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1. Inledning 
  
När jag för första gången kom i kontakt med Ida Börjels diktverk Ma (2014) ställde jag 

mig inledningsvis frågande till vad detta var för typ av verk, och hur skulle denna litteratur 

läsas? Samlingen är nämligen utgiven med avsaknad av vad som ofta är naturliga ingångar 

till skönlitterära verk, så som baksidestext, förord, författarinformation, genreindikering 

eller noter. På försättsbladet till Ma hittade jag dock tre citat hämtade från Inger 

Christensens Alfabet (1981), Birgitta Trotzigs Sjukdomen (1972) och Jacques Roubauds 

Någonting svart (1986).1 Då dessa citat var den första litterära text som jag mötte i 

diktverket blev dem omedelbart en betydande och direkt öppning till samlingen. I en 

intervju med Ida Börjel i Asymptote Journal 23 mars 2017 förklarar Börjel att då hon under 

en period inte kunde ta till sig läsning, fanns det enbart tre böcker vilka hon kunde söka sig 

till. Börjel nämner då Alfabet av Inger Christensen som den ena och även Birgitta Trotzigs 

verk som påtagligt väsentliga för skrivandet av Ma.2 Börjel berättar alltså själv att dessa 

verk är fundamentalt viktiga för Ma. Att förstå Ma i närstående relation till de tre verk 

citerade på försättsbladet finns det därför vitala skäl till. I samma intervju menar Börjel att 

relationen mellan Ma och Alfabet sträcker sig så långt att Ma är skrivet som ett svar på 

Alfabet.3  

Den franska litteraturteoretikern Gérard Genette har utvecklat en term för att 

benämna textliga förbindelser som dessa, vilken är transtextuella relationer. 4 De tre citat 

på försättsbladet är därför en form av transtextuella relationer och genom att vid första 

anblick vara de enda explicita ingångarna till verket signalerar dessa också att dem är 

grundläggande för den text vilken kommer att utgöra Ma. Alfabet, Sjukdomen och 

Någonting svart är verk som genom att stå skrivna på försättsbladet blir dem mest 

uppenbara litterära transtextuella relationerna Ma arbetar med. Då dessa relationer är 

signifikant viktiga för Ma, vill jag undersöka hur dessa, de viktigaste transtextuella 

relationerna ser ut. Och vidare om specifikt den relation, vilken Börjel hävdar är den mest 

betydande, den till Inger Christensen Alfabet, går att betrakta som en hypotext till Ma.  

 

                                                
1 Ida Börjel, Ma, Albert Bonniers förlag, Stockholm, 2014 
2  Sophia Basak ”Ida Börjel Invents New Language to Examine Authoritarianism, Resistance, and 
Sabotage”, Asymptote Journal 2017-03-23. Hämtat från 
http://www.asymptotejournal.com/blog/2017/03/23/12089/, 2017-05-02  
3 Ibid.  
4 Gérard Genette, övers. Channa Newman & Claude Doubinsky Palimpsests, literature in the 
second degree, University of Nebraska Press, Lincoln, 1997  
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1.2 Syfte och avgränsning 
 
Ma innefattas av oräkneliga textuella relationer och talar till åtskilliga texter, att undersöka 

alla transtextuella relationer är utifrån uppsatsens storlek därför inte möjligt. Min 

undersökning är således inte menad att kartlägga samtliga transtextuella relationer i Ma, 

utan jag kommer att avgränsa och koncentrera min analys till vad jag väljer att kalla de 

viktigaste litterära transtextuella relationerna. Min frågeställning är begränsad till: Går 

Inger Christensens Alfabet att betrakta som ett hypotext till Ida Börjels Ma? Hur ser de 

viktigaste litterära transtextuella relationerna i Ma ut? 

Syftet är att undersöka hur dessa transtextuella relationer ser ut, vilka element som 

får betydelse och hur dessa relationer fungerar. 

 

1.3 Teori och metod 
 
Till analytisk hjälp kommer jag att använda mig av Gérard Genettes teori om de 

transtextuella relationerna. I Palimpsests: Literature In the Second Degree beskriver 

Gérard Genette de han definierar som transtextuella relationer. Genette menar att ingen 

text står för sig själv, utan alla texter står i textuella relationer och förhållande med andra 

texter.5 Dessa textliga förbindelser är mer eller mindre explicita och även mer eller mindre 

essentiella. Jag kommer därför att analysera de transtextuella relationer vilka jag betraktar 

som viktigast, till dessa hör Alfabet, Sjukdomen, Någonting svart och förbindelser som 

implicit ingår i dessa.  

Ma är skriven på svenska, så är även de tre citaten. Därför har jag valt att använda 

mig av svenska översättningar av både Inger Christensens Alfabet vilkens originalspråk är 

danska och Jaques Roubauds Någonting svart som är skriven på franska på originalspråk. 

Då det är dessa utgåvor Börjel citerar, är det i dessa den transtextuella relationerna finns att 

finna. Då verket Ma inte är paginerat kommer jag vid hänvisningar till Ma hänvisa till den 

dikt och strof jag refererar till, där stroferna följer alfabetets ordning.  

 

1.4 Tidigare forskning 
 
När Ma utkom 2014 möttes verket av en stor och hyllande reception. Flera av 

recensionerna, bland annat Jonas Thente i Dagens Nyheter konstaterar att det i Ma finns ett 

                                                
5 Genette, Palimpsests, s. 1ff. 
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förhållande till Inger Christensen och försöker också reda ut vad ”Ma” som begrepp 

betyder och hur verket och ordet kan tolkas. 6 Också Malte Persson i Expressen nämner de 

transtextuella relationerna i sin recension och uppehåller sig vid svårigheten som verket 

tampas med; att beskriva det obeskrivbara, sorg och förlust. 7 Det unga verket Ma har 

utöver receptionen tidigare enbart varit föremål för en forskning. Johan Theselius 

undersöker i sin kandidatuppsats motiven och hur förlusten framställs i de tre dikterna ”A” 

”M” och ”Ö”. 8  Tematiken av förlust, är en grundtematik och är ett led vilken är viktig för 

de transtextuella relationerna, i analysen av de viktigaste transtextuella relationerna 

kommer jag att uppehålla mig vid hur denna tematik framställs, refererar och skriver in ett 

transtextuellt förhållande till Alfabet, Någonting svart och Sjukdomen. I min analys står 

således referenserna och sambanden i tematiken till de tre transtextuella texterna i fokus, 

tillskillnad mot Theselius där dessa gestaltningar analyseras i sig själva.  

 

1.5 Presentation av verket  
Ma är Ida Börjels fjärde utgivning sedan hon debuterade med samlingen Sond 2004. Ma är 

en diktsamling med intensiva flöden av allusioner och intertexter i en väv av otaliga 

uppräknande av historiska och samtida händelser som lägger fokus på jordens 

förändringar. Parallellt och in i detta skrivs en berättelse om en personlig sorg, en mamma 

som förlorar ett barn fram. Verket är skrivet genom att suggestiva förändringar ständigt 

sker, i en stram struktur som gestaltar krig, miljöförstöring, katastrofer, tortyr på subtila 

sätt vilka i dess poetiska mångfald öppnar för varierade tolkningar av texten. Den 

komplexa helheten av Ma bottnar i ett ramverk av referenser och textuella relationer i både 

citat, form, koncept, tematik och litterära ledtrådar till textliga förbindelser, även till andra 

verk utöver de tre tidigare nämnda.   

