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1 Inledning 

De flesta människor växer upp i ett hushåll, en familj eller en grupp och de lär sig tidigt att 

tillhöra en grupp och därigenom placera andra i grupper. Dessa grupper får en att känna 

tillhörighet utifrån nationalitet, kultur, religion, utseende såsom hudfärg, genus eller ålder.1 

Men vad händer om man istället för att tillhöra en grupp, tillhör två? Hur ska en person på ett 

tryggt och enkelt sätt navigera mellan två grupper om de skiljer sig åt?  

 År 2005 kommer Helen Oyeyemi ut med romanen The Icarus Girl.2 Den tar upp 

ämnen som utanförskap och viljan att passa in. Huvudkaraktären, åttaåriga Jess, har rötter i 

London, England och Yoruba, Nigeria. Hon upplever att hon har problem att passa in bland 

sina skolkamrater. Dels är Jess mycket intelligent för sin ålder, dels tillhör hon två olika 

kulturer. I England framstår hennes utseende som främmande, medan det i Nigeria är hennes 

sätt att tala som är konstigt. I romanen försöker Jess att separera de båda kulturerna, både 

medvetet och omedvetet. Jess upplever att hennes två kulturer står i motsats till varandra, vilket 

hon ofta kommenterar.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att diskutera hur Oyeyemi använder intertextuella referenser för 

att tematisera hybriditet i romanen The Icarus Girl.  

 Denna uppsats ämnar besvara följande fråga: 

 Hur bidrar romanens intertextuella referenser till myter från västerlandet och 

yorubakulturen till förståelsen av verkets tematisering av hybriditet? 

 

1.2 Teori och Metod 

I uppsatsen utgår jag ifrån intertextuell teori och metod samt hybriditetsteori inom 

postkolonialism. Jag kommer framförallt att använda mig av en komparativ metod där jag 

jämför romanen med diverse intertexter. Anders Olsson definierar intertexten som något ”som 

                                                 

 

1Wilks, Richard R, och Lisa C Cliggett. ”Social and Political Economy.” i Economies and Cultures: Foundations 

of Economic Anthropology, av Richard R Wilks och Lisa C Cliggett, 83-115. Colorado: Westview Press, 2007. 

S.83. 
2 Oyeyemi, H. (2005). The Icarus Girl. London: Bloomsbury Publishing. 
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läsaren måste känna till för att förstå ett litterärt verk vad beträffar dess övergripande 

signifikans.”3 I The Icarus Girl fungerar myterna som intertexter och bidrar till tolkningen av 

romanen. Med hjälp av intertexterna, myterna, blir det enklare att tolka romanens handling och 

framförallt det öppna slutet. 

 Förutom intertextualitet har även hybriditet en central roll i denna tolkning av 

romanen. Begreppet kommer från den postkoloniala teoribildningen och definieras av Homi K. 

Bhabha  i The Location of Culture som ”a difference ’within’, a subject that inhabits the rim of 

an ‘in-between’ reality”.4 The Icarus Girl passar väl in i Bhabhas definition då huvudkaraktären 

upplever en skillnad inom sig själv. Vidare talar Bhabha om hybriditet som en tillhörighet till 

två olika etniciteter. Jess i romanen har en mamma som är svart och från Nigeria och en pappa 

som är vit och från England vilket gör att hybriditeten både syns utvändigt och känns invändigt. 

 Huvudkaraktären i romanen försöker att separera sina två kulturella sidor. De 

kulturella sidorna verkar stå i motsats till varandra. Till exempel ställs engelska värderingar mot 

nigerianska värderingar och engelska miljöer mot nigerianska miljöer. Genom att utgå från 

teorier om hybriditet kan romanen också läsas som ett försök att sammanfoga kulturerna. En 

sammansmältning av kulturer är något som en del kallar för ”fusion”. Detta begrepp kan även 

kopplas samman med ett slags separering.  

 Robert J.C. Young tar upp vad han kallar ”fusion” i Colonial Desire: Hybridity 

in Theory, Culture and Race. Han menar att hybriditet är ”a doubleness that both brings 

together, fuses, but also maintains separation.”5 Youngs tolkning av hybriditet visar hur två 

kulturer kan föras samman samtidigt som de också står för sig själva. Jag kommer att använda 

detta begrepp när jag talar om hybriditet. 

 

 

                                                 

 

3 Olsson, A. (2002). ”Intertextualitet, komparation och reception” i S. Bergsten, Litteraturvetenskap - en inledning 

(ss. 51-69). Lund: Studentlitteratur. S.66. 
4 Bhabha, H. K. (2004 [1994]). The location of culture. London: Routledge. S.19. 
5 Young, R. J. (1995). Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture and Race. London: Routledge. S.22. 
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1.3 Tidigare forskning 

Oyeyemis The Icarus Girl tematiserar flera ämnen vilket gör att det också finns många olika 

studier kring romanen. Med hjälp av postkolonial teori har hybriditet studerats i romanen och 

även gotik är ett ämne som tagits upp i samband med den.  

 D. Gunning tar i sin artikel: ”Dissociation, spirit possession, and the language of 

trauma in some recent african-british novels” upp romanens förhållande till gotiken.6 Romanen 

har gotiska inslag både när handlingen utspelas i Nigeria och i England. Inom gotisk litteratur 

är ande-besittning ett relativt stort tema och romanen kan tolkas som en gotisk roman. Även om 

detta ämne är intressant så är det inget som kommer att tas upp i denna uppsats på grund av den 

tes jag för i denna analys. 

 D. A. Mafes “Ghostly girls in the ‘Eerie bush’: Helen Oyeyemi's the Icarus Girl 

as postcolonial female gothic fiction” diskuterar ämnen som postkolonialism, feminism och 

gotik.7 Mafe tar upp hybriditet inom postkolonial teori där fokus är på dualism så som 

English/Yoruba, London/Lagos, Shakespeare/Soyinka och så vidare. Mafe tar bland annat upp 

hur man inom feministisk forskning har studerat och kritiserat nigeriansk kultur och litteratur 

då det alltid har varit pojkar som gått ut i ”the Bush” för att kunna bli män. Oyeyemi, som sagt, 

sätter istället in en ung flicka i ”the Bush”. Ser man till den västerländska myten kring Ikaros 

har Oyeyemi även bytt kön på den mytologiska figuren, menar Mafe. Denna forskning gav mig 

idén till att studera hybriditet i romanen, men mitt tillvägagångssätt skiljer sig från Mafes då 

hon läser romanen och intertexterna som en postkolonial kritik medan jag använder 

intertexterna för att tolka huruvida huvudkaraktären smälter samman sina olika identiteter för 

att på så vis överleva.  

