg til det glatte i form av havet og Alaska, striper Richard 

rommet i den forstand at han forsøker å kontrollere både Dolores og reisen. Det ligger 

imidlertid en ambivalens i dette, siden Richard også beveger seg glatt idet han kjører omveier, 

som en form for dveling i rommet. 
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  Ørkenen er labyrintens antitese, hevder Barthes, men trumfer likevel labyrinten som 

det innelukka rommet framfor noe på grunn av ørkenens mangel på vegger (Barthes 2013, 

62–63). Barthes sidestiller «the absolute desert» med Mélanies begjær etter å stenge seg inne 

og gjemme seg under teppet: «It’s the superlative form of Malampianism: paneremos is very 

much like Mélanie’s blanket» (63). Han finner likheter mellom livet i ørkenen og Mélanies 

isolasjon.   

   I Deleuze og Guattaris forståelse av ørkenen som uten konturer og sentrum ligger det 

også et aspekt av innelukkethet, på samme måte som Barthes’ forståelse. Samtidig er ørkenen 

for Deleuze og Guattari et åpent og glatt rom. De knytter også ørkenen til et begrep om det 

tomme subjektet, som kan illustreres med En mor, som er referanseløs og uten identitet (uten 

navn). Alle subjekter er tomme, hevder Deleuze og Guattari, på lignende måte som de 

snakker om begreper på. Dette kommer til uttrykk i «Darling River (Lo)», hvor Lo trekker seg 

tilbake til sin indre ørken: «Jag återvänder till mig själv, min öken, mitt uppehållsrum dit 

ingen äger tillträde» (DR, 256).  

  Subjekter er snarere maskiner, hevder Deleuze og Guattari, som kobler seg med andre 

maskiner, og former en mangfoldighet: «Vi er ørkener, men befolket av stammer, fauna og 

flora» (Deleuze og Parnet 2015, 27). Ørkenen er en form for askese, hevder Deleuze, som tar 

form som et eksperiment: «Ørkenen, eksperimenteringen med vores selv, er vores eneste 

identitet, vores enkeltstående chance for alle kombinationerne, der har til huse i os» (27). 

Ørkenen er på den måten et komposisjonsplan, hvor alle koblinger er mulige. En mor er igjen 

eksempel på dette, idet hun beveger seg inn og ut av ulike roller, men aldri fester seg ved noe, 

og aldri reterritorialiserer seg. Bildemontasjen, som jeg har pekt på i forbindelse med 

demonstrasjonen i kapittel 4, er en slik eksperimentering, hvor En mor limer seg selv inn, og 

kobler seg med ulike andre kropper.   

6.4 Oppsummering 

Ørkenmotivet opptrer i ulike former i Darling River, som sandørken, nedbrent skog, strand, 

og som en indre ørken hos personene. Ørkenen er for Deleuze og Guattari et glatt rom, som 

formes gjennom en glatt bevegelsesmåte, og det er særlig En mor som beveger seg glatt i 

romanen, og befinner seg i det Deleuze og Guattari karakteriserer som glatte rom: ørken, hav, 

luftrom og så videre. En mors glatte bevegelser gjør at hun framtrer som en utopisk karakter.  

  I romanen skjer det en veksling mellom stripete og glatte rom, idet det er personene 
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som former rommet. Faren til Lo og vitenskapsmannen striper rommet gjennom bevegelser 

som er knyttet til makt og territorialisering. Samtidig finnes det glatte alltid i det stripete, og 

omvendt, noe som i romanen kommer til uttrykk gjennom omsorg og avmakt.  
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7 Litteraturens politikk 

«På ett märkligt sätt vävs litteratur och liv samman, 

inte minst för att jag upplever också litteraturen som en motståndszon, 

en plats för det möjliga att möta det omöjliga»15 

–Kristian Lundberg 

I dette kapittelet vil jeg samle tråder fra de foregående kapitlene, og i større grad trekke inn 

Darling Rivers form, for å belyse hvordan form og romanunivers speiler hverandre. Kapittelet 

vil være en drøfting av forholdet mellom litteratur og politikk, ved å benytte analysen av 

Darling River som eksempel.    

