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Abstract: 

 

The aim of this study is to uncover a neoplatonic discourse in the Swedish writer Birgitta 

Trotzigs novel Dykungens dotter (1985) (The Mud King’s Daughter). This discourse is often 

interpreted as being an expression of Trotzigs catholic mysticism, but few of the earlier 

researchers have mentioned the strictly platonic influences in her work. Firstly; by analyzing 

the system of metaphors and the underlying philosophical premises in the text I aim to show 

that these are part of a hierarchical world view where life emanates from a single and 

undivided God. Secondly; I aim to show how this discourse can’t be separated from a Marxist 

political view on the modern society and its capitalistic materialism. 
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1. Inledning och syfte 

Syftet med den här uppsatsen är först och främst att avtäcka en nyplatonsk världsuppfattning i 

Birgitta Trotzigs roman Dykungens dotter (1985); en animistisk – närmast panteistisk – 

filosofisk grundsyn som främst kommer till uttryck i hennes genomgående grott- och 

solmetaforik. Den binder också samman textens mer traditionellt religiösa diskurs med tanken 

på naturen som levande och fylld av en icke-antropomorfiserad gudomlig närvaro. 

Nyplatonismen, menar jag, förenar också det antitetiska i hennes lyriska språk. Den binder 

ljuset till mörkret, elden till vattnet, naturen till kulturen och ensamheten till gemenskapen, 

och den skapar intrycket av att allt sammanfaller i en enda stor och pulserande kropp, i ett 

allomfattande logos. Textens och språkets splittring i olika antiteser, själva verktyget för vår 

förståelse, står mot världsuppfattningens underliggande monism. Flertalet forskare har 

emellertid påtalat Trotzigs influenser från den moderna teologins företrädare, och då i 

synnerhet den franske tänkaren Teilhard de Chardin, vars hela teologi bygger på en 

nyplatonsk grundsyn. Dock, ingen har analyserat Trotzigs verk, eller Dykungens dotter för 

den delen, och däri fördjupat den rent platonistiska/nyplatonistiska diskursen, något som jag 

alltså ämnar göra här. 

För det andra, och för att närmre visa på bokens kulturkritiska karaktär, vill jag studera hur 

denna nyplatonism inte går att separeras från en marxistisk syn på människans livsvillkor i det 

moderna industrisamhället.1 Hur hon reifierats av stadens och kulturens konstgjorda leverne, 

hur hennes infantila känsla av gemenskap med världsalltet försvunnit och hur hon genom det 

alienerande arbetet tvingats bort från naturens immanenta Gudom: 

Och Mojan försökte alltså av all kraft att bli som man skulle vara. ”En verklig arbetsmänniska” – 

hon gav sin maskin rätt i allt. Den hade makten och hade därför också rätt. Den tog all hennes kraft 

– när arbetet var slut för dagen var hon tom. En automat torkade sakförarens golv.2 

 Även denna diskurs får konsekvenser på den språkliga ytan, där stenen, vattnet och döden är 

metaforer som är vanligt förekommande. Således är detta en analys som har till syfte att 

avtäcka två olika diskurser – en nyplatonsk och en marxistisk - som, likt ett fotomontage, bör 

läggas över eller bredvid den kristna dito, och som skapar ett förtätat metaforiskt bildspråk där 

flera olika världsuppfattningar förenas i en.  

                                                             
1 Detta tas upp av Krzysztof Bak i dennes avhandling Den intersubjektiva synden i Birgitta Trotzigs Dykungens 

dotter, (Krakow 2005). Mer om detta nedan (avsnitt 4). 
2 Trotzig, B. Dykungens dotter: en barnhistoria, (Stockholm 2015), sid 110 
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För att få grepp om det platonska, så ämnar jag i synnerhet analysera hur de två motsatsparen 

enhet och splittring, samt minne (eller återerinring) och glömska fungerar i texten, men jag 

kommer inleda med att granska den återkommande metaforiken där grotta och ljus står i 

centrum. Analysen kommer att kontinuerligt röra sig mellan två nivåer, på ytnivån för att 

analysera texternas språk och deras metaforik, på djupnivån för att studera de underliggande 

filosofiska premisserna. Dessa är naturligtvis intimt sammankopplade, och metaforiken är ofta 

nycklarna till att förstå de senare.3 Jag avser alltså att granska både vad texterna betyder samt 

hur de får sin betydelse. 

Att jag valt att bara analysera ett av hennes verk är egentligen endast en fråga om utrymme. 

Samtliga av hennes böcker menar jag rymmer en liknande världsuppfattning, men att nämna 

dem alla är trots allt att ta sig vatten över huvudet. Verk som De utsatta (1957), Anima 

(1982), I kejsarens tid (1975), Dubbelheten (1996) och Sammanhang/Material (1998) hade, 

åtminstone sammantagna, varit fullgoda exempel på hur Trotzig fortlöpande återkommer till 

liknande tankegångar. Att hon gör detta skapar dock problem för forskaren, ty det är svårt att 

läsa Trotzigs texter utifrån en nykritisk tanke på dem som autonoma och åtskilda från 

varandra och sin upphovskvinna. Detta gör det lättare att läsa dem samtliga som ett verk, ett 

oeuvre – vilket t.ex.: Mattias Pirholt också gör i sin avhandling Ett språk, ett spår (2005).4 En 

forskare som således gjort en noggrann närläsning av t.ex.: De utsatta, måste därför tas i 

beaktande av den som skriver om vilken annan som helst av hennes böcker, ty tankegångarna 

är så pass likartade att de oftast är giltiga för övriga texter också.5 Dock, att nämna - eller ens 

läsa - all forskning i ämnet är svårt under loppet av ett så kort tidsspann som står till 

undertecknads förfogande, varför det också är viktigt med en fungerande och något sånär 

heltäckande urvalsmetod. Jag ska emellertid återkomma till detta i mitt avsnitt om tidigare 

forskning nedan.  

Slutligen ska sägas att detta är en läsning av otaliga andra möjliga sådana. Trotzigs 

författarskap är otroligt mångbottnat, gäckande och således egentligen omöjligt att reducera 

ner till en enda överantvardande kärna. Texterna är skiftande; där en idé tycks ge läsaren fast 

mark under fötterna kommer en annan in, ruckar på fundamentet och får en att falla i tvivel 

                                                             
3 Se t.ex.: Thurén, T. Tanken, språket och verkligheten, (Stckholm 1998). Sid 29-37; Lakoff & Johnson. 

Metaphors we live by, (Chicago 2003). Se främst inledningen. 
4 Pirholt, M. Ett språk, ett spår, (Stockholm 2005). Sid. 12 f. 
5 Här medges att uppsatsförfattaren behandlar Trotzig mer som en filosof och tänkare, snarare än en konstnär och 

författare. Detta gör också att genrebeteckningar såsom prosalyrik, saga, legend eller roman inte är av särskilt 

stor vikt. Det är de underliggande idéerna som är intressanta. 
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över sin säkerhet. Jag ämnar helt enkelt endast att presentera en tolkningsram som jag menar 

vara fruktbar, och som jag menar kan förena det tidigare skrivna och förhoppningsvis vara till 

hjälp för den fortsatta forskningen.  

 

2. Teori 

Den här uppsatsen är en idéhistorisk undersökning. Det innebär att den syftar till att ge en 

fördjupad kunskap om boken genom att däri spåra två historiskt utvecklade idékomplex som 

är centrala för dess betydelsebildning. Det är dock ingen komparativ litteraturhistorisk studie, 

i den bemärkelsen att jag vill jämföra två specifika texter från olika skilda epoker med 

varandra, utan den är tänkt att visa på hur författaren var påverkad, inte bara av en nyplatonsk 

världsuppfattning och en marxistisk diskurs på ett latent och oreflekterat plan, utan att denna 

påverkan också framträder och manifesteras på ytan och i valet av metaforer. Man kan 

invända att många av de idéer som hör till nyplatonismen och marxismen – t.ex.: panteismen, 

människans alienering i det kapitalistiska samhället och rörelsen bort från den enhetliga 

naturen mot ett tillstånd av splittring och individualism – har blivit ett slags idéhistoriskt 

allmängods, och att de således inte i egentlig bemärkelse går att hänvisa till enbart 

nyplatonismen eller marxismen. Men genom att studera den förefintliga metaforiken i texten 

så avser jag att visa att så ändå är fallet, ty då det nyplatonska som oreflekterad mentalitet är 

kontinuerligt återkommande i synnerhet i den mystiska och teologiska traditionen - liksom 

tanken på människans alienation är vanlig på många håll idag -, så är det hos Trotzig 

manifesterat på ett högre plan i hennes användning av direkt platonska begrepp, såsom grotta, 

sol och minne etc.6  

Lars Gustafsson skriver i Forskningsfält och metoder i litteraturvetenskapen om att en sådan 

undersökning emellertid ofta hamnar i problem för att den använder ”först ett diktverk som en 

idéhistorisk källa [alltså att man använder verket för att förstå dess tillkomsttid, min amn.] och 

finner där idéer med vars hjälp man sedan anser sig kunna ”förklara” verket.”7 Frågan är dock 

om denna cirkularitet egentligen är ett problem - ty en bok måste med nödvändighet säga 

något om sin tillkomsttid, liksom författaren av nödvändighet har hämtat dess idéer därifrån - 

och vad gäller Birgitta Trotzig är i allmänhet situationen också annorlunda. Det nyplatonska 