 

 

 

 

                                                
6 Jonas Thente, ”Födelse och död. Hallucinatorisk dikt om människans brister” Dagens Nyheter, 
2014-10-20, http://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/fodelse-och-dod-hallucinatorisk-dikt-om-
manniskans-brister/ hämtad 2017-05-22   
7 Malte Persson ”Kompakt mörker”, Expressen 2014-01-10 
http://www.expressen.se/kultur/kompakt-morker/ hämtad 2017-05-22 
8 Johan Theselius, ”Förlustens tomrum, en läsning av dikt ”A” ”M” och ”Ö” i Ida Börjels diktverk 
MA” 2015-06-04 hämtad 2017-04-20 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=7763171&fileOId=8032519  
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2. Transtextualitet hos Gérard Genette  
 
För att analysera hur de viktigaste textuella relationerna är konstruerade använder jag mig 

av Gérard Genettes teori om de transtextuella relationerna. I Gérard Genette Palimpsests, 

Literature In the Second Degree delar Genette in vad han kallar för transtextualitet i fem 

olika underavdelningar: intertextualitet, paratextualitet, hypertextualitet, metatextualitet 

och arketextualitet.9  

 Genette menar att de transtextuella relationerna är alla relationer, både implicita 

och explicita, där en text har ett förhållande till andra texter.10 Den första relationen är 

intertextualitet. Intertextualitet definieras hos Genette som ”a relationship of copresence 

between two texts or among several texts”.11 En förbindelse som länkar samman den 

specifika texten med andra texter och kan komma till uttryck genom utmärkta citat, eller 

dolt i form av plagiat, men även gestaltas av allusioner. 12 Då intertextualitet är ett begrepp 

som myntades av Julia Kristeva och ofta används med en öppnare betydelse, är det viktigt 

att betona att detta är så Genette definierar begreppet.13 

 Paratextualitet är den andra relationen Genette tar upp. Denna relation är generellt 

mindre explicit, samtidigt finns den i närheten av texten och går att räkna som en del av 

denna, utöver den faktiska texten, så som titel, undertitel, förord och efterord, form, noter i 

texten, bokomslag etc. Dessa är trösklar till texten, vilka påverkar mottagandet, läsaren och 

förståelsen av texten och sätter denna i kontext. Genette visar på viden av detta genom ett 

exempel om James Joyces Ulysses, denna innehöll i sitt förarbete kapitelrubriker vilka 

visade på det specifika kapitlets förhållande med Homeros Odyssén, men dessa blev 

borttagna från den slutgiltiga publiceringen. Trots att dessa avlägsnades hade kritiker det i 

å minne, Genette ställer sig därför frågan om dessa undertitlar ändå är en del av Ulysses, 

eller inte? Tolkningen av dessa trösklar vilka på så sätt är implicita, är en grundfråga för de 

paratextuella relationer. 14 Genette delar vidare upp paratexter i två kategorier, paratext 

som peritext och paratext som epitext.15 Peritext är den vilken har en direkt eller fysisk 

kontakt med texten, således finns denna på eller i samma verk, vilket kan vara exempelvis 

                                                
9 Genette, Palimpsests s. 1-5 
10 Ibid. s. 1 
11 Ibid. s. 1 
12 Ibid. s. 2 
13 Elisabeth, Friis, ”Intertextualitet”, i Litteratur: Introduktion till teori och analys, red. Lasse 
Horne Kjældgaard m.fl., Studentlitteratur, Lund 2015 s. 148 
14 Genette, Palimpsests s.3 
15 Gérard Genette, Paratexts Thresholds of Interpretation övers. Jane E Lewin, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2009 s.5  
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undertitlar, noter och bokomslag. Paratext som epitext är den kategori av paratext vilken 

inte har direktkontakt med texten, vilket kan vara de som författaren gör eller skriver i 

anslutning till verket som i sin tur påverkar mottagandet av texten, så som t.ex. intervjuer.16  

 Den tredje relationen är metatextualitet, vilken är den relation som är mest 

kommenterande till sitt uttryck, denna förenar eller talar om en specifik text utan att 

nödvändigtvis nämna denna med exempelvis citat. 17  

 Genette skriver därefter om relationen han kallar arketext, vilken han menar är den 

mest abstrakta av de fem kategorierna att definiera. Genette menar att: ”It involves a 

relationship that is completely silent, articulated at most only by a paratextual mention”.18 

Detta kan vara exempelvis genrer, dessa uttalas inte alltid men guidar ändå läsaren till 

förståelse för texten.  

 Den sista typen av textuell relationer benämner Genette som hypertextuell. ”By 

hypertextuality I mean any relationship uniting a text B (which I shall call the hypertext) to 

an earlier text A (I shall, of course, call it the hypotext), upon which it is grafted in a 

manner that is not that of commentary.” 19 Hypertextualitet är således relationen mellan en 

äldre och en nyare text, där den yngre texten, hypertexten är beroende av den äldre, 

hypotexten i en så nära relation att denna inte kan läsas utan samband till hypotexten. 20 

Genette betonar skillnaden mellan metatext och hypertext, där den tidigare är 

kommenterande som litteraturkritik och den senare inte explicit nämner hypotexten. 

Följaktligen talar hypertexten till hypotexten utan att uttryckligen skriva om den, dessa två 

innehar en komplex relation där hypertexten inte skulle kunna existera utan förbindelsen 

med hypotexten. Genette menar vidare att dessa texter förhåller sig till varandra antingen 

genom imitation eller ”transformation”, omvandling. 21   Under denna transtextuella 

kategori, hypertextualitet kan Inger Christensens Alfabet komma att bli intressant som 

undersökning till att vara just en hypotext till Ida Börjels Ma. Vilket jag kommer gå vidare 

in på i avsnittet ”Inger Christensen Alfabet som hypotext”.  

Slutligen är det väsentligt att nämna att Genettes kategorier av transtextuella 

relationer inte är statiska. Dessa textuella relationer kombineras och överlappar varandra.22  

 

                                                
16 Genette, Paratexts 5-7 
17 Genette, Palimpsests s. 4 
18 Ibid. s. 4 
19 Ibid. s. 5 
20 Ibid. s. 5-7 
21 Ibid. s. 5-6 
22 Genette, Palimpsests s.7 
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Genette beskriver dess funktion som: 

 
If one view transtextuality in general not as a classicisation of texts (a notion that makes no 
sense, since there are no texts without textual transcendence) but rather aspects of 
textuality [...] one should also consider its diverse components [...] not as categories of 
texts but rather as aspects of textuality.23 

 

På det sättet är dessa kategorier föränderliga.  

3. Inger Christensen Alfabet som hypotext 
3.1 Paratextualitet till Alfabet 
 
Givet Genettes definition är det således riktigt att hävda att Ma är ett transtextuellt verk.  

Vi börjar med att undersöka den paratextuella relationen till Inger Christensens Alfabet.  

En paratext kan vara en text i sig själv, så som titel, förord eller intervjuer med 

författaren, det kan även vara material och struktur till verket vilken refererar till andra 

texter och har en signifikant betydelse för texten.24 Form och struktur är ett av många 

viktiga element i förståelse och tolkning av Ida Börjels Ma. På grund av dess specifika 

typografi har den grafiska utformningen en inverkan på läsarens uppfattning och tolkning 

av dikterna. Genette definierar paratext som: ”the paratext is what enables a text to become 

a book and to be offered as such to its readers and, more generally, to the public.”25  Ma 

saknar paratextuella ingångar som exempelvis baksidestext, förord eller efterord. Omslaget 

till Ma är ett vitt minimalistiskt blad och framsidan möter de svartkantade sidorna till 

boken, även här är således paratexterna som peritexter avskalade. På det vita omslaget till 

Ma står titeln skriven i svarta versaler på vänstersida av bladet. Den senaste svenska 

utgåvan av Inger Christensen Alfabet har även den ett vitt omslag med titel skriven i svarta 

versaler på vänstersida. Framsidans peritext är således en referens till Alfabet. 26 

I boken Paratexts Thresholds of Interpretation beskriver Genette hur peritexter kan 

förhålla sig. Genette menar att både estetik och text från omslag och baksida på verket 

utsänder meddelanden från författaren som är noggrant utvalda för vad de vill att verket 

                                                
23 Ibid. s. 8 
24 Genette, Paratexts s. 7 
25 Ibid. s.1-2  
26 Inger Christensen, Alfabet, Modernista, Stockholm 2014  
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ska signalera.27 Detta gäller således även för Ma, av enbart omslag och bokens sidokanter 

speglas paratextuella förhållanden till andra texter.  

Titeln signalerar ett meddelande till läsaren vilket kan uppfylla flera funktioner. En 

funktion som alla titlar förväntas uppfylla enligt Genette är ”to identitfy the work”, att 

möjliggöra för mottagaren att identifiera vad det är för typ av verk läsaren har att göra 

med. 28 Titeln Ma kan ha varierande betydelse, dels är Ma namnet på jord, moder-och 

krigsgudinnan i det forna Anatolien.29 Denna beskrivning av Ma är lämplig för det som 

beskrivs i dikt ”A”, att Ma är det hela, moderjorden: ”Jorden; moderjorden/fanns, Pangea”, 

ursprunget till världsalltet. Denna dikt fortsätter med ”fanns och Gondwana/bröts ur 

Pangea/ ur Pangea Laurasien”.30  Vilket är en händelse när Pangea, en förhistorisk 

superkontinent, bildades från att Laurasien och Gondwana stötte ihop med varandra.31 

Denna fokusering kring skapelse, jorden i rörelse, återkopplar till en del av citatet av Inger 

Christensen från försättsbladet: ”Jorden på sin rutt/genom vintergatan finns; Jorden på 

väg”. 32  Ma som titel blir genom gestaltningen av denna tematik en paratext till 

Christensens Alfabet.  