7.1 Det politiske ved formen 

Litteraturens politikk ligger ikke bare i innholdet, slik jeg har påpekt innledningsvis i denne 

undersøkelsen, men handler også om form, i den forstand at formen skaper nye måter å 

assosiere og se verden på. Darling Rivers ikke-rettlinjete og fragmenterte stil innebærer en 

invitasjon til slik kreativitet. Romanen kan sammenlignes med En mors montasje av bilder, 

som kan settes sammen på mange ulike måter, og dermed fortelle ulike historier. På den 

måten er teksten selv, på lignende måte som personene i romanen, ikke på vei noe bestemt 

sted, noe som gjør at tekstens mening blir åpen.   

  I kapittel 3 trakk jeg fram et sitat av Dikeç, hvor han hevder at romlighet er en effekt 

av relasjoner som konstant åpner opp nye politiske rom (Dikeç 2012, 675). I Darling River 

gjør både karakterene og motivene de inngår i nettopp dette. Romanen kobler ulike 

tidsforståelser, ulike fortellerinstanser, ulike blikk på verden og ulike sansende subjekter, som 

skaper nye innganger til virkeligheten. Motivene jeg har trukket fram i analysen gjentas 

gjennom hele romanen, og idet motivene er i bevegelse i teksten, omformes de, og produserer 

ulike betydninger ettersom hva de er koblet med i tekstuniverset. Den stadige gjentagelsen av 

reisemotivet forsterker tekstens egne karakter av reise på stedet, ettersom gjentagelsen i seg 

selv er en form for syklisk bevegelse uten mål. Gjentagelsen skaper brudd, som bidrar til å 

forhindre dannelsen av et lineært handlingsforsløp, og som stadig utsetter en eventuell mening 

i å ekspandere. Det ikke-lineære ved Darling River gjør at romanen opptrer som en ørken på 

lignende måte som ørkenrommet i romanuniverset, hvor betydning flyttes og forskyves, som 

                                                 
15 Lundberg 2014, 13 
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en luftspeiling som forsvinner idet man nærmer seg. På den måten har teksten selv en karakter 

av streifing og dveling på samme måte som romankarakterenes forflytninger i romanens 

verden.  

  Hvis en teksts form oppstår gjennom en «lokal gramatikk», slik Tygstrup mener, er det 

nærliggende å koble denne gramatikken til ørkenrommets lokale terreng, som viser til 

Deleuze og Guattaris tanke om at det ikke finnes et iboende budskap i litteraturen, men at 

betydning skapes lokalt, gjennom koblinger mellom ulike maskiner, som gjør at mening 

skapes igjen og igjen i møtet med leseren og verden.  

  Slik vi har sett, hevder Rancière at forbindelsen mellom litteratur og politikk går 

gjennom det sansende subjektet. Frost hevder på lignende måte at fenomenet «whiteout», som 

jeg har vært inne på i forbindelse med ørkenmotivet, kan overføres til litterære tekster på den 

måten at de begge involverer et subjekt og et subjekts evne til sansning. Subjektets forstyrrede 

oppfatningsevne under en «whiteout»-tilstand kan sammenlignes med lesersubjektets møte 

med tekstrommet, som på samme måte omfatter mangelfulle eller misvisende signaler for 

leserorientering (Frost 2008, 94): «The text space under ‘whiteout’ condition is a space that is 

in flux and does not allow for steady orientation, because its meaning becomes doubtful and 

all cues, all signs are also «inadequate or misleading», at least if unambiguous meaning is the 

goal» (96). Litteraturen kompliserer en lese- og forståelsesprosess, hevder Frost, gjennom 

ulike retoriske virkemidler, som opphevelse av mening, oppløsning eller selvreferensialitet. 

Hun kaller dette for litterære «whiteout»-effekter.  

  Dette har sammenheng med det vi har sett at Rancière omtaler som et misforhold 

mellom den betydningen som språket har i den gitte orden (police) og det språket som 

litteraturen produserer, og som Deleuze og Guattari kaller en «mindre» litteratur. Det er 

imidlertid ikke snakk om to ulike språk, men ulike sammensetninger av språklige elementer. 