 I Twins in African and Diaspora Cultures: Double Trouble, Twice Blessed finns 

ett kapitel som diskuterar Yorubas tvillingmyt i samband med olika medier, som film och 

litteratur. Elisha Renne tar upp Oyeyemis roman The Icarus Girl i sitt kapitel “The Ambiguous 

Ordinariness of Yoruba Twins.“ Renne diskuterar problemet med att tillhöra, att ha ett ”hem”, 

när man kommer från olika nationer. Hon tar upp hur tvillingmotivet används i romanen i 

                                                 

 

6 Gunning, D. (2015). “Dissociation, spirit possession, and the language of trauma in some recent african-british 

novels”. Research in African Literatures ss. 119-132. 
7 Mafe, D. A. (2002). “Ghostly girls in the ‘Eerie bush’: Helen Oyeyemi's the Icarus Girl as postcolonial female 

gothic fiction”. Research in African Literatures ss. 21-35. 
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relation till att finna ett ”hem”. Enligt henne är det först när: “the characters resolve their sense 

of being separated from a lost twin— when their missing twin is acknowledged and when their 

spirits are reunited— that they are “home” and that the troubles plaguing them are resolved.”8 

Hennes kapitel kommer att ha betydelse för denna uppsats då begreppet nationalitet hänger ihop 

med hybriditet. Kapitlet tar även upp andra viktiga aspekter så som ibeji och vad tvillingar 

betyder i traditionella Yorubaberättelser.9 Rennes analys är viktig for uppsatsen då min tolkning 

är likartad, dock kommer jag att ta upp fler exempel. 

 

1.4 Referat 

The Icarus Girl handlar om Jessamy ”Jess” Harrisson, en åttaårig flicka som bor i London med 

sin engelska far, Daniel, och nigerianskfödda mamma, Sarah. Jessamy har problem att passa in 

på grund av att hon, enligt klasskamraterna, ser annorlunda ut. Hon är dessutom smartare än 

sina jämnåriga, vilket gör att hon studerar tillsammans med de som är ett år äldre. Under en 

resa till Nigeria möter Jess en jämnårig vid namnet Titiola, eller TillyTilly som hon kallas. Den 

nya flickan dyker en senare tid upp i London och blir Jess bästa vän. Allt är dock inte som det 

ska med TillyTilly och Jess börjar inse att hennes nya bästa vän egentligen är en del av ”the 

spirit world” (vilket jag tar upp nedan). I mitten av romanen får Jess även veta att hon hade en 

tvilling, Fern, som dog vid födseln. Jess börjar gå till en psykolog, som säger att TillyTilly är 

Jess alter ego. Under romanens gång framgår det att TillyTilly agerar efter egna intressen. I 

slutet av romanen utmynnar detta i en kamp på liv och död då Jess hamnar i en koma efter en 

bilolycka. 

  

  

                                                 

 

8 Renne, E. P. (2011). “The Ambiguous Ordinariness of Yoruba Twins” i P. M. Peeks, Twins in African and 

Diaspora Cultures: Double Trouble, Twice Blessed (ss. 306-326). Bloomington: Indiana University Press. S.321. 
9 Ibid.  
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2 Analys 

Analysen delas upp i sex underrubriker som behandlar romanens olika teman. I romanens 

början finns en känsla av instängdhet hos huvudkaraktären, vilken ugör början på analysen. Här 

tas Ikarosmyten upp som en intertextuell referens, samt även vissa myter ur Yorubakulturen. 

Också betydelsen av karaktärernas namn tas upp. Den andra delen behandlar andra typer av 

intertextualitet, än Ikaros- och Yorubamyterna, så som sagor och dikter. Den tredje punkten 

behandlar olika aspekter av abiku i förhållande till boken. Den fjärde delen tar upp betydelsen 

av att flyga och att falla i romanen, en direkt anknytning till Ikarosmyten. I den femte delen 

diskuteras det problematiska förhållningssätt till tvillingar som återspeglas i yorubakulturens 

myter. I den sjätte delen avhandlas slutet av romanen där Jess går igenom en kamp på liv och 

död. Här tolkas detta avslut med begreppen hybriditet och intertextualitet. 

 

2.1 Instängdhet och namn 

Hybriditet är ett framträdande tema i romanen vilket syns genom Jess dubbla nationaliteter och 

genom att hon bär två namn. Från början ser Jess världen som splittrad mellan ”typiskt engelskt” 

och ”typiskt nigerianskt”. En tidig skillnad är beskrivningen av hur hennes föräldrar tycker att 

“normala” barn är: 

 
In Nigeria, her mother had said, children were always getting themselves into mischief, and 

surely that was better than sitting inside reading and staring into space all day. But her 

father, who was English and insisted that things were different here, said it was more or 

less normal behaviour and that she’d grow out of it.10 

 

Jess är en tyst flicka som gillar att läsa och skriva. Hennes mamma menar att hon verkar 

annorlunda än andra barn medan hennes pappa tycker att hon är helt normal som hon är. Det är 

först när Jess möter den nigerianska flickan TillyTilly som Jess vågar öppna upp och göra mer 

aktiva saker, dock enbart med TillyTilly närvarande. Förutom skillnaden mellan de två 

kulturerna upplever Jess även en instängdhet på grund av sitt namn vilket skapar en 

hybriditetsproblematisering. 