Återkommande tematik i Ma är också moderskapet, förlorande av detta. I den sista 

strofen i dikt ”M” står det skrivet: ”skulle hon heta Allena/skulle hon heta Ma/som i 

mamma”.33 Allena kan översättas till ensamhet. Genom modern som förlorat ett barn 

uppstår ett tomrum psykiskt och den ovanstående diktstrofen symboliserar de tomrummet, 

det uppbrutna, vilket detta barn lämnat efter sig: en halv mamma, Ma. En ambivalens över 

vad den nya halva identiteten innebär, den brutna helheten vilken har blivit till två delar 

och det är enbart den ena som finns kvar. 

Ma är också ett japanskt tecken vilken förenklat betyder negativ yta/rymd, intervall 

eller mellan två element.34 Detta tecken tecknar att det är någonting som saknas, men också 

mellanrum, tomhet som är ett tema som gestaltas på flera vis i samlingen. Dels genom 

begreppet Ma, dels genom den personliga förlusten och den stora omvälvande förlusten i 

                                                
27 Genette, Paratexts s. 23-27 
28 Ibid. s. 76 
29Nationalencyklopedin, Ma.  http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C 
3%A5ng/ma Publiceringsdatum ej angivet. Hämtad 2017-05-16. 
30 Börjel, ”A” strof 1  
31 Nationalencyklopedin, Pangea 
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/pangea 
Publiceringsdatum ej angivet. Hämtad 2017-05-10 
32 Börjel försättsblad 
33 Ibid. ”M” strof 7 
34 Derrick De Kerckhove, ”The skin of culture” i Marchall McLuhan, critical ecaluations in 
cultural theory, volume 2 Theoretical Elaborations red. Gary Genosko, Routledge, London 2005 
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världen/jorden, men också genom att hälften av sidorna i samlingen är tomma, då texten 

enbart står skriven på höger uppslag, i alla dikter förutom i ”M” och ”X” där den står 

skriven på vänster sida. Texten gestaltar genom detta typografiskt det uppbrutna och halva. 

Professor Åsa Aspring betonar att i den moderna lyriken, dit hon ansluter Ida Börjel, är 

form och innehåll tydligt beroende av varandra. 35 I epitext intervjun med Ida Börjel i 

tidningen Fokus, menar Börjel själv att Ma är skrivet som ett svar på Inger Christensen, 

vilket åskådliggörs genom ekandet av de tomma sidorna. 36 Titelns centrala betydelse av 

tom yta är således även det en referens till Inger Christensens Alfabet. 

 Dessa tematiker är alla grundläggande för Ma vilka också ryms under ramarna för 

begreppet Ma. Titeln Ma är således en distinkt beskrivning av verkets tematiker, och den 

fundamentala anspelningen till Christensen, titeln uppfyller då enligt Genette ”to designate 

the work’s subject matter.”37  Titeln förklara i någon mån vad verket handlar om.  

3.2 Systemdiktning och organisering   
 
Genette definierar ett hypertextuellt förhållande mellan en hypertext och en hypotext med 

att hypertexten inte kan existera utan förbindelsen till hypotexten. 38 Frågan är därför om 

detta transtextuella förhållande till Alfabet vilket Ma omfattas av leder vidare in i en sådan 

hypertextuell relation? 

Inledningsvis är diktens organisering och struktur grundläggande för både Ma och 

Alfabet. Både Alfabet och Ma är formella sammansättningar vilka är organiserade efter 

specifika mönster. Alfabet är en samling dikter som följer ett på förhand uttänkt mönster. 

Systemdiktningen är tekniskt utformad, och tar utgångspunkt i mönster hämtade från 

språket och använder sig då av konkreta mönster vilka är av organiserande art, menar den 

danska litteraturkritiken Steffen Hejlskov Larsen.39  Alfabet är uppbyggt ur både ett 

matematiskt system såväl som ett språkligt system. Christensen skriver dels efter den 

matematiska talföljden utvecklad av Leonard Fibonacci, Fibonacci-serien, så att antalet 

rader i varje dikt bestäms av summan av de två föregående (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 och så 

vidare). Efter denna serie organiseras dikterna tillsammans med systemet efter alfabetets 

                                                
35 Åsa Aspring, ”Kropp + språk = politik nordisk lyrik vid millennieskiftet” 
http://nordicwomensliterature.net/sv/article/kropp-spr%C3%A5k-politik-nordisk-lyrik-vid-
millennieskiftet Publiceringsdatum ej angivet. Hämtad 2017-05-10 
36 Lina Svalö ”Nu är jag mer kompromislös” Fokus 2014-10-27. https://www.fokus.se/2014/10/nu-
ar-jag-mer-kompromisslos/. Hämtad 2017-05-16 
37 Genette, Paratexts s. 76 
38 Genette Palimpsests s. 5  
39 Steffen Hejlskov Larsen, Systemdigtningen moderinsmens tredje fase, Munksgaard, Köpenhamn 
1971. s. 59-62  
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ordning ända fram till bokstaven N i samlingen.40 Även Ma är uppbyggd ur ett system där 

dikterna organiseras efter alfabetets bokstavsordning. Att systemet efter alfabetets 

bokstavsordning i Ma är hämtat från Alfabet görs tydligt av de paratexter som citat på 

försättsbladet och referenser i titel, och omslag visar på redan finns en relation mellan 

dessa två texter, där dessa fungerar som uttalade paratexter till Alfabet. Det går alltså att 

hävda att det koncept av alfabetiska system, vilket Ma är strukturellt skriven efter är en 

imitation av Inger Christensens Alfabet. 

 Genette benämner en hypertext, en text vilken har omvandlats till en annan text 

antingen genom direkt omvandling, så som James Joyce Ulysses förhåller sig till Homeros 

Odyssén, eller så har det skett genom en mer komplex imitation, så som Vergilius Aneiden 

förhåller sig till Homeros Odyssén. Den senare är svårare att identifiera då det inte har skett 

en direkt eller enkel omvandling av en text till en annan, utan tecknen är mer outsagda.41 I 

detta stadium är konceptet av alfabetets ordning vilken Ma använder sig av, en implicit 

intertext och vilken leder in på en komplex imitation till Alfabet.  

Alfabet kan enligt Hejlskov Larsens definition betecknas med den arketextuella 

benämningen systemdikt. Det system som hittills nämnts är alfabetets bokstavsordning och 

Fibonacci-serien. Hejlskov Larsen skriver att systemdiktningen, utöver att grunda sig i en 

specifik systematisk uppbyggnad också har vissa typiska kriterier: ”Det er kriteriet for det 

gode systemiske kunstværk, at det netop er organiseret i flere lag, således at det får 

karakter af kosmos.”42   För att en dikt ska anses som ”en god systemdikt” krävs 

följaktligen att det organiseras i så många lager att den får drag av kosmos. Alfabet 

omnämns tematiskt av Lis Wedell Pape med precis detta: ”Också alfabet skriver fram en 

värld, placerar ett jag och ett vi i en kultur och ett kosmos: i kraft av det valda systemets 

explosiva tillväxtfigur är undergången närvarande från verkets allra första texter.”43 

Strofen som citeras i Ma från Alfabet lyder i sin helhet: ”i jorden, Jorden; Jorden i sitt 

kretslopp/kring Solen finns, Jorden på sin rutt/genom vintergatan finns; Jorden på väg”.44 

Det är en strof som omfamnar att jorden finns och att denna är på väg mot en utveckling 

eller förvandling, den tar även fasta vid vad jorden är eller gör, hur den agerar, intrigerar i 

kosmos. Christensen indikerar en rörelse av universum, jorden är på väg mot en 
                                                
40 Tue Andersen Nexø, 'Vækstprincipper: systemernes betydning i Inger Christensens "alfabet"', 
Passage (Århus) 30, 1998 
41 Genette Palimpsestes s. 5ff.  
42 Hejlskov Larsen s. 60 
43 Lis Wedell Pape, ”Könets, språkets viskning” 
http://nordicwomensliterature.net/sv/article/k%C3%B6nets-spr%C3%A5kets-viskning 
Publiceringsdatum ej angivet. Hämtad 2017-05-01 
44 Börjel, försättsblad 
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förändring, men är också redan mitt i detta skeende av omställning. Det kosmiska skildras 

också som en del av att Alfabet skrivs efter Fibonacci-serien, ett oändligt system, precis 

som universum inte har ett uttalat slut. I Ma aktualiseras världens tid och epoken 

antroprocen redan i första dikten ”A”, att denna jord är i upplösning.45  Antroprocen är ett 

begrepp som anger en ny geologisk epok vilken definieras av människans dominans över 

jorden, vilken har lätt till geologiska klimatförändringar.46 Med detta begrepp fokuseras det 

på en förändring vilken redan har skett men också en rörelse som sker just nu, och med det 

framhäver Ma således både en tidigare aktivitet, händelse i universum men även någonting 

som kommer att ske nu och in i framtiden. Alfabet är skriven 1981, under kärnvapenhoten 

och Ma 2014 under pågående klimathot och kris, samlingarna markerar därför på 

skillnaden mellan den rörelse eller förändring som är specifik för den respektive 

tidsperioden.  