Eller slik Frost beskriver det: «The main problem is the subject’s trust in still visible signs, 

but those signs are incomplete or have changed their meanings – therefore it has become 

impossible to create one certain meaning» (Frost 2008, 98). Det oppstår en misforståelse idet 

litteraturen ifølge Deleuze og Guattari stammer i sitt eget språk. Gjennom forbindelsesordet 

og kobler litteraturen tegn på en uvant måte, som gjør at tegnet tømmes for mening idet det 

settes sammen med andre tegn. Det er på den måten Deleuze og Guattari hevder at mening 

oppstår i mellomrommet mellom maskiner, slik som bindeleddet og illustrerer.       

  I forbindelse med det haptiske rommet, som jeg har diskutert i kapittel 6, oppstår det et 

spill mellom ulike sanser, idet synssansen er svekket. Det er den taktile berøringen med 
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rommet, og ikke synet, som skaper mening og orientering i landskapet. Idet det ikke lenger 

handler om å se, og dermed hvem som kan ses eller ikke ses, oppstår det en demokratisering 

av rommet, fordi berøringen ikke er hierarkisk på samme måte. Den «proksemiske 

avstanden», som Deleuze og Guattari snakker om, eller Barthes sone, produserer nye 

subjekter gjennom berøring og møter. Dette er en kontrast til Rancières tenkning, som 

involverer alle sanser, og særlig synssansen, idet han bruker metaforer som scene, lys og så 

videre.  

  Ettersom Darling Rivers mening er noe som stadig utsettes, og fortellerinstansene og 

ledetrådene er upålitelige eller uklare, tvinges leseren til å opptre som en nomadisk 

ørkenvandrer i møtet med teksten. Leserens mentale kart brytes mot romanen, noe som åpner 

opp for mening i stedet for å låse teksten til en bestemt mening. Dette er et poeng som blant 

annet kan knyttes til En mors deltakelse i demonstrasjonen, som jeg blant annet har nevnt i 

kapittel 4, hvor det framstår som uklart hvorfor hun befinner seg der og hvilken mening som 

ligger i denne passasjen. Hennes avvikende opptreden i møtet med den rettlinjete mengden 

har en underliggjørende effekt, i den forstand at den skaper forskyvninger i leserens gitte 

forståelseshorisont. Alle passasjene i «ur moderkartan» produserer en slik form for absurditet 

og forvirrende orientering, både på grunn av koblinger mellom de delene som utgjør «ur 

moderkartan», og «ur moderkartan»s kobling med romanens øvrige handlingstråder. Det at 

konteksten varierer fra passasje til passasje, og at En mor opptrer i forskjellige roller fra gang 

til gang, gjør det umulig å skulle danne seg et helhetlig bilde av En mor som romankarakter.  

7.2 Tilbaketrekning som politisk handling 

Hvordan kan tilbaketrekningen, slik den beskrives i Darling River, være politisk? En 

bevegelse som innebærer å isolere seg og trekke seg tilbake inn i seg selv framstår 

umiddelbart som en anti-politisk handling. Hvor ligger det politiske i at Lo går i oppløsning 

inne på jomfrukammeret, eller at Bartleby dør i en krok i en luftegård i fengsel? Må ikke det 

politiske nødvendigvis medføre en form for fellesskap og en oppmerksomhet om verden, noe 

som tilbaketrekningen i seg selv ikke gjør?  

  Los tilbaketrekning er ikke direkte politisk, men får en politisk funksjon idet den viser 

ut over seg selv. Det er slik vi har sett at Hjorthol hevder i forbindelse med Bartleby, at 

tilbaketrekningen er «eit teikn som viser til sprekka i den symbolske orden» (Hjorthol 2011, 

296). Noe av det politiske i forbindelse med tilbaketrekningen i Darling River ligger i 
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hvordan romanen åpner opp et rom for andre livsformer enn de vi oppfatter som mulige. 

Tilbaketrekningsmotivet har med andre ord en effekt, i den forstand at det tvinger fram en 

tenkning og refleksjon over det livet man selv lever og den verden man lever i. Radikale 

brudd med det normale framtvinger selvrefleksjon. Romanen viser at det finnes avvik, og på 

den måten gjør den det usynlige synlig. Nye subjekter trer fram i lyset, jamfør Rancières 

fordelingen av det sanselige.  