 När jag talar om kopplingen mellan Ikaros och Jess i uppsatsen är det främst 

utifrån Ovidius Metamorfoser som jag utgår ifrån. Den versionen av Ikarosmyten handlar om 

                                                 

 

10 Oyeyemi. 2005. S.5. 
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pappan Daidalos, som bygger vingar av vax åt sig själv och barnet Ikaros. Dessa byggs för att 

de ska kunna fly från platsen där de hålls fångna. Pappan vädjar till Ikaros att inte flyga för 

nära solen eftersom vaxet då kommer smälta. Ikaros lyder inte, vingarna smälter och Ikaros 

faller till sin död.11  

 Första gången läsaren möter Jess har hon gömt sig i ett skåp varifrån hon inte vill 

komma ut när mamman ropar på henne. Fortsättningsvis verkar det som Jess även är instängd 

i sig själv. Hon är likt Ikaros instängd i början av handlingen: ”She felt that she needed to be 

saying this so that it would be real. It was similar to her waking up and saying to herself, My 

name is Jessamy. I am eight years old.”12 Jess vet vad hon heter och hur gammal hon är men 

hon verkar inte ha ett grepp om vem hon är. Vem hon är handlar snarare om vem hennes 

föräldrar säger att hon är. Detta återkommer första gången hon möter morfadern som kallar 

henne vid hennes yorubanamn: ”She had nearly reached him when suddenly, on an outward 

gust of air, he half said, half announced, a name: ’Wuraola.’ Who? She froze not knowing what 

to say or do”.13 Även här möts läsaren av en beskrivning av Jess som inte är hennes egen. Jess 

vet först inte hur hon ska agera vid användningen av hennes yorubanamn, men går heller inte 

emot det. Kopplingen till Ikaros i detta fall är att hon är fängslad. Jess är fängslad i vem hon 

bör vara. Skillnaden mellan Ikaros och Jess är att Ikaros är fysiskt fängslad medan Jess är 

psykiskt fängslad. Det är dock tanken av att vara fängslad som är viktig. Delvis accepterar hon 

namnen men samtidigt funderar hon också på om det är någon som man blir: 

 
Should she answer to this name, and by doing so steal the identity of someone who 

belonged here?  

Should she… become Wuraola? 

But how?14 

 

Att Jess har två namn, ett nigerianskt och ett engelskt, ökar problematiken av hybriditet. Hon 

är varken det ena eller det andra. När hon blir kallad vid namnet Wuraola funderar hon över om 

det är en person hon borde bli. Hon ser sig alltså inte kunna vara båda personerna utan verkar 

snarare tro att hon måste välja mellan de två. Denna instängdhet är något som även Mafe tar 

                                                 

 

11 Ovid. Metamorphoses. Översatt av David RRaeburn. London: Penguin Classics, 2014. S.303-305. 
12 Oyeyemi. 2005. S.3. 
13 Ibid. S.19. 
14 Ibid. S.20. 
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upp i sin artikel. Där talar hon om hur Jess försöker vara helt engelsk eller helt nigeriansk och 

att hon inte förstår hur man kan vara båda; vilket gör hybriditetstemat ännu större. Jess måste 

finna en acceptans i sin identitet. Mafe menar dock att hon skapar en ny identitet genom 

dubbelgångaren TillyTilly.15 Jag menar snarare att Jess skapar en hybriditetsidentitet genom de 

namn som hon och TillyTilly väljer åt varandra: 

 
’I don’t know what to call you. Titiola?’ She pronounced it Tee-tee-yo-la, wincing as she 

said it, knowing that it sounded all wrong in her mouth, jarring. […] ’TillyTilly? Can I call 

you that? TillyTilly, I mean? It has two “t”s’… and I don’t want to get your name wrong, 

and anyway, you call me Jessy when I’m actually Jessamy or just Jess, so Jessy isn’t really 

my name either…’.16  

 

Namnen “Jessy” och “TillyTilly” blir det Jess själv kallar “halfway things”.17 Jessy är ett namn 

som ingen annan någonsin kallar henne och som chockar henne till en början: ”The second 

time. This was the second time that someone had called her something that she had never been 

called by anyone before. First Wuraola, now Jessy. She’d always been Jess or Jessamy, never 

a halfway thing like Jessy.”18 De två namnen Wuraola och Jessy är identiteter som någon annan 

ger Jess. De är identiteter som hon känner att hon måste bli istället för identiteter som hon själv 

skapar. Även hos Jess döda syster Fern kan man se en splittring på grund av namnet då hon 

aldrig fick ett yorubanamn: 

 
’Her name was Fern,’ TillyTilly whispered in Jess’s ear, as Jess began to fall away from 

the room, fall into sleep. ‘Your twin’s name was Fern. They didn’t get to choose a proper 

name for her, a Yoruba name, because she was born already dead, just after you were born 

[…]’19 

 

TillyTilly berättar att Fern aldrig fick ett yorubanamn vilket också gör att hon, förutom 

avsaknaden av sin tvilling, inte heller är hel enligt vissa yorubamyter. När Jess fick höra sitt 

yoruba namn, Wuraola, för första gången blev hon ställd, som att hon behövde bli denna person. 

TillyTilly menar dessutom att Fern inte har ett ”proper name”, vilket antyder att hon tycker att 

ett yorubanamn står över ett engelskt. Namnet har också en större betydelse då Jess i slutet på 

                                                 

 

15 Mafe. 2002. S.24. 
16 Oyeyemi. 2005. S.46-47. 
17 Ibid. S.41. 
18 Ibid.  
19 Ibid. S.170. 
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romanen väljer att dela med sig av sitt yorubanamn, vilket gör att de två skapar ett band som de 

aldrig tidigare har haft. 