Ma följer en grundberättelse av där det storskaliga, den universella skapelsen 

berättas för att sedan genom intensiva flöden av bilder och referenser till tidigare och 

pågående katastrofer visa på jordens processer, rörelser och förluster. Det inleds med 

skapandet av jorden:  

 
ur Pangea Laurasien/Ma det hela bröts i delar/Pangea fanns/och Gondwana bröts ur 
Pangea/universum utvidgar sig/det villkorade/tomrummet, spärrat/i tiden vriden 
i/människomåttet jordens/ensamhet, tomhet, jordens/övergivna ensamma vanvett/ tiden, 
människoeran  antroprocen47 

 

Inledning av Ma gestaltar således en brytning, jorden bryts upp i två delar och skapas 

ytterligare med frasen ”universum utvidgar sig”. Den första meningen i Ma ”Jorden: 

moderjorden”48 i förbindelse med föregående strof visar vidare på att Ma även inleds med 

inte bara jordens skapelse, utan också människolivets, från modern. Semikolonet påvisar 

att orden jorden och moderjorden hör ihop. 49 Skapelsen av jorden följer sedan genom 

samlingen till uppräckning av katastrofhändelser, miljöförstöring och förluster på jorden, 

allt inom ramarna för systemet av alfabetet. Ma har därför precis som Alfabet framtoning 

av kosmogoniska tematiker, systemet byggs på i lager tematiskt och systemet i sig självt 

vilket har kosmiska tendenser och även i utvidgningen av beskrivningen av universum. Ma 

                                                
45 Börjel, ”A” strof 2 
46 Elizabeth Kolbert, ”Antroprocen människans tidsålder” 2011-03-17. 
http://natgeo.se/natur/geologi/antropocen-manniskans-tidsalder Hämtad 2017-05-10 
47 Börjel, ”A” strof 2 
48 Ibid. ”A” strof 1 
49 Lars Elleström, Lyrikanalys en introduktion, Studentlitteratur, Lund 2006, s. 27  
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kopplar med detta till den lagerstruktur vilken Hejlskov Larsen menar att systemdiktning 

utöver systemet som form karakteriseras av, vilket vidare är en referens till tematiken och 

systemet i Alfabet, som Pape tidigare påvisat. Både Ma och Alfabet följer en rörelse av 

jorden och får drag av de kosmogoniska i både tematiken och gestaltningen, vilket skildras 

inom systemets väggar. Ma följer som påpekat alfabetets ordning precis som Alfabet, ett 

färdigt system, Ma kan då i likhet med Alfabet läsas som en systemdikt och ordnas då 

under samma genre, arketext, som Christensen. Arketextualiteten förbinder där med Ma till 

Alfabet genom den arketextuella beskrivningen systemdiktning. 

3.3 ”Finns” blir till ”fanns” 
 
Det språkliga systemet i systemdikten Alfabet är uppbyggt av ytterligare ett lager, dikten 

följer en struktur genom verbet ”finns”. Alfabet inleds med raden ”aprikosträden finns, 

aprikosträden finns”. 50 Därefter fortsätter dikten och med ledning av verbet sker en 

uppräkning av vad som finns, en skapelse av jorden uppstår i ett samarbete mellan både 

”finns”, alfabetets ordning och Fibonacci-serien. 51 I nästa strof: ”bergbräken finns; och 

björnbär, björnbär/ och brom finns; och vätet, vätet”.52 Träden, växtligheten skapas och 

vätet, jorden. Detta ”finns” karakteriserar Christensens dikt och i Ma har ordet omvandlats 

eller imiterats till imperfektform, ”fanns”. Som påvisat inleds Ma med ”Jorden: 

moderjorden/fanns, Pangea”. 53  ”Fanns” fortskrider som ytterligare ett system för 

uppradningen av skapelsen, döden och jordens kaos. Detta formuleras exempelvis i 

skillnaden mellan att det i citatet på försättsbladet från Alfabet finns jordens väg genom 

vintergatan, i Ma är vintergatans existens således i imperfekt: ”vintergatans/viralstruktur, 

giftvirvlarna fanns”.54  

Katastroferna och livets rörelse mellan liv och död placeras in i ett teckensystem i 

dem båda som utgörs av verbet ”finns” men större explicit betoning på efteråt i Ma där 

händelser redan ägt rum, dessa har funnits. Med detta ord förbinder Ma uttryckligen sitt 

förhållande till Alfabet. Det är här inte frågan om en direkt omvandling av Alfabet till Ma 

utan en utforskande och komplex imitation. Genette skriver: ”But in order to imitate a text, 

it is inevitably necessary to acquire at least a partial mastery of it, a mastery of that specific 

quality which one has chosen to imitate.”55 Ma har använt en specifik struktur och 

                                                
50 Christensen, s.5  
51 Andersen Nexø 
52 Christensen, s.6  
53 Börjel, ”A” strof 1 
54 Ibid. ”A” strof 3 
55 Genette Palimpsests s.6  
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karaktärsdrag från Alfabet och med subtil med betydande ändring gjort den till sin: ”finns” 

har blivit till ”fanns”. Texten har som Genette beskriver det, behärskat den kvalité som 

finns hos Alfabet och gjort denna till den egna.   

”Finns” är nutidens tempus, ”fanns” imperfekt, är sorgens och förlustens tempus, 

det som en gång har funnits finns inte längre kvar, att någonting har gått förlorat blir 

tydligt i denna sats. Hos Ma står tiden i ett ständigt efteråt, den utomkroppsliga katastrofen 

har redan skett, och pågår att ske i ett uppräknande av dessa. I dikt ”B” ”filmsekvenser från 

Dachau, Bergen-Belsen/Nordhausen, Auschwitz efteråt/nekade till skuld, inte/känt till 

några dödsläger; det fanns: ekon/eko fanns, eko från Budapests tystande nationalteater ut 

mot Frihetsteatern Jenin”. 56  Ma refererar och räknar upp tidigare katastrofer som 

dödslägren under andra världskriget och samtidigt med kursiveringen betona på samtida 

lägret. Med det ordet beskriva både det som händer i nuet och det som redan har skett blir 

Ma till en gestaltning av både det levande och döda i en efteråt syn med en övergripande 

handfattning över det existentiella. Födseln och döden pågår sida vid sida, döden och livet, 

skapelsen och apokalypsen. Hos Christensen pågår även där skapelsen och apokalypsen 

parallellt med varandra, löpande: ”vid besprutning/ av grödor, skogar/uppnår man 

lövfällning/ och död mitt i den/frodigaste sommar;”. 57  Frodigheten och sommaren sker 

samtidigt som döden hos Christensen, som tidigare hos Börjel. Trots det, eller på grund av 

detta, utforskar båda hyllningar till livet, det som fortsätter att sker och fortsätter att leva 

representeras inte enbart tematiskt utan också med hjälp av Fibonacci-serien i Alfabet, 

systemet utan ett slut. I Ma betonas en intertext till detta utforskande av oändligheten 

genom upprepningar som återkommer genom samlingen vilka i sig indikerar oändlighet av 

liv och skeenden, i synnerhet betonat i den repeterande strofen ”natt och år”.58  

Alfabet är skrivet efter ”finns”, det ingår dock också medvetenhet om att det är i ett 

efteråt som dikten förhåller sig: ”ett efteråt finns: eftersmaken och eftertanken [...] och 

ättikan finns, och eftervärlden, eftervärlden”.59 Det blir påtagligt att dikten leder in i ett 

apokalyptiskt mörker, 60 den apokalyptiska världsbild som ständigt är närvarande även hos 

Börjel med ”fanns”. Systemet Ma ordnas således efter alfabetets ordning, verbet ”fanns”, 

men även tematiskt hur jorden skapats och förändrats. Dessa tre system refererar och 

alluderar som visat med Alfabet. 