 Som jeg har vært inne på i kapittel 5, kan det groteske både vekke avsky og 

medlidenhet. At noen lar være å gjøre det som synes å være til deres eget beste, er vanskelig 

for Loven å akseptere. En handling som innebærer å ville sin egen undergang blir gjerne 

forstått som en form for psykisk lidelse. En slik forståelse kan oppfattes som en form for 

samfunnets forsvarsmekanisme, eller en mekanisme for å opprettholde grensene og den gitte 

ordningen. På den måten er det lett å tenke på karakterene i Darling River som patologiske, 

men måten Stridsberg skriver fram karakterene på, gjør at de ikke framstår som det i 

romanen. Det samme gjelder Mélanie, som har valgt å ikke vaske seg, men snarere leve i sin 

egen skitt over mange år. En slik livsform er såpass avvikende fra det normale at Loven griper 

inn, og tvinger henne ut i den normale virkeligheten og i dagslyset. De som fjerner seg fra det 

normale, har ikke en plass i samfunnet, og ifølge Barthes ikke en plass i språket. Barthes 

produserer et språk for Mélanies lidelse, gjennom begrepet malampianisme, og på den måten 

trer hun inn i lyset, også i bokstavelig forstand. Barthes viser på denne måten det han mener 

med at språk er makt, og at det er i språket at språket må beseires: «Mitt hovedsiktemål er 

altså teksten, det vil si veven av signifikanter som utgjør verket, fordi teksten er selve 

tilsynekomsten av språket, og det er innenfor språket at språket må nedkjempes og forledes: 

ikke gjennom budskapet som formidles, men gjennom ordenes spill på språkets teaterscene» 

(Barthes 2010, 133). Språkets teaterscene ligger her tett opp til Deleuze og Guattaris begrep 

om litteraturens komposisjonsplan, hvor det oppstår et spill mellom koblinger. For Rancière 

vil det handle om hvordan fordelingen og omfordelingen av det sanselige produserer nye 

subjekter og ting på den scenen som fellesskapet utgjør.  

  Det lyset som Mélanie trer inn i i Gides fortelling, idet hun tvinges ut av soverommets 

dunkelhet, er imidlertid Lovens og den gitte ordens lys, som i den andre betydningen av 

Rancières sensible – det fornuftige og rasjonelle. Det å leve ut sin galskap eller sine egne 

eksentriske sider er ikke tolerert, men snarere noe som ikke skal synes, høres eller kjennes. 

Det samme gjelder for Bartleby, som blir satt i fengsel fordi han nekter å forlate 

kontorlokalet, og generelt har en oppførsel som går på tvers av de andre kontoristenes. 
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  Tilbaketrekningen handler imidlertid ikke bare om avvik, men også om en form for 

negasjon. Personene lever et passivt liv, som innebærer uproduktivitet og unyttighet, noe som 

får en politisk valør så lenge disse negasjonene foregår i et kapitalistisk samfunn innrettet mot 

vekst, effektivitet og nytte. Romanen viser på den måten at det er mulig å koble på andre 

måter. Det passive og tiltaksløse i romanen har en effekt idet det er provoserende. Det tvinger 

oppmerksomheten mot det gitte, og denne ordenens egne perversjoner (vekst, press, stress, 

strømlinjeforming, homogenitet og så videre). Idet det negerende belyses, blir også motsatsen 

synlig, samtidig som opplysningen av det negerende setter motsatsen i et nytt lys.    

 Bare det faktum å passivt oppta rom uten å være nyttig eller produktiv på noen som 

helst måte blir en form for lovbrudd (Loven), eller noe som kan oppfattes som noe sjukelig. 