 

2.2 Litteratur och intellekt 

En intressant tolkning av Ikaros ger Niall Rudd i Ovid Renewed, då ”Icarus can be seen as 

representing the quest of the intellect, the urge to transcend human limitations, the yearning for 

divinity”.20 Flera gånger i The Icarus Girl tas Jess intellekt upp. I början av romanen beskrivs 

hur Jess spenderar mycket tid på att skriva haiku: ”one day, Jess spent six hours spread untidily 

across her bedroom floor, chin in hand, motionless except for the movement of her other hand 

going back and forth across the page”.21 Jess har även en tendens till att skriva i sina böcker 

och ändra på berättelserna för att få dem att inte vara så sorgliga: ”Jess made a habit of amending 

books that hurt her in some way. […] So far, Little Women and Frances Hodgson Burnett’s A 

Little Princess were her most heavily annotated books”. 22 

 Att Jess ändrar på berättelserna hon läser kan även vara en anspelning på 

författarens ändring av Ikarosmyten. Oyeyemi har bytt ut den manliga karaktären mot en 

kvinnlig, vilket är den största förändringen. Detta tar även Mafe upp i sin artikel, då hon jämför 

The Icarus Girl med tidigare nigerianska romaner.23 Samtidigt kan det också påverka slutet på 

romanen, vilket kommer att gås in djupare på längre fram. Ikaros, i myten, faller mot sin död 

på grund av att hans vingar smälter när han flyger för nära solen. Men som Jess säger: ”well, 

it’s not a proper story if everyone’s miserable”.24 En tolkning kan vara att Jess överlever sin 

flygning i slutet om Oyeyemi skriver om – som i ändrar – myten om Ikaros. 

 I romanen får läsaren ta del av hur Jess och TillyTilly skriver en dikt tillsammans. 

Jess påpekar med besvikelse att den är mycket kort med tanke på all tid de lagt ner på den. Trots 

att hon inte har en klocka med sig känner hon själv av att de suttit och skrivit under en längre 

tid, vilket också symboliseras med att deras penna börjar få slut på bläck. Under detta stycke 

börjar Jess fundera över hur tiden fungerar med TillyTilly: ”she didn’t quite know what it was 

with time and TillyTilly.”25 Dikten de skriver har mycket djup, vilket är förvånande då Jess 

                                                 

 

20 Rudd. 1988. S.35. 
21 Oyeyemi. 2005. S.7. 
22 Ibid. S.59. 
23 Mafe. 2002. S.22. 
24 Oyeyemi. 2005. S.59. 
25 Ibid. S.157. 
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enbart är 8 år. Diktens djup och fokus på tiden förebådar att TillyTilly tillhör ”the spirit world” 

snarare än att vara en verklig person. Dikten lyder: 

 
’All my thoughts have left, with her. 

I thought I’d kept them in my head 

But when I tried to find the thoughts 

They all told me she was dead. 

I asked if I could go find her 

To find my thoughts, to think one day, 

But they said ‘no’, cause she’d prefer 

To keep me, too, and make me stay.’26 

 

Denna dikt är intressant ur olika aspekter. Dels finns en direkt koppling till Jess döda 

tvillingsyster Fern och dels visar även hur de vuxna omkring henne ser på tvillingar. Vid detta 

tillfälle i romanen har Jess ännu inte fått veta att Fern fanns eller att hon ens har en tvilling. 

Dikten fokuserar på tankar, hur de – tankarna - lämnar med ”her” och att det är något man söker 

att få tillbaka. Det finns även en koppling till ”the spirit world” då tvillingar lever i den världen 

också, vilket jag går djupare in på nedan. Om ”she” är Fern och ”me” är Jess så finns det här en 

tanke att Jess inte ska möta Fern eftersom hon då antagligen skulle vara tvungen att stanna. Det 

finns alltså en tanke om att Fern försöker få Jess att stanna hos henne bland de döda. Det finns 

som senare nämnts också en koppling till att föräldrarna eller de äldre har en viss syn på 

tvillingar: ”but they said ’no’, cause she’d prefer to keep me, too, and make me stay.” Denna 

del gör en direkt anspelning på det som nedan kommer att tas upp om föreställningar om abiku. 

En död tvilling som lever i ”the spirit world” gör allt för att försöka få den levande tvillingen 

att dö. Det är något de äldre har kännedom om, men inget som barn förstår. 

 När Jess läser igenom dikten konstaterar hon att det är en sorglig dikt, nästan som 

om hon inte hade skrivit den. Hon fortsätter med att beskriva skrivprocessen: ”’what rhymes 

with ”head”?’ she’d asked Tilly, and Tilly had squeezed her eyes shut while thinking, then 

whispered in her ear so that the word was all tickly: ‘Dead.’”27 De skriver dikten tillsammans 

genom att rimma på ord. Man kan fråga sig här om TillyTilly berättar sin tvillinghistoria genom 

dikten eller om det är Jess. Med tanke på att det är TillyTilly som senare berättar om Jess syster 

Fern så kan det vara ett försök att berätta om Fern redan här. När Jess visar dikten för sin 

mamma Sarah blir hon chockad av att hennes åttaåriga dotter har skrivit en sådan dikt men även 

hon påpekar att det är en väldigt sorglig dikt.  

                                                 

 

26 Oyeyemi. 2005. S.157. 
27 Ibid. S.158. 
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 Jess börjar även fundera över varför hennes mamma inte lär ut samma saker till 

henne som hennes vänners föräldrar lär ut till sina barn. Hon börjar undra över varför mamman 

läser afrikanska sagor istället för de ”normala sagorna” som sagan om Törnrosa. Sarah svarar 

att de är tillräckligt enkla för Jess att läsa själv.28 Jess nöjer sig dock inte med svaret utan 

fortsätter:  

 
’You know in ”Sleeping Beauty”, when she falls asleep?’ 

‘Yeah…’ 

‘How come everyone else falls asleep as well?’ 

[…] ‘Why did the fairy make everyone else fall asleep?’ 

[…] ‘Ummmm. Because she was a good fairy, and she didn’t want the princess to wake up 

years later surrounded by dead bodies, I suppose!’29 

 

Jess brukar få en känsla av dumhet när hennes klasskamrater talar om de olika västerländska 

sagorna, eftersom hon själv inte kan dem. Det handlar heller inte helt om att hon inte kan dem, 

utan även att hon inte förstår dem. Hennes mamma berättar att hon hade samma problem när 

hon var yngre och först fick läsa sagan om Törnrosa: 

 
’When I first heard of that story, I used to wonder about what everyone in the castle 

dreamed about while they were asleep – whether they all dreamed the same thing. What if 

they were having a nightmare and they couldn’t wake up because the spell hadn’t broken 

yet.’30 

 

Det verkar som om mamman har en specifik sak som skapar rädsla hos henne i citatet ovan. 