                                                             
6 Gustafsson, L. (red). Forskningsfält och metoder i litteraturvetenskapen, (Stockholm 1974). Sid 127-143 
7 Ibid. Sid 133 
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måste och bör nog ses som ett främmande element i det senare 1900-talets samhälle och 

Dykungens dotter kan därför troligtvis inte tjäna som en idéhistorisk källa i Gustafssons 

bemärkelse. Emellertid så kan dess grundsyn ganska lätt förenas med en mängd andra 

filosofier som var i ropet under denna tid. Att se naturen som fylld av gud och därför som ett 

levande väsen går väl ihop med miljörörelsens utbredning, liksom med ekokritiken och 

ekofeminismens vilja att se naturen med mer kvinnliga ögon. Tanken på en utveckling bort 

från ett enhetligt och gott naturtillstånd mot en tilltagande splittring liknar också Freuds tankar 

på barnets utveckling, liksom hans samhällssyn sådan den kom till uttryck i Vi vantrivas i 

kulturen (1932). Tanken fanns hos Max Webers idéer om en kulturell rationaliseringsprocess, 

och har många likheter med Frankfurtskolans beskrivning av västerlandets utveckling i 

Upplysningens dialektik (1944). Trots att texten således tar avstamp i en senantik åskådning 

så går det tämligen lätt att se dess delaktighet i en samtida filosofisk och samhällskritisk 

diskurs. 

Vidare; som nämndes i inledningen så rör sig min analys fram och tillbaka mellan den 

språkliga ytan (metaforiken) och de underliggande filosofiska grundantagandena. Dessa står i 

ett direkt beroendeförhållande till varandra på så vis att den första avslöjar den senare. När 

Gud – vilket vi ska se senare – till exempel uppfattas som ett solljus (metafor), så kan man av 

detta dra slutsatsen att guden å ena sidan är icke-antropomorf, å den andra genomträngande 

och allestädes närvarande i den omkringliggande världen (filosofiska grundantaganden).8 

Metaforanalysen liknar däri ideologianalysens angreppssätt, på det viset att ett påstående (A) 

alltid bär med sig underliggande försanthållanden (B) av både deskriptiv och normativ 

karaktär. Det är på detta sättet jag har gått tillväga. Från ytan dyker man mot djupet, söker sig 

så åter upp för att ta ny luft, och vänder om igen. Tanke och språk, filosofier och sättet de 

uttrycks på, är ju i grunden alltid oskiljaktiga.9 

 

3. Nyplatonism och marxism – två definitioner 

Nyplatonismen 

Nyplatonismen var en filosofisk skola som uppkom under senantiken med tänkaren Plotinus 

(200-talet e.kr). Dess företrädare såg sig enbart som platonister, och begreppet nyplatonism är 

                                                             
8 Thurén, T. a.a. sid 29-37; Lakoff & Johnson. a.a. sid 3. 
9 Se t.ex.: Liedman, S-E. ”Om ideologier” ur Om ideologier och ideologianalys, (Göteborg 1989) 
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således en skapelse av betydligt senare datum (avsett att dels skilja ut den från Platons 

tänkande och dels den skola som kallas Mellan-platonism).10 Nyplatonismen sökte en lösning 

på det kanske mest svårlösta problem som Platon lämnat efter sig mer än ett halvt millenium 

tidigare, frågan om hur allmänbegreppen förhåller sig till de enskilda tingen.11 Ett exempel: 

Ordet häst är något som vi idag skulle betrakta som en abstraktion skapad av en förmåga att 

se likheter mellan en mängd olika och enskilda hästar. Denna likhet blir sedan på induktiv väg 

till det generella uttrycket häst. Platon såg annorlunda på saken. Han menade i dialogen 

Timaios att varje enskild häst är skapad av Gud (eller demiurgen) efter en fullt existerande 

och rakt igenom andlig häst-form.12 Allmänbegreppet föregår således det enskilda djurets 

existens. Vad nyplatonisterna försöker göra är att ge en mer plausibel förklaring till hur dessa 

båda nivåer - idévärlden och sinnevärlden – kan bindas ihop. Hur kan den enskilda hästen och 

dess materia ha en del i den enbart ideella och fullständigt odelbara formen häst? Deras svar 

var att världen genomströmmas av ande, av olika nivåer (eller hypostaser) av själslighet – från 

den rena och transcendenta anden (kallad Det ena) via en slags världsande (nous) och ner till 

själen som är fast i materiens värld. Anden formar således materien, men gör också att den får 

liv – en tanke som skilde dem radikalt från Platon själv.13 Världen är således fylld av Gud. 

Människan är sedan fri att bortse från det andliga och leva i enlighet med sinnenas njutning, 

eller att genom intuition och ett visst mått av asketism förena sig med denna ande i en unio 

mystica. Hos Platon kunde människan återerinra sig idévärlden, den hon skådat innan sin 

födsel, och därmed nå gemenskap med och uppgående i en högre verklighet. Hos Plotinus är 

denna lära central, om än att begreppet minne snarare betyder att människans själ genom 

intuition inser vad hon alltid och för evigt har vetat. Härav följer att människan är fri att välja 

sin egen väg, men de betyder också att ondskan blir konsekvensen att vara alltför bunden till 

materian, till det som saknar ande.14 

Även om detta är en utvecklad form av platonism, så var inte Platon den enda filosof som i 

grunden påverkade den nyplatonska skolan. Plotinos och hans efterföljare verkade i 

romarriket, en tid och ett sammanhang där mängder av olika filosofiska skolor stöttes och 

bröts mot varandra, och stoicismens natursyn blev också viktig för hans tänkande.15 Denna 

såg naturen som genomströmmad av ett förnuft (pneuma) som gav världen dess form, men 

                                                             
10 Wallis, R. T. Neoplatonism, (London 1995). Sid. 1, se även: Remes, P. Neoplatonism, (New York 2008). Sid 2  
11 Wallis, ibid. Sid 20 ff; Remes ibid. Se Introduktionen. 
12 Plato, Timaeus and Critias, (London 1977). 
13 Wallis, Neoplatonism. Sid 55 
14 Ibid. Sid 80 
15 Ibid. Se kapitel 2 ”The sources of neoplatonism” 
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den såg också människorna som delaktiga i en större gudomligt helhet – en tanke som gav 

upphov till en tidig naturrättstanke.16Även Aristoteles, som hävdade att den platonska 

dualismen var missvisande emedan han ansåg formen vara implicit i det enskilda tinget, 

spelade en roll. Varje organiskt ting, låt säga ett ekollon, var enligt honom en potentiell ek. 

När ekollonet väl blivit en ek så har dess inre egentliga natur aktualiserats. Formen är i 

Aristoteles tänkande således immanent.17 Emellertid så lyckades man på detta vis med att 

förena en mängd olika debatterande filosofiska skolor i en enda plausibel förklaringsmodell. 