Personene i Darling River er ikke produktive, og heller ikke fanget i den toneangivende 

rasjonaliteten (jf. det fordreide blikket). De passer dermed ikke inn i det dominerende 

skjemaet, eller det Rancière kaller den gitte orden (police). I et slikt perspektiv er det politiske 

ved romanen knyttet til en form for kapitalismekritikk, idet den gir rom for personer som 

hengir seg til passivitet, dovenskap og dagdriveri. Som vi har sett, er det også på den måten 

søvnen har en politisk funksjon for Crary, som noe inaktivt og ulønnsomt som stikker kjepper 

i hjulene for kapitalismens pengedrevne maskineri. Søvnen er følgelig ikke politisk i seg selv, 

men i likhet med tilbaketrekningen har den en virkning gjennom måten den er et brudd og en 

forsinkelse på. Både en hengivelse til sjukdom og forfall, og det å passivt oppta rom, er et 

irritasjonsmoment, og et rusk i maskineriet som skaper ubalanse i den kapitalistiske logikken. 

Dette gjelder også for leseren i møtet med teksten, hvor leseren tvinges til å være vitne til det 

passive. Irritasjon er en effekt som skaper omfordeling av det sanselige, idet det uproduktive 

viser seg som også en (radikal) mulighet. Det samme gjelder for Barthes’ framstilling av 

anakoretene i idiorytmi-forelensingene. Anakoretene er også et avvik, og framstår i forhold til 

dagens samfunn nærmest som en provokasjon. 

 I Darling River gis det rom for at personene kan leve ut sine lidelser, uten at et 

formynderi griper inn og fører de på rett kurs. Romanen gir personenes divergerende blikk på 

virkeligheten en plass, slik at man blir tvunget til å akseptere det. Dette er også en prosess 

som skjer i romanens verden, idet Los tilbaketrekning gjør at faren tvinges til å forholde seg 

til henne på en annen måte. Det samme gjelder En mor, som fungerer som et 

fremmedgjørende element i møte med andre personer i romanens verden. Usikkerheten som 

skrives fram mellom En mor og for eksempel kvinnene i demonstrasjonen er også noe som 

oppstår mellom teksten og leseren. Det er imidlertid i dette mellomrommet, og i koblingen, at 
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det frigjøres muligheter, som en fluktlinje, som skaper en forståelse av at verden kan være 

annerledes.   

 Romanen blir et eksempel på at det i litteraturen er mulig for personer å leve på en 

annen måte enn den som oppfattes som normal. Litteraturen viser at avvikeren også kan ha en 

plass, selv om det ikke er i hjertet av det foreliggende fellesskapet. På den måten griper 

romanen inn i det Rancière omtaler som fordelingen av det sanselige, idet personer som 

befinner seg i skyggen av fellesskapet blir tatt fram i lyset. Personene i romanen befinner seg 

alle i samfunnets randsoner, og det gjør de også i romanens verden. Idet romanen belyser 

personene i utkanten, blir personene også synlige utenfor romanen. Slik jeg har nevnt i 

kapittel 3, innebærer fordelingen av det sanselige alltid en mulighet for at det som befinner 

seg i skyggen kan tre inn i lyset, og omvendt.  

 Enda et relevant, og nærmest komisk, tilfelle av handling ved passivitet finnes i Dag 

Solstads roman Ellevte roman, bok atten (1992), hvor vi møter vi kemneren Bjørn Hansen, 

som frivillig lenker seg til en rullestol. På den måten setter han seg selv ut av spill, noe som 

for ham framstår som den eneste muligheten til å gjøre motstand på mot ‘makten’, og mot 

tilværelsens håpløshet. Bjørn Hansens brudd med spillereglene er en villet og aktiv handling, 

og noe som kolliderer fullstendig med en strømlinjeformet oppfatning av verden. Han velger 

ikke bare å gjøre seg selv passiv, han gjør det ved å «mime» et slags handikap ved å sette seg 

i rullestolen. Selv om det ikke er direkte sammenlignbart, er Los måte å «mime» sjukdommen 

og sitt eget forfall på, en lignende fluktlinje, i form av en utvei eller nødutgang hvor ‘makten’ 

(og Faren) ikke har tilgang.  

  Det politiske i litteraturen kan med andre ord ikke handle om tilbaketrekningen alene, 

men litteraturen kan ha en effekt på fellesskapet og på verden. Effekten innebærer en 

omfordeling av det sanselige, i Rancières forstand. Eller i Deleuze og Guattaris vokabular: 

idet litteraturen kobler på nye og uvante måter.   