                                                
56 Börjel, ”B” strof 4 
57 Christensen, s. 50  
58 Börjel, ”C” strof 2, ”I” 4, ”I” 5, ”J”, 3 ”K” 4, ”N” 1, ”N” 5, ”R” 3, ”S” 4, ”V” 5  
59 Christensen s.9 
60 Ibid. s. 69-73 
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Livet och skapelsen går följaktligen i samklang med jordens, men även med hotet 

om katastrofen och döden vilka också produceras på jorden. I Ma: ”så många 

Hiroshimabomber/ som den ånyolanserade, tudelade/baddräkten var tänkt att sälja/under 

namnet atomen; norrskenet”. 61 De livsförstörande bomberna upplevs bredvid jordens 

skönhet som norrsken och levande ting. Hos Christensen ”atombomben finns/ Hiroshima” 

för att sedan ”siffrorna som står stilla/någonstans i en avlägsen/vardaglig sommar”. 62 Både 

Ma och Alfabet låter katastrofer och död hända samtidigt som livet fortskrider. Tematiskt 

alluderar Ma till Alfabet och genom rörelsen mellan jordens katastrofer och vardag blir 

detta synligt. 

Både Alfabet och Ma gestaltar således skapelse, jordens liv men med betoning på 

död hos Ma där det heter: ”cementgrunden fanns, cellerna/grundluften fanns, 

cirkelbeviset”. 63 Celler, luft grunden för liv har funnits och ordet ”fanns” åskådliggör att 

detta sedan försvunnit. I Alfabet skrivs det: ”livet, och luften vi inandas finns” där existerar 

livet fortfarande medan detta i Ma har upphört. 64 

3.4 Två olika diktjag 
 
Den tematiska processen av en framväxt, expanderandet av jorden är således närvarande i 

bägge samlingarna. Det är tydligt att det finns uppenbara likheter med vilken historia Ma 

berättar och vilken tematik hypotexten, Alfabet berättar. Dock avviker det imitativa 

förhållandet när Ma tar in en subjektivprocess och förlust vilken ställs i kontrast till den 

värdsliga. I Ma står som visat jorden i fokus, men ett diktjag kliver in redan under 

bokstaven ”A” och blir till kärnan av alla katastrofer och förluster: ”Ma i gjutformen 

matrisen/moderdjuret, moderträdet/fjärilarna fanns, det tunga vattnet/eldvattnet fanns 

anima/jag vänder mig om”65. Där jaget skrivs samman med modern och det personliga, 

modern växer fram genom trädet, elden, vatten, växtligheten men kopplas samman med det 

tunga. Detta subjekt uteblir sedan fram till bokstaven ”M” som inleds med: ”Ma/jag ser”. 66 

För att sedan kliva fram igen först under ”X” i strofen: ”jag bar dig genom snön” och sedan 

vidare i denna dikt.67 I Ma bli diktjaget en del av hela samlingen där den personliga 

katastrofen då ställs mot den jordiska, explicit: ”motsägelser mellan jag och 

                                                
61 Börjel, ”Q”, strof 2 
62 Christensen s.19 
63 Börjel, ”C” strof 1  
64 Christensen, s. 28  
65 Börjel, ”A” strof 4  
66 Ibid. ”M” strof 1 
67 Börjel ”X” strof 1  
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värld/tillhörighet och frihet, ting och rymd/rymd, säg tomhet”. 68 Där jaget kommer in får 

det personliga övertaget över det värdsliga, det uppstår en polaritet mellan dessa två sidor 

av sorg och förlust. Ma leder till ett rekviem av beskrivning av traumatiska tillstånd, den 

subjektiva i vilken den framkommer i dikt ”M”: ”jag skrek ut de mina/skrek efter mina/där 

det som inte skulle ge vika/gav vika/jag gick med mitt inuti mig utanpå/det var inte 

vackert”. 69  Men även den utomkroppsliga, världsliga förlusten. Den subjektiva 

erfarenheten står i förhållande till den offentliga världsomfattande katastrofen och dessa 

ställs alltså som motsatspar. Sådant sker det inte i Alfabet, jorden får till en början stå i 

centrum likt i Ma och ett diktjag kliver fram först under bokstaven ”J”: ”sista; jag står i”.70 

Diktjaget är sedan närvarande i resterande del av samlingen, men tillskillnad mot Ma står 

inte jagets förlust i relation till jordens utan dessa är sammanflätade. Genette menar att en 

hypertextuell relation antingen kan vara uppbyggd genom att hypertexten berättar samma 

historia som hypotexten men på ett annorlunda vis, eller så kan hypertexten berätta en 

annan historia men på liknande vis, den senare benämns som sagt med imitation. 71 Det är 

detta förhållande som Ma placeras under till hypotexten Alfabet. Även om som visat 

tematiken liknar varandra, också systemen som de bägge samlingarna utformas efter är det 

således är det inte den samma historia som berättas, utan två separata historier som berättas 

på liknande sätt. Hypertexten Ma utforskar texten till en flerdelade invecklad imitation av 

hypotexten Alfabet. 

3.5 Alfabet ekande i Ma 
 
Ett hypertextuellt förhållande uttrycks ofta i form av intertexter som formuleras i 

exempelvis allusioner.72 ”i jorden; Jorden” börjar citatet från Inger Christensens Alfabet, 

detta är en sats som återkommer flertalet gånger i Ma vilken gör att förhållande till Alfabet 

finns närvarande i denna sats längs med hela samlingen. Samtidigt som den refererar till 

Alfabet genom att använda samma formel, distanserar den också att det finns en skillnad i 

berättelserna där jorden med hjälp av semikolonet binds ihop med detsamma, ”jorden” i 

Alfabet. I Ma binds jorden ihop med ”moderjorden”, ”det fanns”, ”träden”, ”ekon”, 

”orden” och ”spärr”. 73 Således kan jorden betraktas som någonting avskilt från den jorden 

                                                
68 Ibid. ”S” strof 5  
69 Ibid. ”M” strof 4 
70 Christensen s. 20 
71 Genette Palimpsests s.6 
72 Ibid. s.8  
73 Börjel, ”A” 1, ”D” 3, ”J” 1, ”J” 2, ”Ä” 1, ”Ö” 2  
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i Alfabet, men förhållandet mellan dessa är explicita genom att det uttrycks med samma 

formel.  

Alfabet ekar konstant i Ma, genom att stilistiskt och berättartekniskt använda 

detsamma system av alfabetisk ordning, uppräckning efter ”fanns” istället för ”finns” och 

en tematik vilken kopplas samman med varandra fortskrider detta eko genom samlingen. 

På så sätt blir Ma en reaktion på Alfabet, tematiken med en process av de världsomfattande 

katastroferna vilka räknas upp i dem båda insatt i ett ramverk, ett system. Ma som text 

förhåller sig hypertextuellt till Alfabet på det sätt vilket Genette påvisar, när en hypertext 

använder sig av en formel och bemästrar hypotexten i sin egen. Det blir också uppenbart 

att det inte är fråga om en enkel omvandling eftersom det så tydligt skiljer sig åt, då det är 

två olika berättelser även om de har tematiska drag vilka liknar varandra är både titel, och 

tematik särskilt från varandra då Ma berättar ett till lager av berättelse av den moderliga 

förlusten vilken inte är uttryckt i Alfabet.   

4. Jacques Roubaud Någonting svart  
4.1 Paratextualitet till Någonting svart 
 
Citatet hämtat från Jacques Roubauds Någonting svart som står skrivet på försättsbladet 

lyder i sin helhet: ”Jag stod inför denna tystnad stum nästan som/ trä några har i liknande 

situationer trott att de/ kunde dechiffrera en rest av anden det var en tröst för/ dem eller en 

fördubbling av fasan inte för mig.”74 På samma sätt som med citatet från Alfabet är detta en 

peritext vilken sätter Ma i transtextuell relation till Någonting svart. 