Att världen således är genomströmmad av ande, eller av olika nivåer/hypostaser av 

gudomlighet leder också till att en viss typ av bildspråk eller metaforik ligger nära till hands 

för att beskriva den. Solljusets strålar är en viktig sådan, att de olika hypostaserna är 

emanationer ur det ena som liksom solens strålar faller genom världen. Vi ska närmre studera 

detta nedan.18 

Nyplatonismen var en filosofi som uppenbarligen var väl förenlig med kristendomen och dess 

treenighet, och bl.a.: så var kyrkofadern Augustinus mycket påverkad därav i allt sitt 

tänkande. I sina berömda Bekännelser redogör han för hur han via nyplatonismen blir omvänd 

till den kristna tron. Hos honom finns samma tanke på människans frihet att välja sin egen väg 

– om än förenad med en slags nådetanke (att Gud är aktiv i sitt omvändande av den enskilda 

individen).19 Ljuset och mörkret, liksom Guds enhet och sinnevärldens splittring, är ofta 

återkommande tankar i hans världssyn.20 

Detta är en tankemodell som därefter återkommit flertalet gånger under den västerländska 

idéhistoriens gång, och under i synnerhet romantiken fick den ett uppsving i den tyska 

idealismen, och då i synnerhet hos G. W. F. Hegel - som såg historien som en kontinuerlig 

utveckling av världsanden mot ökat självmedvetande.  Så här skriver t.ex.: Friedrich Engels: 

Hos Hegel är dialektiken begreppets självutveckling. Det absoluta begreppet inte bara existerar – 

obekant var – av evighet, det är också den egentliga livgivande själen i hela den bestående världen. 

                                                             
16 Ambjörnsson, R. Socialismens idéhistoria, (Malmö 1984). Sid 35 
17 Här bör nämnas att detta var ett sätt att komma åt ännu ett problem som Platon inte haft någon lösning på. 

Finns det en idé för ekollonet och en för den färdiga eken? Hur är det då med alla mellanformer som uppstår i 

ekollonets utveckling till att bli just en ek? Aristoteles kommer således, och genom att införa begreppen 

potentialitet och aktualitet, till rätta med rörelsens problem. 
18 Wallis, a.a. sid 61 
19 Augustinus, A. Bekännelser, (Skellefteå 2010). Passim 
20 Ibid. Passim. Ett exempel: ”Därför grumlade jag kärlekens källa med lustans dy, fördunklade dess klara ljus 

med begärets mörker […]”, sid. 76 
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[---]. I historien arbetar sig nu detta självmedvetande åter ut ur det råa tillståndet, tills slutligen det 

absoluta begreppet åter fullständigt blir sig självt i den hegelska filosofin.21 

Här finns, förenad med en kristen historieuppfattning och hans säregna dialektiska 

utvecklingsmodell, en nyplatonsk gudomlig strävan mot att den förlorade enheten i historien 

åter ska inträda.  

Hos en senare tänkare som Trotzig var mycket influerad av, Teilhard de Chardin, heter det att: 

Yet in the very depths of this formless mass you have implanted – and this I am sure of, for I sense 

it – a desire, irresistible, hallowing, which makes us cry out, believer and unbeliever alike: ’Lord, 

make us one.’22 

Här finns också en dylik tanke om enhet och splittring, och den mest centrala metaforen han 

använder är just solen och elden. I sin ”The Mass on the World”(1923)  skriver han t.ex.: 

”Once again fire has penetrated the earth. [---] Does the Master break down doors to enter his 

own home?”23 

Således ser vi att solmystiken och förhållandet mellan helhet (one) och splittring är de 

viktigaste utgångspunkterna för den nyplatonska världsbilden, men också att världen är 

genomströmmad av Gud. Animismen blir således den grundläggande synen på naturen, den 

blir till något organiskt och levande. Människans förmåga att välja, hennes frihet, gör att 

ondskan blir en förkärlek för det materiella och godheten blir en vilja att transcendera 

verkligheten och nå Gud. Slutligen finns i bakgrunden en dröm om ett återupprättat 

helhetstillstånd där splittringen har upphört. 

Marxismen 

Alltså; förenad med kristendomens tidsuppfattning, och tillämpad på historien, ger den 

nyplatonska världsuppfattningen upphov till en guldålderstanke, där människan likt Adam och 

Eva i Edens lustgård levt i gemenskap med naturen och med Gud i en slags urkommunism.24 

Efter syndafallet har emellertid denna gemenskap lett till en splittring, där samhället plötsligt 

blivit hierarkiskt och delats i rika och fattiga, stad och landsbygd. Detta är något som - genom 

att uppsätta den goda mänskliga naturen som norm – också leder till en slags socialistisk 

dröm, en vilja att återvända till det ursprungliga, till den barnsliga närheten till Gud. Flera av 

                                                             
21 Engels, F. Ludwig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut, (Göteborg 1981). Sid. 53 
22 de Chardin, T. Hymn of the Universe, (London 1965). Sid 20 
23 Ibid. Sid 23 
24 Ambjörnsson, R. a.a. sid 32 f. 
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medeltidens bondeuppror drevs av denna tanke, - liksom av önskan om att nå det framtida 

tusenårsriket – och udden kan i detta fall riktas inte bara mot den världsliga makten, utan 

också mot kyrkan och hennes institutioner.25 

När Marx och Engels således skriver i Det kommunistiska manifestet (1848) att ”Bourgeoisien 

har [---]… inte kvarlämnat något annat band mellan människa och människa än det nakna 

intresset, den blotta penningen.” så bör det förstås mot denna bakgrund.26 Människan har en 

god natur, en organisk och icke-mätbar kärna som söker gemenskap, men som förstörts i det 

kapitalistiska samhället. Hon har här blivit ett reifierat och objektifierat ting. Den unge Marx 

(alltså perioden före 1848) lade för övrigt ut denna teori på ett mycket intressant vis i De 

Ekonomisk-filosofiska manuskripten (1844), där han skriver att:  

Därigenom att det alienerade arbetet alienerar människan 1) från naturen och 2) från henne själv, 

från hennes egen funktion som aktiv varelse, från hennes livsaktivitet, så alienerar det människan 

från hennes art; den gör artlivet (livet i samarbete med andra människor) till ett medel för det 

individuella livet.27 

Gemenskapen med naturen och arten har således gått förlorad och kvar står splittringen. Det 

enda som numera ger arbetaren ett värde är inte hans mänsklighet utan hans eller hennes 

förmåga att producera åt kapitalägaren.28 För Marx handlar det här också om ägande. I och 

med att arbetaren inte äger produkten eller produktionsmedlen så blir slutprodukten - liksom 

produktionsprocessen - något för henne i grunden främmande.29Lönearbetet är således i alla 

situationer ett symtom på hennes alienation.  

Den unge Marx skiljde sig också från den senare mer materialistiska Marx. Där han i sina 

tidiga skrifter ligger närmre Hegel och den romantiska tanken på människan som vilsen i det 

moderna och urbaniserade industrisamhället, så är den senare betydligt mer inriktad, inte på 

att beskriva människans alienation, utan istället hur historien rör sig framåt i en dialektisk 

rörelse genom klasskamp.30 

När jag således använder ordet marxism i det kommande så är det just denna tidiga 

marxistiska grundsyn som jag avser att studera. 

                                                             
25 I Trotzigs roman De utsatta utmålas en bild av en förtorkad kristendom, en institutionell sådan, där tron och 

ljuset är frånvarande. 
26 Marx, K. & Engels, F. Det kommunistiska manifestet, (Stockholm 1994). Sid 21 
27 Liedman, S-E & Björn Linnell (red), a.a. sid 64 
28 Ibid. Sid 55-107 
29 Ibid. Sid 61 f. 
30 Se t.ex.: Månson, P. Karl Marx – en introduktion, (Göteborg 1993) 
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4. Tidigare forskning 

Forskningen om Birgitta Trotzig i allmänhet, och om Dykungens dotter i synnerhet, är mycket 

omfattande. Därför har jag valt att läsa den forskning som behandlar just den bok jag ämnar 

behandla, men också de återkommande mest centrala verken om hennes författarskap. En 

mängd artiklar och böcker finns emellertid att tillgå för den som söker. Viktigast av dessa för 

mitt syfte är Krzysztof Baks forskning, och i sin avhandling - Den intersubjektiva synden i 

Birgitta Trotzigs Dykungens dotter -, har han gjort en grundlig analys av boken och dess 

intertexter. Dock fokuserar han mestadels den teologiska aspekten av texten, och han 

omnämner inte uttalat det platonska eller det nyplatonska. När han väl gör detta, så är det i en 

studie i tidskriften ”Kritiker” där han omnämner Trotzigs influenser från teologen och 

filosofen Teilhard de Chardin, vars idéer, som noterades ovan, var synnerligen nyplatonska.31 

Frågan här är naturligtvis om detta inte är ett svåröverkomligt problem, ty är det inte möjligt 

att Trotzigs influenser från de Chardin och andra moderna teologer är den enda anledningen 

till att det nyplatonska är så framträdande i texten? Jag vill hävda att så inte är fallet, och att 

detta framgår tydligt av hennes användning av begrepp såsom ”grotta”, ”minne”, ”glömska” 

etc. som gör att hon tycks bekant med de platonska och nyplatonska källtexterna. 