Jess däremot håller inte med då hon känner att rädsla inte kan vara så specifik: ”but with her 

mother, it always seemed to be about reasons. Why, why, why? Didn’t she know that knowing 

why didn’t make things any less scary?”31 Jess, till skillnad från sin mamma, känner att orsaken 

till rädslan inte hjälper mot rädslan. Hennes mamma förhåller sig mer rationellt till rädslan till 

skillnad från Jess. Jess menar att den bakomliggande orsaken inte överbryggar rädslan och på 

så vis blir anledningen onödig. Fortsättningsvis förstår Jess inte hur hennes mamma kan tro att 

de bär samma rädsla: 

 
Jess blinked. It was incredible that her mother could really believe that a mother’s dreams, 

a mother’s fears, were the same as her child’s, as if these things could be passed on in the 

same way as her frizzy hair had been, or the shape of her nose.32 

                                                 

 

28 Oyeyemi. 2005. S.176. 
29 Ibid. S. 176-177.  
30 Ibid. S.178. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
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Det kan ses som en slags motreaktion till mamman, då Jess känner att deras liknande utseende 

inte har något med hur de tänker att göra. Det är tydligt att hennes mamma försöker dela med 

sig av sitt kulturella arv till Jess. Problematiken är dock att Jess lever i en relativt vit engelsk 

medelklassvärld, där umgängeskretsen är hennes engelske pappas släkt. Hennes pappas släkt 

och hennes klasskamrater kommer från en helt annan bakgrund än hennes nigerianska mamma. 

Det blir för Jess en tydlig skillnad mellan henne och hennes jämnåriga då hon inte får lära sig 

samma saker som de, som att läsa och förstå det Jess kallar ”’normal’ fairytales.”33 Man kan 

även tolka Jess motreaktion mot mamman som ett försök att bryta sig loss från föräldern likt 

Ikaros bryter sig loss från föräldern när han flyger upp mot solen.  

 Det är även intressant att det är just sagan om Törnrosa som de talar om då Jess 

själv i slutet av romanen faller i sömn. Hon hamnar i koma där hon måste övervinna ondskan, 

som då är TillyTilly. Eftersom Törnrosa i slutet av sin saga vaknade, kan en tolkning vara att 

Oyeyemi förebådar Jess uppvaknande genom sagan. 

 Oyeyemi använder tydligt inte enbart Ikarosmyten och Yorubas tvillingmyt som 

intertexter utan hon tar även in en dikt av Emily Dickinson och en yorubadikt, Praise of the 

Leopard34, för att öppna och avsluta romanen. Dessa två dikter berättar vad romanen handlar 

om men även hur man bör tolka romanen. Tvillingar, enligt myter och berättelser i 

yorubakulturen, lever i tre världar: ”the world of humans, the bush and the spirit world.”35 

“The Bush” är den plats där vilda djur och andar bor. Enligt tradition går yngre män ut i 

bushen för att finna kurage – en slags övergångsrit där pojkar blir män. Lynch och Roberts 

beskriver ”the spirit world”:  

 

With respect to the spirit world, twins were thought to bridge the gap between that world 

and the human world. Twins were also believed to share a common soul.  

The death of a twin or twins caused special problems. It upset the balance between the 

spirit world and the human world.36 

 

Tvillingar är enligt dessa berättelser kopplade till den mänskliga världen och den andliga 

världen., vilket gör att de framstår som att de har mer kunskap och makt än andra eftersom de 

kan kommunicera med andarna. I epigrafen tar Oyeyemi upp en dikt av Dickinson: 

                                                 

 

33 Oyeyemi. 2005. S.176. 
34 I romanen framkommer inget författarnamn till dikten, enbart diktens namn. 
35 Lynch, P. A. och Roberts J. (2004, 2010).  African Mythology A-Z. New York: Chelsea House S.55. 
36 Ibid. 
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Alone I cannot be –  

For Hosts do visit me –  

Recordless Company… 

 

Jess är som tidigare nämnts ensam i början av romanen men finner sedan TillyTilly. Det är 

ingen utom Jess som vet vem TillyTilly är. Genom att utgå från Dickinsons dikt kan man läsa 

att TillyTilly är en ”host” som besöker Jess vilket också är ”recordless company” då det inte 

finns några bevis på att TillyTilly finns. Med dikten ges en föreställning av att det är en typ av 

ande som är besökaren vilket också kan kopplas till TillyTilly. 

 Som senare kommer att beskrivas så har Oyeyemi satt in Jess i ”the hunters tale”, 

då hon går in i ”the Bush” för att vinna en slutgiltig strid. Passande är då att Oyeyemi i slutet 

på romanen sätter in en yorubadikt om en jägares strid med en antilop: 

 
Gentle hunter 

his tail plays on the ground 

while he crushes the skull. 

Beautiful death 

who puts on a spotted robe 

when he goes to his victim. 

Playful killer  

whose loving embrace 

splits the antelope’s heart.37 

 

Om Jess är jägaren i romanen bör då TillyTilly vara antilopen som dör. TillyTilly är den som 

vanligtvis är mer lekfull, på ett ont sätt; men mot slutet av romanen är det Jess som har kraft att 

vinna mot TillyTilly: ”and because Jess wasn’t afraid, Tilly was.”38 Jess är inte längre rädd utan 

hon har modet att vinna kampen på liv och död. Hon är jägaren som finner sitt mod att ta sig ut 

ur ”the Bush”. 

 

2.3 Abiku 

Jess intellekt kan även tolkas utifrån traditionella föreställningar inom yorubakulturen då 

hennes mamma säger: “three worlds! Jess lives in three worlds. She lives in this world, and she 

lives in the spirit world, and she lives in the Bush. She’s abiku, she always would have known! 