De svartkantade sidorna till Ma, liknande ett sorgband binder samman boken och 

bildar i det en peritext till Jaques Roubaud Någonting svart. Den svarta färgen är dels en 

anspelning till den svenska utgåvan av Någonting svart vilken dess framsida är inramad av 

en svart kant. 75 De svarttryckta sidorna är också i förlängningen en peritext till Någonting 

svart som titel. Denna färg som en del av titeln till Roubauds verk placerar uttryckligen Ma 

i samhörighet och formulerar att även Ma kan läsas som detsamma, någonting svart. NE 

beskriver svart som: ”svart sägs en yta vara som inte utsänder något för det mänskliga ögat 

                                                
74 Börjel, försättsblad  
75 Jacques Roubaud, Någonting svart övers. Jonas (J) Magnusson & Ulf Karl Olov Nilsson, Rámus 
förlag, Malmö, 2008 
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förnimbart ljus.” 76  Svart är sorgens och tragedins färg, symboliserar mörker, denna 

anspelning till Någonting svart kommer till uttryck genom de svartkantade sidorna och 

även tematiskt i Ma. Ma är som tidigare påvisat en samling med en kärna i både personlig 

och utomkroppslig förlust, sorg och död, Någonting svart gestaltar en framställning av den 

personliga förlusten, sorgen och dödsfallet. En svartskugga av mörker ligger över dem 

bägge och svart som motiv är genomgående i dessa samlingar och upprepas i varierande 

former. I Ma står det ”cellsamhetens trögt grumlande ljus/om det grå och svarta/räknas 

som ljus”. 77 I Någonting svart uttrycks det på liknande vis ”Ljus, till exempel. svart.”78 En 

direkt referens till Någonting svart, där inte enbart tematiken utan också det som explicit 

skrivs ut är att det svarta har blivit ljuset i de både diktjagens värld.  

 

4.2 En personlig förlust 
 
Strofen ”Jag stod inför denna tystnad” inleder citatet från Någonting svart, tystnaden här är 

den tystnad som diktjaget har lämnats i efter att hans fru har dött, det är tystnaden som 

döden lämnar efter sig, det ensamma, avsaknaden av dialog och samhörighet. 79 Ma skriver 

in ett intertextuellt förhållande till citatet genom att betona på att subjektet ensam stå inför 

liknande tystnad, den att vara övergiven efter att en närstående har dött: ”och jag stod 

ensam kvar/och jag står ensam kvar”. 80 vidare även exempelvis i dikt ”K”: ”signalerna; i 

tystnaden fanns/kenotafer där/sekunderna stänger en timma/ himlens blå/blir svart i ögat 

då”.81  Kenotaf innebär gravmonument och formulerar tystnaden efter någons död. Citatet 

från Någonting svart indikerar vilka händelser som lett fram till att samlingen skapats, och 

så gör även citatet från Ma, vad som lett fram till den personliga förlusten och att det i båda 

samlingarna är två diktjag som har blivit lämnande efter att en anhörig dött.  

Den främsta intertextuella relationerna till Någonting svart skrivs fram i de dikter 

där ett diktjag kliver fram i Ma, då de i Någonting svart är ett diktjag som skriver fram en 

sörjande och poetisk plåga över att vara ensam kvar, är de den personliga förlusten vilken i 

Ma främst formulerar transtextualitet till Någonting svart.  

                                                
76 Nationalencyklopedin, svart 
http://www.ne.se.ludwig.lub.lu.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=svart Publiceringsdatum ej 
angivet. Hämtad 2017-04-28 
77 Börjel ”Ö” strof 3  
78 Roubaud s. 41  
79 Börjel, försättsblad 
80 Ibid. ”M” strof 5 
81 Ibid. ”K” strof 4 
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Genette menar att intertextualitet är en text vilken framträder i en annan text, dessa 

två texter får uttryckligen ett band emellan sig som ofta tydliggörs genom citat eller 

allusioner. I Ma finns både precisa citat, allusioner och vad Genette skulle kalla plagiat, 

direkta citat utan citationstecken till texten Någonting svart. I Ma står det ”tills rösten gav 

vika/ren avgrund av kärlek vaggar”.82 Vilket är ett direktcitat från Någonting svart där det 

står skrivet precis detsamma: ”Ren avgrund av kärlek.”83 Dock sker det utan anvisning 

med citationstecken, men markeras här med att skrivas kursivt. Strofen ”Kväll efter kväll” 

är en direkt intertext i Ma 84 till Någonting svart.85 Båda dessa citat som står skrivna i Ma 

kopplar tematiskt samman tematiken i Ma med den i Någonting svart. Den första, vilken 

skildrar den botten samlingarna landar i, den stora kärleken till personen som har gått bort 

och hur denna kärlek satt diktjaget i en position av total och mörk avgrund pga. sorg och 

förlust. Kärleken är det som gjort att sorgen satt diktjagets liv i gungning, det vaggas nu. 

Diktjaget är i upplösningstillstånd och på samma gång fången i sin egen kropp, denne 

tvingas att ta sig igenom sin sorg i livet, varje dag, kväll efter kväll, i en rotation. Döden är 

ingenting som försvinner utan fortsätter att vara verkligheten: ”mamma ska komma 

genom/ den döda vinkeln/ kväll efter kväll”.86 Livet som kantas av död repriseras varje 

dag. Parallellt med det är det också en hyllning till livet, att det hos diktjagen trots döden 

som sorgen kantas av fortsätter, kväll efter kväll fortsätter det.  

 

4.3 Sorgediktning 
 
Ma är en kärleksdikt och en sorgedikt, denna binder ett arketextuellt förhållande till 

Någonting svart som kan benämnas med detsamma. I båda är det kärleken till den 

närstående som skapat den personliga sorgen, sorgedikten: ”och om döden var en flicka/ 

och om döden var en flicka” står det i Ma. 87 I Någonting svart: ”inte en levande punkt i 

det mörkaste svarta. inte en mannekäng. utan en död kvinna.”88 I dessa två strofer stavas 

det ut att i Ma är en flicka, ett barn till diktjaget, som dött och i Någonting svart en kvinna, 

diktjagets fru. Moderskapets förlust är verket Ma’s mitt, och det är runt detta centrum som 

det skrivs fram flera lager av förluster i plural vilka är utomkroppsliga. Strofen ”om döden 

                                                
82 Börjel ”M” strof 5 
83 Roubaud s. 11 
84 Börjel ”B” strof 1  
85 Roubaud s.23 & s.31  
86 Börjel ”B” strof 1 
87 Ibid. ”M” strof 6 
88 Roubaud s.16 
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var en flicka” från Ma är fakta i dikten vilken hänvisar till strofen i Någonting svart och 

markerar sambandet mellan dessa texter, deras tematiska fokusering i dessa dikter är 

densamma.  

I Någonting svart är det ett diktjag som sörjer en person, i Ma står som visat den 

personliga sorgen i kontrast till den världsliga. Sorgearbetet utgörs av att detta ställs i 

relation till sorger i plural men också att gå igenom händelser för att bearbeta sorgen, vilket 

är en parafras till Någonting svart där subjektet ledsagar igenom minnen för att överskrida 

och distansera den storskaliga sorgen. I Ma är det flera, många, obestämda antal svarta 

händelser som gestaltas, detta obestämda vilket inte går att sätta inom ett system är en 

intertext till titeln Någonting svart. Ordet någonting är svävande och odefinierat, det ställer 

frågor om hur många, vad eller varför, titeln indikerar en distansering till det svarta. Vilket 

i Ma uttrycks av just flödena av sorger vilka inte är personliga utan talande utanför jaget.  

Tematiskt skriver Ma in sig i en intertextuell samvaro till Någonting svart i de delar 

av texten där den personliga förlusten skildras, men även implicit i de stroferna där 

meningar implicerar en död, en sorg, och inte flera vilka annars står i fokus så som: 

”tjugoen gram/varmed kroppsvikten minskade/ i dödsögonblicket”. 89  Vidare är 

allusionerna till diktjagets situation och känslomässiga situation i Någonting svart många. 

De båda diktjagen plågas i en ångest och sorg vilken den i Ma alluderar på den i Någonting 

svart: ”inte gick att andas/där de som inte skulle ge efter/gav vika/ jag skrek ut de mina/jag 

skrek efter de mina/där de som inte skulle ge vika/gav vika/jag gick med mitt inuti 

utanpå”.90 Den kvävande ångesten och förtvivlan diktjaget känner är så enorm att den 

mynnar ut i en paniksituation, svårighet att andas och våndan tar fysisk form, yttrar sig 

utanpå kroppen. Någonting svart uttrycker: ”världen kommer att kväva mig om denna bild 

utplånas” och senare: ”De andra spåren av dig, som kommit från mina andra sinnen, finns 

bara i mig. När jag snubblar över dem kvävs jag nästan.”91 Det fysiska är inte explicit likt 

det i Ma men den kvävande känslan av att närmast andas i cirklar konstateras i dem båda, 

känslan av overklighet av verklighetens tillstånd förenar dem. Sorgen gestaltas som så 

oerhörd att diktjaget själv kommer att dö, i Ma: ”döden vill jag vara/om du är/död”92. 