Vidare nämner Bak även marxismen och Trotzigs förhållande till denna. Han menar dock att 

Trotzig avviker från det marxistiska, en tanke som jag på flera sätt värjer mig emot. Marx 

tanke på människan som en arbetande varelse motsägs, enligt honom, av Trotzigs syn på 

arbetet som varande en evig cirkel av meningslöshet. Jag ska diskutera detta vidare nedan och 

försöka ge en förklaring till mina ståndpunkter.  

Bo Larssons artikel om Solen och vattnet i antologin Speglingar fokuserar metaforiken och 

kristusnärvaron i texten, och inte heller Ulf Olsson avhandling om romanen De utsatta, 

Magnus Pirholts dito eller Christina Bergils bok Mörkrets motbilder nämner explicit det 

nyplatonska i något av Trotzigs verk. Däremot diskuterar de Trotzigs influenser från just de 

Chardin, Bibeln, Johannes av Korset samt hennes böckers mystik. Dessa är också verk som 

används genomgående i forskningen om Trotzig, varför jag funnit det nödvändigt att läsa dem 

och ha dem i åtanke. Per Wästberg har också, i sina Lovtal, skrivit en bra text om boken, men 

som fortfarande inte nämner nyplatonismen.  

                                                             
31 Bak, K. ”Varats avigsida: om en ontisk tolkning av Birgitta Trotzigs Dykungens dotter” ur Kritiker nr 17-18, 

2010 
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5. Dykungens dotter – ett kort referat 

”Jag har en historia att berätta. En kvinna kommer vandrande.” Kvinnan, som lämnat sina 

föräldrar och deras gård på den skånska landsbygden på grund av en oönskad graviditet, föder 

senare på ett sjukhus en flicka, en dotter koncipierad under ett möte med en mörk man från 

skogen som beskrivs som styrd av sin könsdrift - detta ”låga” mänskliga som också 

fortlöpande liknas vid dy. Han är liksom de övriga namnlös och tycks vara en blandning 

mellan ett magiskt skogsväsen och en mycket vilsen människa, som slutar som inspärrad på 

stadens fängelse, från vilket han emellanåt lyckas fly. Flickan, hans dotter och bokens 

titelgestalt, bär på samma ”mörker”, samma djuriskhet och hemhörighet i dyn som fadern. 

Hon dras till den, söker den, och inkarnerar på många sätt den oordning, det utanförskap, som 

Mojan genom hårt arbete på Yllefabriken - och en längtansfull vilja att passa in - så hårt 

strävar efter att lämna bakom sig. Mojans med åren tilltagande kyla gentemot flickan och 

hennes leverne föranleder till slut denne att lämna hemmet och fly till Stockholm där hon 

senare föder en son på Södersjukhuset. En pojke vars liv ska komma att inkarnera samma 

dymörker och frihetslängtan som hon själv och morfadern burit på. Flykten slutar emellertid i 

hemlöshet, tvångsförflyttning tillbaka till Skåne och slutligen i att hon förlorar vårdnaden om 

pojken och blir steriliserad. Pojken återkommer efter många år på uppfostringsanstalt, och 

efter moderns död, till Mojan, fylld av samma frihetslängtan som sin numera döda mor och 

sin morfar. Han när en önskan om att sätta världen i brand, och slutar tragiskt ihjälskjuten av 

polisen, efter att ha bränt ner en uppfostringsanstalt, blivit intagen på rättspsykiatriska 

kliniken och slutligen flytt. 

Karaktärerna är, liksom platserna, från början namnlösa. Mojan, flickan, Gårdskarlen etc. är 

de enda namn de får, och först i slutet, då flickan (bokens titelgestalt) har dött får vi reda på 

att hon hette Lajla.32 Det finns en intressant rörelse här, en rörelse bort från det allmänna mot 

det speciella, från det generellt mänskliga till det individuella; en rörelse som också kan 

tillämpas på beskrivningen av nyplatonismens uppfattning av kosmos. R. T. Wallis skriver 

t.ex.: 

The first difficulty confronting an expositor of Plotinus’ system concerns the order of exposition. 

An obvious suggestion is to begin from the summit of the metaphysical hierarchy with the One 

and proceed downwards through the successive stages of his universe to the material world, […]33 

                                                             
32 Trotzig, Dykungens dotter. Sid 314 
33 Wallis, R.T a.a. sid 47 



 

14 
 

Karaktärerna i Dykungens dotter representerar, i enlighet med det ovanstående, i början en 

historisk mänsklighet på väg bort från närheten till naturen och blir först senare specifika 

individer. Tillståndet i det agrara samhället, enheten med det allmänna och med naturen, leder 

till splittringen i staden och industrisamhället. 

 

6. Världen som den platonska grottan 

När Mojan kommer vandrande från den skånska landsbygden in till staden för att föda sin 

oäkta dotter på dess sjukhus, så reser sig centralfängelset likt en mörk och hotfull domstol 

över dess bebyggelse. Från alla håll ser man dess murar - detta ”människoomformarsekels” 

materialiserade strävan till en reduktionistisk disciplinering av människans liv.34 Kyrkan finns 

där också, men som en sekundär organisk kraft, svag och bortglömd i fonden bakom 

fängelsets över allt fallande skugga.35 Den mörke man som kvinnan tidigare mött i skogen, 

och som är flickans far, sitter här inspärrad för sin oförmåga att kontrollera sin könsdrift, och 

cellens klaustrofobiska väggar, som höjer sig över mannens ensamhet, liknas vid en grottas 

mörka stenväggar.36 De sluter sig, reser sig, vänder mannens uppmärksamhet mot solljuset 

som långsamt försvinner i fönstret mot väst. ”Sol, sol, försvinn inte!” ber han.37 

Läsaren påminns om Platons grottliknelse ur dialogen Staten – en liknelse som spelade en stor 

roll även för de senantika nyplatonisterna och deras solmystik. Människorna är sedan födseln 

kedjade i en grotta, stirrandes mot dess bakre vägg. Bakom dem brinner en eld, som kastar 

skuggor på väggen framför deras ögon. Eftersom de aldrig sett något annat så tar de 

skuggornas spelande rörelser på väggen för verkligheten, emedan filosofen, den 

kontemplerande och sanningssökande, gör sig fri från bojorna, tar sig ut och skådar det sanna 

och verkliga ljuset.38 Idéernas (och ljusets/solens) värld, som filosofen når, är också 

sanningens, livets, enhetens och det oföränderligas värld; sinnenas och den mörka materiens 

grottvärld, är blott avbildernas, dödens, splittringens och föränderlighetens dito. 

I Dykungens dotter återkommer ordet grotta ofta, liksom orden skugga och skuggvärld. 

”Grottytorna” i cellen, Mojan och flickans hem som en ”rumsgrotta”, skogen som en ”träd-

                                                             
34 Trotzig, Dykungens dotter. sid 40 
35 Ibid. Sid 37 
36 ”Cellerna som smågrottor, gravar.” Ibid. Sid 39 f. 
37 Ibid. sid 53 
38 Platon. Staten, (Stockholm 2003) över. Jan Stolpe. Bok 7, sid 293 ff. 
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och grengrotta”, och under Gårdskarlens begravning en dunkel röst som säger ”I grottan ljus 

[…]”.39 Och precis som hos Platon så förläggs dessa på olika topografiska platser i rummet. 

Grottan blir en bild av världen här nere, av kulturen och staden; ljuset och solen däremot av 

naturen, det ideala och gudomliga. Dessa ords metaforik tycks således vara central för hur 

texten bygger upp en hierarkisk bild av världsalltet, och av en mängd dualistiska antiteser: 

Andens verklighet och materiens overklighet, Guds liv och materiens död, Andens enhetliga 

oföränderlighet och materiens splittrade föränderlighet, gemenskapen i anden och 

alienationen i materien. Mojan drabbas t.ex.: av förvåning när hon ser sin nyfödda dotters 

enkla glädje inför livet, hur levande och delaktig i ljuset hon är.40 Hon själv däremot, bär på 

en förstenande oförmåga att uppnå samma paradisiska och känslomässiga enkelhet: 

Allt hon gjorde hade rötter i skugglandet. I allt sögs kraft ur henne tillbaka ner i skugglandet det 

mörka glidande. De oupphörligt ropande klagande skuggmunnarna.41 (mina kurs.) 