The spirits tell her things. Fern tells her things. We should’ve . . . we should’ve d-d-done ibeji 

carving for her!”39 Fern är Jess tvilling som dog vid födseln och som mamman Sarah tror är 

                                                 

 

37 Oyeyemi. 2005. S.323. 
38 Ibid. S.322. 
39 Ibid. S.174. 
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den som påverkar Jess. Som läsare vet man att det inte är Fern som berättar saker för Jess utan 

att det är TillyTilly. Dock är poängen här att Jess är förankrad i ”the spirit world” vilket gör att 

TillyTilly, som är från den världen, kan förmedla kunskap till Jess. Enligt vissa Yorubamyter 

ska man göra en Ibeji när en tvilling dör, en staty som ska representera den dödes del av själen, 

som den andra tvillingen måste ta hand om i resten av sitt liv. Om båda tvillingarna skulle dö 

så ska, enligt dessa myter och berättelser, två statyer skapas vilka föräldrarna ska ta hand om, 

statyer som föreställer hur den döde skulle se ut som vuxen.40 Vikten av ibeji förmedlas då 

Sarah, Jess mamma, ångrar valet av att inte skapa en. 

 Abiku, som Jess mamma nämner i citatet ovan, betyder att man är född till att 

dö. Renne förklarar begreppet: ”Because twins are more likely to die than singly born 

children, twins have been characterized as flighty and have sometimes been likened to abiku, 

children who are “born to die” and who torment their parents with repeated births and 

departures. […]”41 Då läsaren vet att det inte är Fern utan att det istället är TillyTilly kan det 

vara så att det är hon som är abiku. Det är först på slutet som man får se Fern genom Jess, 

medan det är TillyTilly som är med från början. Under romanens gång märker läsaren att 

TillyTilly är den med dåligt inflytande och hon skulle även kunna ses som en bråkmakare 

eller ”trickster”. Som bråkmakare passar då TillyTilly mer in som abikubarn vilket kan tolkas 

genom Rennes analys av andra litterära verk som tar upp abiku.42 Det är dock intressant hur 

mamman Sarah drar kopplingen till att det är Fern som talar med Jess men samtidigt inte så 

konstigt med tanke på att hon har växt upp med att tro att tvillingar är farliga. 

 Kort innan citatet ovan säger Sarah: ”you don’t know, Daniel” They know! They 

always know! Twins… they always… Oh my God… she’s like a witch.”43 Hon uttrycker tydligt 

att tvillingar är något farligt. Det kan även vara ett uttryck för rädsla då en föreställning är att 

abikubarnet vill få den levande tvillingen att följa med, alltså att också dö. Samtidigt är detta 

något som bara hon verkar förstå med bakgrund av yorubakulturen. Daniel, Jess pappa, kan inte 

förstå problematiken med tvillingar på grund av sin engelska bakgrund. Hybriditetsproblemen 

lyfts fram genom att föräldrarna diskuterar lösningar och problem utifrån deras respektive 

kulturer. Jess, som hör allt genom en stängd dörr, hjälps inte av att föräldrarna analyserar 

problem på olika vis.  

                                                 

 

40 Leroy et al. 
41 Renne. 2011. S.306. 
42 Renne. 2011. S.306.  
43 Oyeyemi. 2005. S.174. 
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 Trots att Sarah börjar inse att Jess blir påverkad av ”the spirit world” fortsätter 

hon ändå att skicka Jess till en psykolog, Dr. McKenzie. Den engelska psykologen tolkar 

TillyTilly som Jess’ alter ego. Att TillyTilly är hennes alter ego är realistiskt, dock kan det 

märkas på Sarah att det ändå är konstigt. ”’But … the way she used to talk about her! You 

should have heard her – they had a picnic, and they wrote a poem –‘[…] ‘My father would die 

laughing.’”44 Sarah visar sig skeptisk men antar lösningen för stunden. 

  

2.4 Att flyga och att falla 

Det finns flera delar i romanen där det går att analysera intertextualiteten kring Ikarosmyten. 

Redan själva titeln The Icarus Girl är en direkt anknytning till myten. För det andra kan under 

romanens gång läsas om hur Jess drömmer om att flyga, eller där hon faktiskt uttalar önskan 

om att få flyga. Det finns även scener där hon faller ner i underjorden, där hon inte kan ta sig 

upp. Ibland får läsaren ta del av Jess egna poesi, som också vädjar om (en önskan) att få flyga. 

Till sist finns det en tanke till Ikaros i slutet av romanen, då det beskrivs som om hon flyger 

uppåt.45 

 Under renässansen finns en stark koppling mellan kristendom och Ikaros. Fadern, 

Daidalos, är likt Gud, skaparen, och Ikaros blir då en kristusfigur. När han flyger är det för att 

komma till himlen till sina gelikar.46 I romanen kan det tolkas som att TillyTilly är Daidalos, 

skaparen av vingarna, och på så vis skaparen av dramat och tragedin. Jess är då Ikaros och den 

som får dem att falla. Rudd beskriver en medeltida tolkning av Ikarosmyten: de som flyger för 

lågt ”direct their affections evilly; those who fly too high in their mad arrogance will be sent 

hurtling to destruction, and their grave will be in hell.”47 Denna moraliska varning passar väl in 

på en passage där TillyTilly och Jess ska försöka skrämma Jess kusin och barnvakt. Då 

TillyTilly kan tolkas som Daidalos, som flyger för lågt, kan det ses som att hon är den som 

riktar sina ”affections evilly”. Jess som Ikarosfiguren är därmed ”mad with arrogance” vilket 

gör att deras flygtur istället resulterar i ett fall:  

                                                 

 

44 Oyeyemi. S.276-277. 
45 Ibid. S.322. 
46 Rudd, N. (1988). “Daidalos and Icarus (ii) From Rome to the end of the Middle Ages” i C. Martindale, Ovid 

Renewed, Ovidan influences on literature and art from the Middle Ages to the twentieth century (ss. 21-35). 

Cambridge: Cambridge University Press (ss.37-53) S.37-38. 
47 Ibid. S.29. 
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Everything seemed to slooooooow doooooooooown. […] as TillyTilly’s arms enfolded her 

from behind and pulled her 

d 

o 

w 

n 

and through the staircase, the carpet and the actual stair falling away beneath her feet as if 

she and Tilly were going underground in a lift that would never stop descending. […] and 

Jess’s head was spinning and she was laughing and screaming at the same time.48 

 

De faller mot underjorden, vilket TillyTilly inte alls verkar ha avsett, med tanke på att hon blir 

chockad över var de hamnar. Tanken kan ha varit att de skulle flyga upp. 