7.3 Representasjon og produksjon 

Litteraturen skaper en realitet heller enn å representere eller reprodusere. Det er dette Hjorthol 

er inne på i sitatet jeg har trukket fram i innledningen, der han hevder at politisk litteratur ikke 

behøver å være radikal i sitt budskap, eller fungere «som instrument for ein allereie 

føreliggande politikk» (Hjorthol 2011, 46). Det Hjorthol peker på som «allerede 

foreliggende» vil fungere som en representasjon av et gitt budskap, mens det politiske i 
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Hjorthols forstand er noe som konstitueres i den litterære teksten. Det er i et slikt perspektiv 

Deleuze og Guattari snakker om den litterære maskinen, som noe som produserer et budskap, 

eller en effekt, gjennom koblinger. Den litterære teksten kobler – og kan koble – med andre 

og ulike maskiner, og kropper gjennom å forme rhizomer. På den måten er teksten en 

kartografi og en kartlegging av hittil ukjente territorier, og nettopp ikke reproduksjon eller 

kopi: «[Writing] has to do with surveying, mapping, even the realms that are yet to come» 

(TP, 3).  

  Det tomme subjektet som En mor konstituerer, kan overføres til det Deleuze og 

Guattari kaller en «kollektiv utsigelsesoppstilling», hvor forfatteren ikke oppfattes som et 

enhetlig subjekt, men et element som inngår i den litterære produksjonsmaskinen: 

[…] det [blir] også mulig for Deleuze og Guattari å etablere sitt begrep om en 

«kollektiv utsigelsesoppstilling», der Kafka som forfatter ikke er identisk med et 

enkeltstående subjekt som utsier sine utsagn i «ensomhet», men som først og fremst 

fungerer som en del av en større sosial helhet, som et element eller drivverk i en 

utsigelsesmaskin […]. (Stene-Johansen 1994, 12)  

På denne måten speiler Stridsberg bevegelser og tendenser i samtiden, men ved å skape en 

litterær tekst gjør hun det på en fordreid og «åpnende» måte. Teksten blir et trekk innenfor 

den større sosiale helheten i stedet for en kalkering av den. Teksten er produsert og den 

fortsetter å produsere ulike effekter når den leses. Således handler det altså ikke bare om 

hvordan Darling River åpner opp for andre måter å se på, men også hvordan den gjør det 

kjente rommet fremmed. Eller sagt på en annen måte, at romanen får leseren til å føle seg 

fremmed i det vante rommet.  

  På den måten er litteraturen et forsøkslaboratorium, ifølge Tygstrup, idet den 

konstruerer mulige rom og mulige oppfatninger av verden. Darling River er et 

forsøkslaboratorium i den forstand at den konstruerer rom for ulike virkeligheter. Slik jeg har 

diskutert i kapittel 4, kan romanen sies å være et kurvet speil, som fordreier den gitte 

virkeligheten, og gir plass til avvikende eller forstyrrende livsformer. Romanen er dermed 

minoritær, i Deleuze og Guattaris forstand, eller snarere bliven-minoritær, idet den gjør det 

«mindre» i den hensikt å skape nye våpen, slik Deleuze og Guattari framstiller det. Våpnene 

det er snakk om her handler om de effektene som den litterære teksten produserer gjennom å 

bli «fremmed i det egne», slik jeg har beskrevet det i kapittel 3.  

 Den mindre litteraturen har sammenheng med Barthes begrep om xéniteia 

(utlendighet), på den måten at det å bli «sitt eget språks nomade» er en form for 

fremmedgjøringseffekt som gjør at man kan se og oppleve kjente ting på nye og fremmede 
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måter. En mor, som opptrer som en nomade uten referanser, og er fremmed i det egne (jf. En 

mors navnløshet), er på mange måter et tomt tegn. Som tegn uten signifikant (eller flytende 

signifikant) viser hun ikke til noe bestemt, og hun reterritorialiserer seg aldri i noe. Dette kan 

knyttes til det Hjorthol omtaler som sprekkene i den symbolske orden. En mor er umulig å 

plassere, og opptrer som et element som forstyrrer våre vante kategorier og forestillinger, et 

poeng som også gjelder Bartlebys inaktivitet og Los soveromsliv.   