Flickan står, i sin barnsliga glädjefullhet, i kontakt med det omgivande världsalltet. Hon 

svarar på fåglarnas sång, är delaktig i det levande och eviga, emedan den vuxnes själ är 

neddragen i skuggans mörka värld, i den föränderliga och mörka glidande materiens 

overklighet.  

Hos Platon, men också i hela den grekiska världsbilden, fanns en liknande dualism där 

materien var satt i ständig förändring och stod i motsats till den celesta världens perfektion. 

En tanke som vi såg också utvecklades vidare av nyplatonisterna. Jordens fyra element 

blandas och separeras i en evig heraklitisk rörelse, men i idévärlden, i andens, formernas och 

ljusets värld, råder en ständig och icke-föränderlig vila.42 Det är också mot bakgrund av detta 

som den platonska grottliknelsen bör ses. Skuggorna är blott skenbilder av något sannare, 

något högre och verkligare än vår egen verklighet. När texten således benämner skugglandet 

som ”det mörka glidande” så är det för att vår egen verklighet, skenbilden av det ideala, är satt 

i ständig förändring.43  

                                                             
39 Ibid, sid. 54, 73, 132, 218 
40 Trotzig, a.a. sid 75 f 
41 Ibid. sid 76 
42 En liten parentes: det var just denna syn på världsalltet som sköts i sank när Galileo Galilei ungefär två 

millenier senare upptäckte att solen hade fläckar. Hur kunde den perfekta celesta världen, den evigt oföränderliga 

och gudomliga dito, överhuvudtaget ha några skavanker? Det första steget mot vår moderna fysik där samma 

naturlagar råder både i den himmelska och den jordiska sfären var därmed taget. 
43 På tal om detta så skriver R.T Wallis att ”Matters’ every pronouncement is therefore a lie’ and the apparent 

solidity of the material world based on it an illusion […]. In fact what men take to be the most substantial 

realities are the least so; […]” Wallis, a.a. sid 49 
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Det ovan påtalade synsättet, att det som befinner sig utanför grottan är mer verkligt än 

skenbilderna på väggen, föranleder en annan fråga som också är viktig för förståelsen av den 

nyplatonska strömningen i Dykungens dotter. Vilken verklighet är verkligast egentligen? Är 

det den högre gudomliga dito eller karaktärernas egen jordiska? Finns samma platonska och 

nyplatonska splittring mellan sken och realitet även här? Som vi har sett så finns det en 

grundläggande dualism i boken, en åtskillnad som främst får sitt uttryck i kampen mellan 

mörker och ljus, mellan Gud och materia, och i inledningsscenen, innan hon lämnat gården 

för att vandra mot staden, så blickar Mojan ut över landskapet, havet och skogarna. En 

beskrivning som följs av formuleringen, ”men det var ju en skenbild - verkligheten var 

annan.”44 

När Mojan lite senare har lämnat gården och begett sig mot staden så tänker hon på hur långt 

hemifrån hon är, och ”i verkligheten var det inte alls så långt från hemorten hon var. Men i 

verkligheten, den verkliga, var hon tusen mil och tusen år bort […]” (min kurs.)45 

Här splittras således verkligheten i två, liksom hos Platon och Plotinus. Den verkliga 

Verkligheten är således något som är åtskilt från det som med våra sinnen uppfattas som just 

verkligt. Vi lever blott i en skenvärld där ”tomma reflexer glider på murarna, skal på skal 

framträder, sken och spegling.”46 Det är den platonska skuggvärlden, grottans fångenskap, 

och lyckan kan endast finnas om vi söker oss ut ur den mot solen, ty: 

”I solens andetag levde allt. Där den inte fanns, fanns ingenting. Där bodde döden. Döden var 

skuggan som alla ting och varelser fällde mitt i solljuset. Döden var solens skugga.”47 (min kurs.) 

Nära förenat med skenbilden är således döden, liksom verkligheten står i relation till livet. 

Här övergår platonismen till att bli nyplatonistisk. Ty, det levande, anden och Gud, 

genomströmmar världsalltet liksom solens strålar och den platonska dualismen mellan idé-och 

sinnevärld blir här till en genomsyrande monism. Formerna (eller i det här fallet Gud) är inte 

längre skilda från tingen utan förenade med dem i form av en immanent ande. Träden bär 

själar ”fångna men ropande” och även i stenarna ryms det en del av denna överallt existerande 

ande.48 I översikten över det nyplatonska tänkandet såg vi att nyplatonisterna också förenade 

                                                             
44 Trotzig, Dykungens dotter. sid 16 
45 Ibid. sid 35 
46 Ibid. Sid 184, en jämförelse kan göras med novellen ”Dubbelheten” ur boken med samma titel. Här frågar sig 

huvudkaraktären Filla var barnen kommer ifrån: ”[…] var kom de väl ifrån med sina olika tankar och ansikten? – 

från en helt annan del av livet kom de, från den verkliga verkligheten kom de dragande, dansande och 

vandrande.” Trotzig, B. Dubbelheten, Sammanhang (Stockholm 2003). Sid 100  
47 Trotzig, Dykungens dotter, sid 18 
48 Ibid. sid 63; den levande naturen står f.ö. i centrum i hennes prosalyriska verk Anima (1982). 
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Platons idéer med Aristoteles tankar på potentialitet och aktualitet – något som tjänade som en 

förklaring till hur tingen kunde ha en del i idéerna - och på sina håll syns denna Aristotelism 

lysa genom texten: 

Den fullvuxna varelsen ligger sprängande växtfärdig hoprullad inuti den ömtåliga frövarelsen. 

Varelsen inuti ska bemäktiga sig den växande jorden, armar, buk, ben, kön och huvud ska tillta till 

dess att väsendet har fyllt sin utstakade omkrets och nått sin gräns […]49 

Inuti varje frövarelse finns således en potentiell vuxen. När hon vecklat ut sig likt en 

blomma är hon aktualiserad. Intressant är att denna aristotelism också kan tjäna som en 

nyckel till att förstå författarens förakt för ”människoomformarseklet”, ty det 

ovanstående pekar snarare i riktning mot en slags biologism, långt borta från den 

socialkonstruktivistiska skolans förändringsiver.50 

Hursomhelst; Mojans dotter - liksom senare hennes dotterson - försöker med all kraft att 

ta sig ut ur grottans mörker. I boken heter det att de söker sig mot dyn – men detta ska 

inte förstås som att de söker sig mot det egentligen dåliga, snarare bör det ses som att de 

söker sig mot det naturliga, mot elden och ljuset, vilket inte ses med blida ögon av 

samhället i stort. Det som av Trotzig uppfattas som ljus är i samhällets felriktade ögon 

blott dymörker.  

Ingen av huvudkaraktärerna passar heller in i samhällets behov att disciplinera sina 

medborgare. Dykungen vars sexualitet försätter honom i fängelsets grottcell, flickan 

som flyr för att få vara fri, liksom sonen som längtar efter revolutionens kommande 

frigörelse. Alla söker de sig ut, bort, iväg från döden mot det ljuset och det eviga livet. 

 

7. Gemenskap och alienation 

Den stentunga hettan, den svarta luckan. Och när den slogs upp: elden därinne – den väldiga tysta 

elden. – Tystnad. En svarade aldrig. 

     Ty han levde anropande sina döda. [---] 

Men en svarade aldrig.51 

                                                             
49 Ibid. sid 74 
50 Ibid. sid 40 
51 Ibid. sid 153. Även i De utsatta finns en liknande formulering när sonen till den avsatte prästen Isak Graa 

funderar över sitt ännu ej födda barns ursprung: ”En är han som känner det. En är han som känner den dolda 
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I citatet ovan är ordet En något som för tankarna till den nyplatonska synen på Gud som 

enhetlig och odelbar, och det är inte för inte som Guds tystnad, hans icke-svar, upplevs som 

allra störst på fabriksgolvet. Maskinen har en stark roll i att alienera människan från naturen, 

och därmed från Gud, och yllefabrikens sal där Mojan står är en just en ”grotta”.52 Hennes 

själsliv dör långsamt bort i staden, i skuggan av fängelset, och av det dagliga arbetets slit.  

Och maskinmänniskan levde och arbetade och städade och härjade och var stark. Men hon själv 

det var som att hon sjönk. Öde översvämningsmarker.53 (min kurs.) 