 
‘No,’ she heard TillyTilly rasp as they began to dip and plummet, ‘no, we’re not supposed 

to –‘ […] Jess began to feel claustrophobic when she realised that, wherever they were, there 

was no room to sit up. There was a thick layer of the brown darkness above, and she was 

lying on some more of it. She crumbled the stuff between her fingers and realised, with 

wonder and alarm, that it was earth, the stuff the daffodils in the ground were planted in in 

the spring. It was earth, but it was dry, so dry, and hard.49 

 

TillyTilly upptäcker att de inte alls har kommit dit hon avsett. Istället verkar de snarare ha fallit 

ned under jorden till en plats iknande en grav. Jess inser att de inte alls kan röra sig och att det 

inte finns någon luft. Allt som finns är jord som håller på att kväva dem. Det finns en tydlig 

koppling i Rudds utläsning av Ovid Renewed, då de inte hamnar i himlen utan under jorden 

istället.50  

 Att det inte finns bevis på att de föll ner till underjorden kan tolkas genom det 

psykologen säger, att det skulle vara hennes alter ego. Dock är det intressant att läsa stycket 

utifrån föreställningar i yorubakulturen. På så vis att Jess och TillyTilly lan ses som förankrade 

i ”the bush, the spirit world and the earth”. White tar upp vilken kraft tvillingar enligt detta 

trossystem har: ”The anomalous nature of twin birth possesses the power to disrupt the 

equilibrium of everyday life in a way that suggests the transcendent nature of the sacred 

realm.”51 

                                                 

 

48 Oyeyemi. 2005. S.146. 
49 Ibid. S.147. 
50 Rudd, N. 1988. S.37-38. 
51 White, A. (2010). “The trouble with twins: Image and ritual of the yoruba ère ìbejì”. Electronic Melbourne Art 

Journal, (5), 1., 1-23. S.17. 
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 Ännu en anknytning till Ikarosmyten kommer i mitten av romanen. Här kan anas 

ytterligare att Jess är en Ikarosfigur då hon önskar att få flyga. TillyTilly frågar Jess vad hon 

vill bli när hon blir stor, varpå Jess svarar att hon vill flyga: 

 
Jess laughed. ‘I don’t know… I’d like to fly.’ 

TillyTilly scratched her head. ‘You mean, like in an aeroplane?’ 

Jess shook her head. ‘No, fly, like when we were falling yesterday, but only, like, upwards.’ 

TillyTilly smiled then, the swift brilliance of her smile lighting her whole face. ‘Oh’, she 

said. ‘I think you’ll do that; I think you’ll be a flier. I’ll be one too.’52 

 

Citatet ovan kan ses som ett förebådande om vad som kommer att hända mot slutet. Sett till 

myten om Ikaros kan även kopplingen göras till den ungas dumdristighet som Rudd tar upp: 

”For the other side of Icarus’ imprudence is his energy, his excitement, and his eagerness to rise 

higher”.53 Ikaros, liksom Jess, är ett barn som inte har lärt sig att tänka på konsekvenser. Att 

TillyTilly svarar att hon också kommer att flyga visar även det på en koppling till det som 

kommer senare eftersom Jess i slutet på romanen symboliskt flyger tillbaka till livet.  

 

2.5 ”The trouble with twins” 

Relativt tidigt i romanen ber Jess TillyTilly att få bli som hon: ”’Please, please make me be like 

you, TillyTilly. Come on. Please!’”54 Jess har en tanke om att det skulle vara lättare om hon var 

som TillyTilly, eftersom hon kan göra saker som Jess inte kan, saker som är nära nog magiska. 

Efter att Jess får veta om ibeji och hennes tvillingsyster Fern går TillyTilly med på att låta Jess 

pröva på att vara som TillyTilly. För att det ska hända måste TillyTilly gå in i Jess så att de 

smälter samman till en person. Något fungerar dock inte riktigt som det ska: 

 

  

hop, 

skip, 

jumped inside her, 

and Jess, screaming now, 

(you said it wouldn’t hurt!) 

had changed her mind, and she didn’t want to be at all like TillyTilly. It was so cold inside 

that it was like heat, like the searing of the coal, and there was no TillyTilly, just this 

bursting, bubbling hotness, and, and, she couldn’t let this flame stay inside her because it 

had to be put out-.55 

 

                                                 

 

52 Oyeyemi. 2005. S.156. 
53 Rudd. 1988. S.24. 
54 Oyeyemi. 2005. S.118. 
55 Ibid. 2005. S.200. 
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Att det inte fungerar särskilt bra med att TillyTilly hoppar in i Jess kan bero på att de inte delar 

samma själ som tvillingar gör. Genom Whites teori kan det förstås som att Jess och TillyTilly 

är rivaler: ”Most of all, they confound the most fundamental categories of personhood and 

classification by suggesting the sameness of difference. This erasure of personal distinction has 

the potential to signify an outbreak of violent rivalry that threatens the very basis of social 

order.”56 “Sameness of difference” handlar om Jess och Fern, eftersom de delar själ men 

tekniskt sätt tillhör olika kroppar. Men Jess och TillyTilly delar inte samma själ vilket gör att 

de inte passar med varandra. Jag menar alltså att Jess och Fern kan smälta samman deras själar 

medan Jess och TillyTilly inte kan det. När TillyTilly och Jess försöker smältas samman skapas 

en obalans vilket tyder på deras rivalitet.  

 I denna del av romanen börjar huvudkaraktären inse att det är något farligt med 

TillyTilly och att hon inte alls är något som hon vill vara. Som White menar så kan tvillingar 

”signify an outbreak of violent rivalry” vilket också är mycket tydligt här. Eftersom de lever i 

tre världar blir deras rivalitet större än om det skulle ske mellan två människor som enbart tillhör 

den ”vanliga världen”. Trots att läsaren ännu inte helt och hållet vet att TillyTilly inte är verklig 

så är det ett otroligt stort förebådande då att Jess känner är en brinnande kyla. Denna hetta och 

önskan om att få slockna kan även liknas vid Ikaros fall, då det verkar som om Jess brinner upp 

symboliskt.  