Denna uttryckliga mening över diktjagets egen död alluderar på den vilken diktjaget i 

Någonting svart i sin plåga kommer fram till: ”När din död är slut. kommer jag att vara 

                                                
89 Börjel ”E” strof 4 
90 Ibid. ”M” strof 4 
91 Roubaud s.16 & s.28 
92 Börjel ”M” strof 1 
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död.”93 Det öppnar upp för den djupa rädsla som diktjagen bävar inför, att den egna 

identiteten ska dö tillsammans med den andres död, vilken är signifikant för dem båda, 

deras känsloregister över sorgen är bortom deras kontroll.  

Dikt ”M” i Ma vilket är den dikt där diktjagets personliga förlust är som tydligast 

inleds med en strof vilken markerar svårigheten i att skriva det som nu kommer att skrivas, 

det omöjliga om döden: ”nej det går inte att skriva/det kan inte skrivas/jag kan inte/jag kan 

inte/det ska inte gå att skriva”.94 Detta metapoetiska inslag där diktjaget kliver ut och 

kommenterar komplexiteten och textens omöjlighet att skrivas är en direkt korrelation till 

subjektet i Någonting svart. I Någonting svart gör diktjaget samma metapoetiska handling 

vid flertalet tillfällen dels: ”Omöjligt att skiva, gift med en död (kvinna)” men främst i den 

dikt som heter ”Jag kan inte skriva om dig”.95 Ma visar på den våldsamma process som 

även i denna samling finns i att skriva om den förlust och dödsfall som har skett, i tonen 

och i meningarna refereras det då till Någonting svart på ett närmast ordagrant vis. 

Subjekten motsätter sig all logik för att skriva om det som inte går att skriva om, en 

nödvändig symbolisk handling. Det är i båda samlingarna diktjaget som trevande försöker 

skildra och sätta ord på sorgen och bokstavligen formulerar det paradoxala i texten, att 

uttala i text det obeskrivbara. De använder språket som verktyg till att artikulera sorgen, 

sida vid sida med att otillräckligheten i denna aktion uttryck. Texten är målmedvetet 

organiserad till sin struktur, samtidigt som den visar på ambivalens inför de känslor som 

detta kräver. Den del där den personliga förlusten betonas i Ma följer således av 

kvantitativa intertexter till Någonting svart.  

4.4 Tradition av system i poesin 
 

Det finns likheter i att Ma är organiserat efter ett uttalat system vilket även Någonting svart 

är. Dikterna i Någonting svar är ordnade efter nummer ett upp till siffran nio, ett system 

vilket inte är lika strikt som de Ma skriver efter. Börjel skriver i en tradition av att i sina 

diktverk utnyttja färdiga koncept för utformning av text i sina tidigare utgivningar, Sond 

(2004), Skåneradio (2006) och konsumentköplagen (2008). Jacques Roubaud är 

matematiker och arbetar i en lång tradition av att experimentera med system och diktning. 

Roubauds arbete har karakteriserats av tillämpning av just matematiska system i sin poesi. 

Roubaud är bland annat medlem i Oulipo, vilket är en grupp matematiker och författare 

                                                
93 Roubaud s.59  
94 Börjel ”M” strof 1 
95 Roubaud s.55 & s.111  
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som arbetar för att producera litteratur med användning av ett specifikt mönster, system 

eller struktur.96 Som visat använder sig också Christensen i Alfabet av denna metod, ett 

matematiskt system organiserar upp språket och dikten. Vilken vidare kommer till uttryck i 

Ma. En inspiration till Alfabets systemutformning finns således att finna hos Roubauds 

produktion. Dessa förenas dels i att de skapar nya former av redan existerande koncept 

men även i att de ordnar upp det tematiskt kaosartade. I Alfabet är det den kolossala 

jordens skapelse, i Någonting svart den överväldigande personliga förlusten och i Ma 

personlig och värdslig förlust organiseras upp av en logik och struktur som följer ett färdigt 

system. Intertexten i strukturen vilken Ma innefattas av är således delad till både 

Någonting svart och Alfabet.  

Ma talar inte direkt till de system vilket Någonting svart skriver efter men genom 

att även där organisera upp dikten efter specifika mönster finns en logik som uttrycker ett 

icke personligt uttryck för det allra mest personliga, kärlek och sorg. System är generellt 

statiska och absoluta, utan känslor, genom att organisera upp sorg och kärlek genom 

system betonas ett distanserande förhållande till dessa i de systematiska, att organisera 

efter en artikulerad metod i Ma är en paratext till Någonting svart som arbetar på liknande 

vis. Allusionen av distanseringen som en del av sorgearbetet finns också att finna i titeln, 

Någonting svart. I Ma är det flera, många, obestämda antal svarta händelser som gestaltas, 

detta obestämda vilket inte går att sätta inom ett system är en intertext till titeln Någonting 

svart. Ordet någonting är svävande och odefinierat, det ställer frågor om hur många, vad 

eller varför, titeln indikerar en distansering till det svarta. Vilket i Ma uttrycks av just 

flödena av sorger vilka inte är personliga utan talande utanför jaget. 

Ma har trots likheter inte imiterat varken tematiskt eller det specifika systemet från 

Någonting svart, Ma befinner sig inte i en beroende situation, och således kan inte 

Någonting svart betraktas som en hypotext till Ma. Den transtextuella relationen vilka 

placerar Ma i relation till Någonting svart i form av referenser, allusioner och citat kan 

betraktas som fragmentarisk. Dessa intertexter är närvarande och angelägna för texten men 

Någonting svart är inte som Alfabet en hypotext till Ma, Ma som helhet klarar således att 

stå på egna ben som text även utan relationen till Någonting svart, även om denna är 

essentiell. De transtextuella relationerna går som tidigare påpekat in i varandra, dessa är 

inte är statiska, Genette påpekar att alla texter i någon mån är hypertextuella i form av att 

                                                
96 Peter Consenstein ”Jacques Roubaud-Life Mastered and Measured into a Masterpiece”. 
Publiceringsdatum ej angivet. Hämtad från http://www.dalkeyarchive.com/jacques-roubaud-life-
mastered-and-measured-into-a-masterpiece/ 2017-05-16  
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dessa frambringar bilder från andra texter. Dock väljer ändå Genette att definiera 

hypertextualitet med att en text är absolut beroende av den föregående texten.97  

 

5. Birgitta Trotzig Sjukdomen 
 
Det tredje citatet är hämtat från Birgitta Trotzigs Sjukdomen, och är med sin enkelrad 

också de kortaste av dem, i helhet: lyder det: ”det som hände, det hände och hände”. 98  

Citatet återkommer som intertext två gånger direktciterat inuti Ma, men utan markering av 

citationstecken.99 Upprepningen av flertalet ”hände” konstruerar kraften som finns i det 

som sker i samlingen, att det fortsätter att hända, gång på gång, på gång, en evighet. 

Tematiskt och systematiskt pågår skeendena utan möjlighet till avslut. Detta icke avslut, 

återspeglar dels hur alla händelserna, både katastroferna, sorgen, känslorna och rörelsen 

framåt fortsätter att ske utan utsikt för ett slut i Ma. Det reflekterar också strukturen och 

systemet av ett mönster som regelbundet upprepar sig, där både organiseringen av dikten 

läggs som ett eko, men även händelserna i denna. Att citatet skrivs en gång på 

försättsbladet och sedan återkommer två gånger inuti samlingen visar på den betydning det 

har för verkets utformning med att upprepa paratexten som intertext. 100 Vidare är det 

också ett tecken på den återkommande attityden i både Ma och Sjukdomen vilken speglas i 

ett citat från Ma: ”när känslan av skuld/över att ännu vara vid liv/ när en gång inte/ 

förenligt med livet där, då”.101  

Repetitionen av hände kan också ange en bestämd form av temporalitet för 

skeendet i samlingen. ”Det som hände, det hände och hände/ i en redan villkorad 

tillvaro”.102 Det finns en avgränsning till att det sker i detta rum. Samtidigt skrivs det in en 

tematisk intertext till Sjukdomen i att det står 

 I Ma sker en splittring av både jaget/modern och världen i inledningen av 

samlingen, och som visat på tidigare kan detta ses som både jordens skapelse och en 

födelse. Denna skapelse där jorden och diktjaget som klyvs itu kan läsas som en 

intertextuell relation till de inledande avsnitten av Sjukdomen.  