Hennes eget själv, hennes naturliga vara, dränks i floden av arbete. Hon klyvs i två, och bort 

faller hon själv och fram stiger istället maskinmänniskan.54  

Nära kopplat till denna tanke är synen på den gemenskap i vilken människorna från födseln 

lever i med det omkringliggande världsalltet. I föregående avsnitt såg vi hur Mojans dotter 

tycks spela med i naturens orkester och hur fåglarna svarar hennes joller.55 Hennes själ är 

således fortfarande en del av alltet och har ännu inte vänt sig därifrån. Gemenskapen finns i 

den gudomliga enheten, och enheten finns i naturen, och i människans sanna och egentliga 

väsen. Dottern är en ”nerfallen sol” och när Mojan bär ut den nyfödda från sjukhuset så är det 

med ”solen själv som ett paket i famnen.”.56 Solen är således även här sammankopplad med 

det levande. När dottern, i en av bokens mest centrala scener, emellertid en dag lämnas 

ensam, fastbunden i spjälsängen, händer något. Hennes ögon ”vände sig svart inåt”, ”blicken 

var öppen och mörk men den ville inte se mera, en hinna av avlägsenhet och frånvaro hade 

dragits över den.” (min kurs.)57 Hon har nu förlorat kontakten med det ursprungliga, med 

gemenskapen till alltet, och kvar finns bara ensamhet.  

                                                             
varelsens namn och lemmars vävnad, och kallar honom ur mörkret att vara till; och han är till.” (mina kurs.). 

Trotzig, B. De utsatta, (Stockholm 1957). sid. 151 f.  
52 Trotzig, Dykungens dotter, sid 98 
53 Ibid. Sid 124 
54 Bo Larsson nämner denna splittring i sin artikel ”Solen kysser gyttjan – ett möte med Birgitta Trotzigs roman 

Dykungens dotter” där han menar att detta är en bild av skapelsens ”totala brustenhet.” Larsson, B. ur Klint, S & 

Syreeni, K. Speglingar, (Skellefteå 2001), sid. 173 
55 Även Krzysztof Bak omnämner denna hymn, men då som en intertextuell relation till Origenes, och vi har 

tidigare sett hur Teilhard de Chardin omnämer kosmos gudomliga kraft som en universell hymn (jfr titeln till 

hans verk The Hymn of the Universe). Tanken kan dock egentligen spåras tillbaka till ända pythagoréerna som 

hade en teori om sfärernas musik. I övrigt var mycket i Pythagoréernas tänkande grundläggande för både Platon 

och den senare nyplatonismen. Guthrie skriver t.ex.: ”The breath or life of man and the breath or life of the 

infinite and divine Universe were essentially the same. The Universe was one, eternal and divine.” Guthrie, a.a. 

sid 33. 
56 Trotzig, Dykungens dotter, Sid 59, 61 
57Ibid. Sid. 77 f. 
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Här ser vi att det finns en grundläggande dualism mellan det enhetliga och det splittrade, 

mellan naturen och kulturen, mellan det levande och det döda. Och precis som i den 

nyplatonska världsbilden så är naturen organisk och levande och det rent materiella något 

dött. I naturen finns enheten, i den moderna kulturens individualism blott splittring. Men vi 

ser också att ljuset och seendet är något ursprungligt hos människan, att dess motsatser 

mörkret och blindheten är en konsekvens av livets negativa tvingande omständigheter. Hon 

har således en god natur som lätt glöms bort. Det organiska har fallit till föga inför det 

förtingligandes övermakt. 

I beskrivningen av stadens fängelse syns denna dualism starkt. När denna anstalt för 

disciplinering beskrivs så vidgas texten till att inte bara tala om denna enskilda byggnad utan 

också om samhället i stort. Texten transcenderar plötsligt sig själv, antar en ny form, och 

förflyttar sig upp på ett generellare plan där fängelset blir en symbol för den moderna och 

teknokratiska statsbyggnaden. Mätbarheten, disciplinen och förmågan att genom politiken 

förändra samhällets människor har jämte kapitalet blivit den guldkalv kring vilken man 

numera dansar och millimetersamhällets minutiösa planeringsiver har tagit över.58 Kapitalet är 

”spetälskt” och splittrande. ”Över rådhusets ingång satt ett vapen i Guld, ett blint spetälskt 

lejonansikte. Ett sådant rättvisans ansikte var också uppsatt över fängelseporten. Guld 

spetälskt.”59 Rådhuset, makthavarna, förtrycket, de dömande och guldet hör samman. 

Konsekvenserna därav är, återigen, ensamhet och splittring, och liksom staten och kapitalet är 

splittrande så är fängelset det, ty ”det var ett hus som byggts för att förvara människor i och 

hindra dem från att komma i beröring med varandra […]”60 

Således; gemenskapen står mot splittringen, natur mot kultur, ljuset mot mörkret, seendet mot 

blindheten, och över detta står guldmärkena som en hänvisning till hur kapitalet förtingligar 

människans liv. 

Vi har redan sett att den platonska metaforiken med sol, ljus, grotta och skuggvärld ofta är 

förekommande i beskrivningen av denna centrala dikotomi mellan natur och samhälle, och 

ljuset är i detta fall en metafor för det enhetliga, det gudomliga som flyter genom världen: 

Var föddes han? Jag tror bortom stjärnorna. Men vi är ju själva stjärnor, stjärnkött, stjärnblod, han 

som skapade oss föddes mitt inuti oss.61 

                                                             
58 Ibid. Sid 38 ff. 
59 Ibid. Sid 38 
60 Ibid. Sid 41 
61 Ibid. Sid 207 



 

20 
 

Det finns således en liten del av Gud i alla, och i allt. Men detta ger också en bild av hur 

enheten, den gudomliga, i den materiella världen blivit uppsplittrad i en mängd atomära 

enheter. Om det finns en skärva av Gud i dig och mig och i alla andra, så finns det således en 

gemenskap mellan oss som lätt glöms bort, och som ibland helt försvinner i individualismens 

tidevarv. Klasser vänds mot klasser, de dömande mot de dömda, individer mot individer.62 

Den stoiska naturrättstanken, som nämndes ovan, ligger nära till hands i denna människosyn – 

alla är vi av samma skrot och korn, alla bär vi med oss det gudomliga inom oss: 

Över jordkretsen stod den väldiga brinnande ljuspulserande eldkroppen i jordkropparnas mitt.63 

Den nyplatonska gudsbilden är här mycket framträdande. Gud är både något transcendent och 

befinnande sig ”över jordkretsen”, men han är samtidigt också immanent i tingen. De olika 

hypostaserna av ande, som Plotinus talade om, från det transcendenta Det ena ner till själens 

immanens i materien, skapar också detta spänningsförhållande.  

Trotzig låter, med en freudianskt inspirerad samhällskritik, barnet vara den som av naturen 

(eller av bristen på socialisation) har kontakt med denna gudomliga skärva, och som genom 

den också får kontakt med naturen runt omkring. Men även de vuxna, de som redan rört sig 

långt bort från naturen, kan finna den och nära den, om än likt en mycket skör och mycket 

späd stängel. Problemet är väl snarare hur man väljer att göra detta. Alkoholismen och 

sexualiteten som är framträdande i romanen, och den man, gårdskarlen, som Mojan efterhand 

får en relation med, dricker sig full för att uppnå denna öppenhet för världen.64  

Nu närmar vi oss den marxistiska aspekten i romanen. Människorna är alienerade från Gud 

(och därmed från sin egen natur), både Gud sådan han framträder i andra och Gud sådan han 

är i dem själva. Den lilla strimman av ljus som varje enskild individ bär på, har av den vuxne 

ofta glömts bort. Det enda som ger henne värde i en dylik avförtrollad värld är således arbetet, 

hennes förmåga att producera. 