7.4 Feminin/maskulin 

Darling River viser kvinner som ikke lever opp til den gitte og normale feminiteten. Dette er 

et poeng som tidligere lesninger av romanen også poengterer. De peker på hvordan 

karakterenes opptreden viser fram en skeiv eller avvikende feminitet. Disse kategoriene er 

imidlertid ikke entydige i romanen, som snarere viser en flytende feminitet. De kvinnelige 

karakterene kan ikke sies å passe inn i den gitte feminine kategorien, men på den andre siden 

er selve koblingen mellom kvinnen og det feminine i romanen uklar. Det er ingen nødvendig 

kobling i denne sammenhengen, idet de kvinnelige karakterene framviser en ambivalent 

feminitet. Det feminine i romanen representerer med andre ord ikke kvinnen som kategori, og 

på den måten utvider romanen ikke bare grensene for hva det feminine kan være, men den 

utydeliggjør selve forbindelsen mellom feminin og kvinne. Romanen kan dermed sies å åpne 

rommet generelt, og ikke bare grensene for kvinner og det kvinnelige. Den flytter kvinner ut i 

det samme rommet som andre kvinner, menn, dyr, maskiner, skoger, hav, biler og så videre, 

og undergraver hierarkier som vanligvis finnes mellom disse kategoriene.   

  Det er et slikt perspektiv som Songe-Møller er inne på idet hun diskuterer det feminine 

og maskuline. Idet disse kategoriene snarere kan forstås som egenskaper eller ulike krefter, 

slik Darling River viser, innebærer det en representasjonskritikk på den måten at kategoriene 

ikke nødvendigvis viser til noe bestemt: det feminine er ikke nødvendigvis koblet til kvinner, 

og det maskuline er ikke nødvendigvis knytta til menn. I så måte viser analysen av romanen at 

livmoren, som et typisk sted som tilhører kvinnen, kan løsrives fra det kvinnelige, og kobles 

med andre maskiner. Analysen åpner opp rommet for livmoren, som gis en i større grad 

«allmenn» og nøytral betydning. 

  Idet romanen leses sammen med begreper fra Deleuze og Guattari, Rancière og 

Barthes, åpner dette et annet politisk rom. Idet begrepene i dette teorigrunnlaget er åpne, 

konstitutive og produktive, understrekes muligheten av å løsrive feminiteten fra kategorien 
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kvinne på en mer radikal måte. Det handler ikke bare om å rekonstituere det kvinnelige, men 

om å rekonstituere en helhet hvor relasjonene mellom kvinner, menn, femininitet og 

maskulinitet, og alle andre elementer er åpne og mulige. 

7.5   Den utopiske funksjonen 

  Litteraturen skaper ikke en imaginær verden som settes opp mot virkeligheten, hevder 

Rancière (Rancière 2012, 100), men snarere dissens og konlikt mellom ulike verdener. Det at 

litteraturen skaper en realitet i stedet for å reprodusere noe allerede gitt, er et utopisk trekk ved 

det litterære.  

  Rancière hevder at noe alltid må være fiktivt for å kunne bli tenkt, altså at alle 

forflytninger eller endringer er betinget av det fiktive for å kunne «tre i kraft». Det er slik han 

hevder at litteraturen returnerer utopiens preg av «uvirkelighet» gjennom en montasje av ord 

og bilder, for slik å omdanne territoriet for det synlige, det tenkelige og det mulige (Rancière 

2004, 41): 

Det virkelige er alltid gjenstand for en fiksjon, det vil si en konstruksjon av rommet 

der det som kan sees, det som kan sies og det som kan gjøres knyttes sammen. Den 

dominerende fiksjonen, den konsensuelle fiksjonen, benekter sin fiktive karakter ved å 

utgi seg for selve virkeligheten, og tegne opp en enkel delingslinje mellom denne 

virkelighetens domene og forestillingenes, skinnets, meningenes og utopienes domene. 