 

                                                
97 Genettte Palimpsests s.9  
98 Börjel försättsblad 
99 Ibid. ”A” strof 3 & ”Z” strof 3  
100 Genette, Palimpsests s. 3f.  
101 Börjel, ”Ö” strof 4 
102  Ibid. ”Z” strof 3  
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I början och utanför alltsammans var det kanske som ett mörker. Det var kanske 
som ett klott. En eldskugga som omgav det – i alla fall stack det av elektricitet  
när man kom nära. 
Det var något där. Det gick inte att dela i delar heller. 103 
 

Protagonisten Elje uppfattar först sig själv som en helhet i ett odelbart tillstånd som varken 

är ont eller gott, ljust eller mörkt, det enbart existerar. Därefter sker det en upplösning av 

subjektet, vilket beskrivs som ett slag i huvudet, och där ”- Det är som i det fördolda livet 

bara skars av”. 104 En enhet vilken går itu i likhet med den som inleder Ma. Vidare: 

 
En dag är man loss – bara lösgjort, utan upp eller ner, fri, tom, ingen horisont,  
inget djup, ingen gräns, ingen tyngd. 
Därifrån är allt utan sammanhang. Isär. Det ligger som slaktade stycken.  
Det som blir över efter sprängning – åtskilda, sönderdelade, oigenkännliga  
genom åtskildheten.105 

 

I Sjukdomen är det ett psykiskt tillstånd som förändras, i Ma gestaltas en jord som 

förändras, så väl som ett jag som psykiskt bryts itu när barnet dör, men likväl framställs 

båda samlingarnas förändringar med kosmogoniska tendenser. Ma’s tematik som följer 

jordens skapelse och en födelse till döden är också det en intertext till protagonisten Elje. I 

inledningen gestaltas hur Elje delas itu vilket kan tolkas som en födelse av ett nytt jag. På 

näst sista sidan i verkat dör sedan Elje, således blir romanens förlopp en skildring av livets 

sträcka, från födsel till död. 106  Vilket således har mycket gemensamt med förloppet av ett 

barns födelse och död i Ma.  

Upplevelsen av jaget är delat och enbart en halva finns kvar, förenar Elje med 

diktjaget i Ma som visar på tomheten och halvheten vilken finns kvar efter att barnet har 

dött.107 Elje förlorar den del av själen, eller psyket och går in i ett likgiltigt tillstånd, denna 

själsliga förlust är en kärna och ett centrum av Ma: ”eldvattnet fanns anima/ jag vänder 

mig om”108 Anima är själen eller ande, det är hur denna själ plågas och psykiskt lider 

genom Ma som också gestaltas i Sjukdomen. De båda subjekten går in i ett psykiskt 

tillstånd av att känna sig halva, i ett tillstånd där jaget inte känner igen sig själv. Samtidigt 

skrivs det i citatet från Sjukdomen med upprepningen av hände in en tematisk intertext i 

Ma till Sjukdomen, som grundar sig i upplevelsen av det psykiska som fortsätter att ske.  

                                                
103 Birgitta Trotzig, Sjukdomen, Albert Bonniers förlag, Stockholm, 1972, s.7 
104 Trotzig s.7 
105 Ibid. s.7 
106 Ibid. s. 245 
107 Börjel ”M”  
108 Ibid. ”A” strof 4  
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Ma skriver vidare in intertexter till titeln Sjukdomen som uttryckligen indikerar att det är 

ett sjukdomstillstånd som kommer att gestaltas i boken, detta genom de många episoderna 

av beskrivning av olika sjukdomar som Ma åskådliggör. Det sjuka så väl som sjukdomar 

finns närvarande vid flertalet tillfällen och präglar de katastrofer som sker, exempelvis: 

”det fanns också: tankeblockaden där/varje irrbloss läggs till sjukdomarna måttade/i 

trasade vägnät, den förloppsmässiga/mentala infrastrukturen, tidblockaderna”.109 Vilken 

betonar den mentala eller psykiska ohälsan som uppstår. I Sjukdomen är det just den 

psykiska ohälsan vilken står i fokus, Ma parafraserar på detta genom flertalet tillfällen visa 

på den mentala instabilitet som diktjaget sätts i, exempelvis ”och kvävningsrisken  

inuti/psykofarmakarustningen110.   

 

6. Avslutande diskussion 

Syftet med min undersökning har varit att analysera Ida Börjels Ma tre viktigaste litterära 

transtextuella relationer, Alfabet, Någonting svart och Sjukdomen, för att uttalat formulera 

och lokalisera den förbindelse som redan finns mellan verken och Ma. Min förhoppning är 

att min analys visar på hur dessa texter är komplexa och med varierande betydelse, 

grundstenar för Ma, i både gestaltning, tematik och även koncept. Med hjälp av Gérard 

Genettes teori om transtextuella relationer har jag kunnat åskådliggöra och analysera hur 

dessa tre verk interagerar både tematiskt men också i form, struktur och uppbyggnad. 

Genettes teori öppnar upp för en studie av relationerna verken emellan och möjliggör för 

att systematiskt synliggöra vad som vid läsning av enbart Ma skulle vara dolt. En röd tråd 

har varit dels att Ma aktivt arbetar med dessa transtextuella relationer, så till den grad att 

givet denna analys hade inte Ma kunnat skrivas utan att det jag menar är en hypotext, 

Alfabet, hade existerat. Ma har många likheter med strukturen och systemet från Alfabet 

och min analys visar att för att tydligt definiera strukturen av Ma fordras också en läsning 

av systemet och konceptet från Alfabet. Det hypertextuella förhållandet till Alfabet vidgar 

både Ma och komplicerar en läsning av denna.  

En annan röd tråd är den att språket, idéerna, tematiken och systemet i Ma ständigt 

i sitt utforskade av spänningsfältet mellan det oändliga och förgängligheten, rörelse framåt 

och tillbakablickar, döden och livet, existens och icke existens skildrar detta i förbindelse 

till både Alfabet, Någonting svart och Sjukdomen, men att dessa transtextuella relationer 

kräver en viss förkunskap för att synliggöra. Genom att analysera hur Ma förbinder sig 
                                                
109 Börjel ”J” strof 3 
110 Ibid. ”P” strof 1  
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med dessa texter, och inte enbart att Ma faktiskt gör det, har jag medvetet kunnat inringa 

hur och var dessa transtextuella relationerna påverkar och kommer till uttryck, men 

framförallt vikten av dessa. Det är därför min övertygelse att de gigantiska drömliknande 

flödena som utgör Ma är tvungna att läsas i relation till de transtextuella texterna, och i 

synnerhet hypotexten Alfabet. För undersökningen av dessa relationer, visar också att de 

alla tre verken har väldigt olika grad av betydelse för Ma som diktverk. Alfabet är det verk 

som är i särklass den i högsta grad fundamentala texten, även om förhållandet med de två 

andra böckerna som visat är betydande är dessa av mindre tyngd.  

 Det har också blivit tydligt att den organisering vilken dikterna struktureras efter 

inte enbart är en tradition som Ma skriver in sig i utan också en nödvändighet. Språket och 

textens flödiga kaos tvingas in i en struktur för att kunna läsas i likhet med de 

transtextuella texterna. Form och innehåll påverkar och är essentiella för varandra, det 

oändliga, kaosartade livsförlopp som skrivs fram i Ma speglas av både det typografiska och 

det systematiska, dessa kan inte verka utan att gå hand i hand. 

Mitt val av teoretiker har öppnat för en läsning av relationerna Ma omfattas av men 

samtidigt stängt för en läsning av Ma som ensamstående verk, därför har jag avsiktligt valt 

att i största möjliga mån undvika att analysera Ma i sig själv utan enbart som helhet och 

spår i relation till dessa övriga verk. Jag har försökt sammanföra idéerna och bottnarna i 

dessa verk och hur de i egenskap av transtextuella relationer blir vitala i och för Ma.  

Ett naturligt led av undersökningen av dessa frågor är dels att med dess omfång och 

dess implicita karaktär finns det säkerligen fler spår att analysera i dessa relationer, ett 

annat led är att det uppstår nya frågor om Ma. Det skulle vara intressant att se hur övriga 

transtextuella relationer i Ma ser ut? Och framförallt uppstår frågor kring att göra en mer 

uttömmande analys över Ma som diktverk, givet denna information, att Alfabet står som 

hypotext och vikten av både Någonting svart och Sjukdomen, hur kan vi då läsa Ma?  

Utifrån analysen blir det också uppenbart att dessa tre verk länkas samman inte enbart med 

Ma utan även med varandra, därför skulle en läsning av dessa transtextuella relationer till 

varandra också vara tänkvärd.  

Vad som blir absolut påtagligt är att Genettes grundtanke, att alla texter på mer 

eller mindre intima vis står i någon form av relation till andra texter är en absolut sanning 

vad gäller diktverket Ma.  
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