Bäst uttrycks denna alienation i den scen som utspelar sig på frälsningsarméns hospits dit 

Mojan kommit efter att hon fött sin dotter. Vid middagen sitter de arbetslösa och ”bortstötta” 

                                                             
62 Ibid. Sid 38 
63 Ibid. Sid 18 
64 Ibid. Sid 139-142; Här kan man jämföra med Vi vantrivas i kulturen av Freud, ty han skriver där inte bara om 

barnets närhet till naturen (den oceaniska känslan av alltings enhet) utan också om olika sätt för människan att 

uppnå en känsla av lycka. Samhället kn inte ge oss annat än begränsningar, lidandet är inbyggt i kulturens krav 

på måttfullhet och på begränsning av vår driftstillfredsställelse. Alkohol, droger, arbete och religion är samtliga 

olika, mer eller mindre bra, lösningar på detta problem. Freud, S. Vi vantrivas i kulturen, (Stockholm 1932) 

kapitel 2 
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långt ifrån varandra vid borden, och ”på någon plats i landet hade de stötts bort, nu var de 

bortstötta överallt, det var inuti dem själva bortstöttheten satt.”65 De är ”avfall”, något som 

”samhällskroppen […] befriade sig ifrån”.66 Här är alltså bortstöttheten en inre aspekt, en 

separation från sin egen natur, men också en separation från artens. Marx igen:  

Men arbetaren har olyckan att vara ett levande och därför behövande kapital, som varje ögonblick 

då det inte arbetar förlorar sina räntor och därmed sin existens. Som kapital varierar arbetarens 

värde alltefter tillgång och efterfrågan, och även fysiskt förstås hans existens, hans liv – liksom 

vad gäller varje annan vara – som en varutillgång.67 

De arbetslösa i romanen är, precis som i citatet från Marx ovan, blott värdefulla när de har ett 

arbete, när de producerar, och då (löne)arbetet inte kan återge henne kontakten med denna sin 

innersta natur så återstår enbart felaktiga vägar för henne för att återfinna sin egentliga 

kärnvarelse, vilket föranleder den i romanen överantvardande alkoholismen och 

prostitutionen. ”Dunkla ting får en att se det man vet inte finns (men som ändå finns), gå i den 

riktning man vet att vägen inte är – där en baklängesväg är.”68 Mojans största rädsla är att bli 

överflödig, att tillhöra den sortens människor, och i drömmen hägrar den fasta anställningen 

som ett bevis på hennes värdefullhet, något som får henne att ta just en baklängesväg, bort 

från solens ljus.69  

Hoppet är dock aldrig särskilt långt borta. Ett revolutionärt stråk lyser svagt genom mörkret. 

Låt oss för ett ögonblick erinra oss den återkommande solmetaforiken, ty när Mojans 

barnbarn i slutet av boken bränner ned uppfostringsanstalten (se ovan avsnitt 6), så är det först 

med förtvivlan han söker bryta sig ut ur ”grottan”, och då med en önskan att sätta världen i 

brand: 

- så sade rösten att tänd en eld må jorden brinna må de sjuka såren rensas må det onda virket hatets 

boningar och byggnader straffmurarna och burarna brinna brinna 70 

Den kommunistiska revolutionen, dock med en synnerligen nyplatonsk (och kristen) 

underton, tycks således närvarande som en dröm om befrielse, en dröm om en återfunnen 

                                                             
65 Ibid. Sid 68 
66 Ibid. Sid 68 
67 Marx, K. De ekonomisk-filosofiska manuskripten, ur Liedman, S-E. & Linell, B. a.a. sid 73 
68 Trotzig, Dykungens dotter, sid. 58 
69 Ibid. Se t.ex.: sid 72, samt 105 f. 
70 Ibid. Sid 325 
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gemenskap. Solmetaforen antar också en liknande socialistisk nyansering då den ibland antar 

en tydlig röd färg.71 

Krzysztof Bak diskuterar också detta förhållande i sin avhandling. Dock menar han att 

Birgitta Trotzig, till skillnad från Marx, har en i allt negativ syn på (det produktiva) arbetet. 

Han menar att det inte är ”i ekonomin som Dykungens dotter söker arbetssjukdomens primära 

grund.”, eftersom att Mojans arbete ”förmår inte ge hennes existens någon djupare mening. På 

sin höjd skapar det en bedövande effekt som är ett slags karikatyrbild av Marx idé om 

frälsning genom arbete.”72 Detta är en missuppfattning av Marx egentliga mening, ty det är 

det alienerande lönearbetet som i grunden är fel, och det är enbart lönearbete som Mojan 

utför. Allt lönearbete, där arbetaren själv blir en vara, är enligt Marx, det som gör henne 

alienerad.73 Så länge arbetaren tillverkar något åt någon annan, så länge han själv inte äger 

slutprodukten och istället får en lön i utbyte för sitt arbete, så kommer han att vara alienerad 

från sitt sanna jag, sitt naturliga väsen.74 Ingen av bokens karaktärer lyckas heller med att 

befria sig från lönearbetet, vilket naturligtvis gör att de aldrig lyckas med att bryta sig ut ur sin 

alienation. Dessutom är det så att kapitalet, ekonomin, det spetälska guldet, står i centrum för 

boken, både på ett inre diegetiskt, men också på ett yttre idéhistoriskt plan. Vi såg hur boken 

på ett plan uttrycker en historisk vandring från bondesamhälle till industrisamhälle, och vad är 

det agrara samhällets förhållande till den moderna industrin om inte ett förhållande mellan 

olika ekonomiska system, och därmed olika sätt att organisera arbetet?  

För att fördjupa det Marxistiska, så kan man jämföra med en annan av Trotzigs texter där det 

självägande arbetet står i centrum, novellen ”Smeden” ur Dubbelheten: 

Han skrattade, han skrattade. En sådan glädje när tanken skjuter fart, när kroppen vill varenda 

rörelse som tanken vill, när alla muskler sluter sig samman för att snabbt och fullbordat utföra vad 

kroppen vill och tanken vill. Han [---] skrattade och började gnola en sång, en smedsång. Om att 

smida. Om fröjden att smida.75 

När Bak således skriver att det faktum att Mojan aldrig når frälsning genom arbete är ett 

tecken på en kritik av Marx, så kan man hävda att det snarare är ett bejakande av Marx tes om 

lönearbetet att ingen av karaktärerna gör det. Vad hon går emot hos Marx är snarare dennes 

                                                             
71 Ibid. T.ex.: sid 25. ”Och en rimfrosthöstmorgon när hon kom ut från den första mjölkningen stod allt i brand 

österifrån – över molntak och molnspiror rullade den stora röda solen upp, åkrarna och havet hade förvandlats 

till eld.” (min kurs.) 
72 Bak, K. a.a. sid 252 
73 Marx, K. De ekonomisk-filosofiska manuskripten, ur Liedman, S-E. & Linell, B. a.a. Passim. 
74 Ibid. Passim. 
75 ”Dubbelheten” ur Dubbelheten, Sammanhang, (Stockholm 2003), sid 10 f. 
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senare kunskapssyn, att varje ekonomiskt-historiskt system (förhållandet mellan 

produktivkrafter och produktionsförhållanden) också ger upphov till en förändrad individ. 

Hos Trotzig är den eviga mänskliga naturen oföränderlig, om än mer eller mindre vilseförd av 

sin omgivning.76 

Slutligen; industrialismens förtingligande av naturen, dess reifiering av människan är i 

grunden en konsekvens av ett särskilt ekonomiskt-politiskt sammanhang, liksom kritiken 

därav är det. Och det tycks inte vara för inte som Trotzig i en intervju med tidningen Vi säger 

att, ”[…]Mouiijan är glädjelösheten i sig själv, hon är en sinnebild för den nya tidens 

människa, hon är framstegsmänniskan, karriäristen som kräver kontroll av tillvaron.”77 

 

8. Minne, glömska och återerinring 

För Platon och för nyplatonisterna var minnet, eller återerinringen, en viktig filosofisk 

doktrin.78 Hos Platon var människans odödliga själ kommen ur idéernas värld, men glömmer 

denna vid födseln. Genom filosofin kan hon dock återerinra sig denna och på det viset ta sig 

ut ur den världsliga grottans mörker. Liknande tankegångar fanns, som vi sett ovan, även hos 

Plotinus. I Dykungens dotter är det Mojan som har förlorat detta minne: 

Den som förbjuder sig att minnas, blir av det förbjudna minnets liv tung som en sten. Och steget ut 

i det strålande kunde hon alltså inte ta.79 

Här ser vi hur metaforiken rör sig runt motsatsparet sten/materia – ljus/ande. Det är genom att 

minnas som man tar steget ut i det strålande, i det gudomliga och levande; glömskan drar ner 

en mot jordens låga sfär av sten och mörker. Återigen tycks den platonska grottan vara 

närvarande, och i synnerhet då i meningen att ta steget ut i det strålande. Människan är 

instängd, fängslad i overklighetens värld, men den sökande, den som mot alla odds bryter sig 

ut ur grottans mörker, finner sin väg ut till ljuset.  