(Rancière 2012, 118)  

Dette perspektivet kan knyttes til En mors montering av bilder, som en måte å fastholde 

virkeligheten på. Montasjen omfordeler det sanselige, som vi har sett, gjennom En mors 

blikk. Det utopiske ligger også her, i Rancières tanke om at en omfordeling alltid er mulig. 

Det nåværende, eller gitte, kan alltid forhandles om, i den hensikt å skape mer likhet. For 

Deleuze og Guattari er dette knyttet til filosofien som skapende praksis, idet de hevder at det 

gitte alltid kan forhandles om filosofisk gjennom frambringelsen av nye begreper.  

  I så måte er også Barthes’ ikke-metode en form for representasjonskritikk, idet den på 

lignende måte kartlegger ukjente territorier gjennom kryssbefruktning av elementer. 

Litteraturviteren Knut Ove Eliassen peker på et poeng i denne sammenhengen, nemlig 

hvordan Barthes’ idiorytmi-fantasme ikke er en avbildning av noe som allerede finnes, men 

derimot et bilde uten forelegg «som kun har eksistens som forestilling» (Eliassen 2016, 38). 

  Det er nettopp det ikke-mimetiske, og misforholdet jeg tidligere har vært inne på, som 

stadig gjør at litteratur skapes, hevder Barthes: «At det ikke er noen parallellisme mellom 
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virkeligheten og språket, er noe menneskene ikke finner seg i, og det er deres trassige opprør, 

kanskje like gammelt som språket selv, som ustoppelig produserer litteratur» (Barthes 2010, 

137). En slik tanke kan slå tilbake i et ønske om å realisere det uvirkelige, og strebe mot 

parallellisme (overensstemmelse). I et ønske om å skape parallellisme, produseres det ny 

mening idet man forsøker å få ligningen mellom språket og litteraturen til å gå opp. Språket 

vil imidlertid alltid ligge foran virkeligheten, slik at denne bevegelsen for alltid vil være 

ufullbyrdet, slik Deleuze og Guattari hevder i forbindelse med den den kartografiske 

meningsproduksjonen. En mor er en slik evig og ufullbyrdet strøm av mening, idet hun aldri 

reterritorialiseres.  

  I forbindelse med Darling River kan det oppstå et ønske om parallellisme gjennom 

misforholdet mellom framstillingen av kvinner i romanen, og den måten som kvinner framtrer 

på i virkeligheten. Møtet mellom framstillingen i romanen og virkeligheten kan skape en 

utopisk impuls i form av en tanke om at verden faktisk kan se annerledes ut. Dette er et aspekt 

ved litteraturens politikk som også Barthes framhever, at teksten er «nøkkelen til 

avmektigelse» (Barthes 2010, 145). Et slikt perspektiv innebærer at litteraturen har en evne til 

å «flykte langt bort fra flokkmentalitetens tale (den som flokker seg), selv når denne talen 

prøver å rekonstituere seg i den» (145). Dette dreier seg om det jeg tidligere var inne på i 

forbindelse med leserens forsøk på å skape mening i møtet med teksten. Idet litteraturen 

snakker i et mindre språk, gjør den seg avmektig. Dette kompliserer leserorienteringen, idet 

leseren forsøker å reterritorialisere betydning i det kjente og gitte. I denne prosessen oppstår 

det imidlertid en forskyvning, slik at den erkjennelsen av tingenes orden som produseres i 

leserens møte med teksten blir litt ny og annerledes.  

  Jeg nevnte i kapittel 3 hvordan Barthes gir opp idiorytmi-prosjektet fordi han innser at 

fantasmen i realiteten er en umulighet. Det umulige ved prosjektet kommer særlig til uttrykk 

gjennom Barthes’ oppmerksomhet om fortellingen om den innestengte kvinnen. Det er 

imidlertid et utopisk aspekt i dette, idet Barthes ser at fantasmen er mulig i litteraturen (og i 

religionen, jf. anakoretene). Her ligger prosjektets etiske og politiske budskap, nemlig i det 

Barthes kaller for litteraturens begjæring av det umulige.  
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