Citatet ovan rymmer dock en tvetydighet, ty minnet som inte får tränga fram är egentligen ett 

minne av konceptionen av det barn hon bär på. Texten rymmer, liksom avsnittet om fängelset 

                                                             
76 Detta påstående är inte helt okontroversiellt, ty även hos Marx finns det en motsättning mellan å ena sidan 

hans syn på människan som havande en skapande natur, och å den andra hans påstående om hennes historiska 

föränderlighet. Trotzig liknar däri Marx i att samma dubbelhet finns hos hennes karaktärer. 
77 Palmgren, C. ”Sagor från ett solgult hus” ur Tidningen VI, nr 16 (1985). Sid 36 
78 Se ovan avsnitt 3 
79 Trotzig, Dykungens dotter, sid. 16 f. 
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som nämndes ovan, på detta sätt också två olika nivåer av betydelse. Å den ena sidan bär den 

på en mening som är strikt bunden till narrationen, å den andra bär den på en högre och 

meningsgivande symbolisk nivå. Inåt i henne är det bara mörker, ett hav av mörker, och en 

tydlig gräns är dragen mot solljuset.80  

För att återkomma till det som nämndes i det föregående avsnittet så är barnet född med detta 

minne, ty det första flickan mindes var solen, att ”allt var i solen”, vilket leder till att 

människan från begynnelsen också har en förmåga att se.81 Seendet och blindheten blir 

centrala för att förstå hur minnet fungerar: 

Nej, hon ville inte se. Hon ville glömma. Det glömda fick inte komma upp. Hon lät sig falla. Hon 

begrov sig. Mörkret blev vatten, det rann och förrann, hän, hän, hädan – svart, svart. (min kurs)82 

Att minnas är att ha kontakt med den brinnande skärvan inombords, att se och vara öppen för 

världen och för ljuset. Motsatsen blir mörkret, vattnet (det eldsläckande och dränkande). I 

själva verket återkommer fukten och vattnet flertalet gånger som en slags eldens motsats, 

vilket kan förklara det ovanstående citatets betydelse: 

Skymningen var en mjuk fuktig päls. Det våta slöt sig om flickan som ett fuktigt suckande bo, 

världen slöt en stor mjuk hand om henne.83 

Liksom man släcker ut ett ljus med fuktiga fingrar, sluter världen här sin fuktiga hand om 

hennes inre eld, och för att i korthet dra ännu en jämförelse med novellen ”Dubbelheten” så 

bär glömskan däri ”solglasögon” – en intressant bild av hur glömskan gör att minnet av det 

verkliga livet (här symboliserat av solens ljus) går förlorat.84 Men det heter också att: 

Och allt under solen hörde till glömskevärldens tillvaro, […].85 

Här nere på jorden är således glömskan rådande. Vi glömmer både vår själs ursprung i Gud, 

liksom att var och en av oss bär en gudomlig skärva inom sig. Människan kan dock återerinra 

sig denna inre gudomlighet, denna ljusglimt. Men, vilket också har en framträdande roll i 

Dykungens dotter, det är oftast på felaktiga vägar som hon försöker göra detta. Vi såg ovan 

hur alkoholismen och prostitutionen blir ett sätt att nå kontakt med detta minne. De är 

baklängesvägar, dyvägar, världsliga men förståeliga vägar som dock nästan alltid leder fel. 

                                                             
80 Ibid. Sid 17 
81 Ibid. Sid 92 
82 Ibid. Sid 57 
83 Ibid. Sid 114 
84 Trotzig, Dubbelheten, Sammanhang, sid 99  
85 Ibid. Sid 112 
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Gårdskarlen, som Mojan ett tag har en relation med, super sig full för att nå denna ljusglimt, 

ty ”allt sjuder i brännvinets silverflimmer silverslemhinna, brännvinet som är till för att ge ett 

varmt ljus inifrån åt saker och ting […]”.86 Brännvin ger värme, och när han en dag möter 

flickan, Mojans dotter, på gården så lyste han av ett ”strålande ljus” och: 

Han hade blivit en annan. Eller: den andre, som han också var, slog sig med rasande simtag ut i 

ljuset som om han föddes.87 

Här får läsaren erinra sig den splittring i Mojans person, som nämndes tidigare. Hur hon klyvs 

i två, i sig själv och maskinmänniskan, där den förstnämnde var hennes sanna gudomliga 

natur och den andra den alienerade arbeterskan. Gårdskarlen tycks utstå en liknande splittring. 

Här tycks dock ”den andre” vara den som bär den gudomliga skärvan med sig.  

Emellertid; hur man minns är således en viktig sak.  

Dock; minnet i den platonska bemärkelsen, är inte det enda sättet hon använder begreppet på. 

Gårdskarlen är också ”ett minne”, ett hemskt minne från då han förlorade sin tidigare fru och 

barn i en kolosförgiftningsolycka, och som håller honom fången. Detta gör att han super för 

att undkomma mörkret. Den mer traditionella användningen av begreppet finns således 

också.88 

Precis som vi såg i avsnittet om gemenskap och alienation så finns det en marxistisk underton 

även här. Den alienerade människan har i industrisamhället förlorat kontakten med sin natur, 

eller med andra ord: hon har förlorat minnet av vem hon egentligen är. För att återfå det måste 

hon ta sig ut ur grottan, lämna lönearbetet bakom sig, och slutligen söka sig mot solen och den 

verkligt sanna verkligheten.  

 

9. Sammanfattning 

I den här uppsatsen avsåg jag först och främst att avtäcka en nyplatonsk världsuppfattning i 

Birgitta Trotzigs bok Dykungens dotter (1985). Genom att analysera dels den språkliga ytan 

och dels de underliggande filosofiska antagandena, så ville jag visa att hennes återkommande 

användning av ljus-och grottmetaforiken, liksom hennes syn på gemenskap och alienation 

samt minne och glömska kunde kopplas till en nyplatonsk diskurs. För det andra ville jag visa 

                                                             
86 Trotzig, Dykungens dotter. Sid 140  
87 Ibid. Sid 142 
88 Ibid. Sid 143 ff. 
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hur denna världsuppfattning var oskiljaktig från en marxistisk syn på människans 

förfrämligande från sig själv i det moderna industrisamhället. I det första avsnittet såg vi att 

fängelset, symbolen för det moderna samhället, var uppbyggt av celler som ”smågrottor”, och 

vi såg att grottan överhuvudtaget var mycket central i hur Trotzig i Dykungens dotter 

konceptualiserar människans liv på jorden. Nära kopplat till detta, och en konsekvens av 

denna grottmetaforik, var synen på vad som är verklighet egentligen. För Platon och 

nyplatonisterna var grottans skuggor blott en skenverklighet, en avbild av den högre 

idévärlden (eller hypostasen), och i Dykungens dotter finns, vilket vi såg, en dylik splittring 

mellan sken och verklighet.  

I det följande avsnittet analyserade jag hur den nyplatonska synen på gemenskap, att Gud 

finns immanent i oss alla, förenades med den unge Marx alienationsteori. Detta syntes främst 

i hur människans natur splittras i två, dels i hennes sanna och egentliga väsen, dels i den 

arbetande och förfrämligade maskinmänniskan. Barnet, den nyfödda flickan, och bokens 

titelgestalt, har emellertid kvar kontakten med denna inre gudomliga kärna, något som de 

flesta vuxna förlorat. I detta avsnitt argumenterade jag också emot den av Krzysztof Bak 

framförda åsikten att Trotzig går emot Marx i sin syn på arbete. Jag menar tvärtemot att hon 

inte gör det. 

I det sista avsnittet tittade jag på hur minnet och glömskan förhåller sig till varandra i boken, 

och då utgick jag från den platonska/nyplatonska tanken på återerinringen som viktig även för 

Trotzig. Här återkom jag också till barnets roll i boken, samt till hur alkoholismen för 

Gårdskarlen fungerade som ett sätt att minnas den gudomliga skärvan inom sig. I inledningen 

av boken, då Mojan befinner sig på vandring mot staden, så såg vi att glömskan var ett sätt att 

sjunka och bli ”tung som en sten”, omvänt var minnet ett sätt att stiga upp mot Gud och ta 

”steget ut i det strålande”. Detta avspeglar precis den nyplatonska och hierarkiska 

världsbilden, liksom det visar på minnets roll i akten att verkligen nå Gud. 
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