 Isidore Okpewho diskuterar olika teman och sammankomster av yorubas 

muntliga tradition i African Oral Literature: “a notable subclass in the Yoruba oral narrative 

tradition is made up of hunters’ tales – told by hunters of extraordinary confrontations with the 

supernatural creatures and spirits in the eerie bush”.57 Jess är inte en jägare i den bemärkelsen, 

men hon är protagonisten som måste vinna mot den övernaturliga TillyTilly. Oyeyemi tar direkt 

upp ”the Bush” i sin roman genom att låta Jess mamma berätta om tvillingar:  

 
’In the old days in Nigeria, people were kind of scared of twins – some people still are. 

Traditionally, twins are supposed to live in, um, three worlds: this one, the spirit world, and 

the Bush, which is sort of wilderness of the mind’.58 

 

                                                 

 

56 White. 2010. S.17. 
57 Okpewho, I. (1992). African Oral Literature. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press. S.305. 
58 Oyeyemi. 2005. S.191. 
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Att vara rädd för tvillingar tar Lawal upp i sin studie ur Twins in African and Diaspora Cultures: 

Double Trouble, Twice Blessed: “Legend has it that the Yoruba killed newly born twins in the 

past partly because they associated a multiple birth with animals and partly because of the fear 

that one of the pair was a spirit partner and therefore a bad omen for a given community.”59 

Runt mitten av 1800-talet blev det mer och mer vanligt att tvillingar istället hyllades och sågs 

som något positivt. Lawal menar att det finns olika anledningar till detta. Bland annat blev det 

vanligare att föda tvillingar men det finns också tydliga kopplingar till tvångsförflyttningar av 

yorubafolket till Amerika.60  

 Lawal citerar även Raymond Price i ett försök att förklara trossystemet 

rörandetvillingar. Raymond Prince nedtecknade en yorubamyt om att Gud skapade människan 

i två delar: en som vandrade på jorden och en som befann sig i himmelriket. Prince skrev ner 

detta:  

 

Before entering the world, a man makes a contract with his double, agreeing to stay away 

from heaven for a certain period, to do a certain kind of work, to have a certain number of 

wives and children— in fact all the details of his future life in the world are agreed upon 

with his spirit double . . .  

Once in the world, the man cannot, of course, remember his contract, but should he fail to 

fulfil it he will not prosper or may even fall ill. If, on the other hand, the man abides by his 

agreement, the double, like a guardian spirit, ensures his good fortune and protects him 

from trouble and illness . . .61 

 

När tvillingar föds betyder det att båda delarna av människan föds på jorden istället för en på 

jorden och en i himlen. Genom detta så vet man heller inte vem utav dem som har vilken del 

och därför måste tvillingar hanteras med varsamhet.  

 Vid ett tillfälle inser Jess att TillyTilly kanske inte är en riktig person. “She had 

just realized with stunning clarity that she was the only person who saw TillyTilly. […] Is 

TillyTilly… real?”.62 I romanen får man som läsare ta del av två förklaringar, TillyTilly är dels 

hennes alter ego och dels en tvilling från “the spirit world”. Dessa två förklaringar är avhängiga 

                                                 

 

59 Lawal. (2011). “Sustaining the Oneness in Their Twoness: Poetics of Twin Figures (Ère Ìbejì) among the 

Yoruba” i P. M. Peek, Twins in African and Diaspora Cultures: Double Trouble, Twice Blessed (ss. 81-98). 

Bloomington: Indiana University Press. S.87. 
60 Ibid. S.90. 
61 Lawal, B. 2011. 84. 
62 Oyeyemi. 2005. S.158. 
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av kulturella tolkningar. Den första tolkningen har med västerländsk psykologi att göra, som 

beskrivits ovan, medan den andra har med nigeriansk tradition att göra. Bland annat skriver 

White i sin artikel ”The trouble with twins: Image and ritual of yoruba ère ibeji”: 

 
All Yoruba ancestors must be respected with the appropriate rituals. However, twins in 

Yoruba culture have a special power reserved to them; they are thought to be especially 

dangerous, even while alive. Although in recent times twins have come to be looked upon 

more as a cause for rejoicing than of fear, for the Yoruba, the phenomenon of twins remains 

a source of ambivalence, accompanied by equal amounts of anxiety and celebration.63 

 

Som tidigare nämnts framkommer det att Jess mamma inte genomförde en ritual som man måste 

göra när ett tvillingbarn har dött. Jess morfar menar att det är på grund av detta som Jess ”skapar 

problem”, eftersom hans förklaring är sprungen ur yorubakulturen. Jess däremot vet inte varför 

TillyTilly finns under denna tid, eftersom varken TillyTilly eller Sarah har berättat för Jess om 

Fern och kopplingen till de tre världarna. 

 Efter att Jess inser att TillyTilly kanske inte finns på riktigt tar det henne en lång 

tid för att finna TillyTilly igen. När hon väl kommer tillbaka säger TillyTilly: ”’Did you think 

I would leave you? We’re twins!’”64 Att säga att man är syskon eller tvillingar när man är bästa 

vänner är visserligen inget konstigt, men det är en ovanlig sak att säga om det är känt att de 

båda tillhör olika tvillingpar. Oyeyemi ger en fingervisning om att tvillingproblemet kommer 

att ha betydelse i romanen. Enbart några sidor senare ser Jess i en dröm (eller synvilla av) ett 

gråtande spädbarn. När TillyTilly kommer tillbaka försvinner bäbisen: 

 
All the noise stopped – the crying, the humming, everything. The silence was thick. 

‘Where’s that baby?’ Jess whispered. 

TillyTilly executed a twirl in the doorway. ‘She’s dead…’ 

Jess stared at her friend. Her lips trembled as she struggled to speak, to think. ‘You -?’ 

TillyTilly smiled graciously, as if she wasn’t really concentrating on the topic at hand, but 

something else. ‘Don’t be silly, Jessy, I couldn’t kill anyone. I’m only little.’ She laughed 

Jess couldn’t laugh along; she was afraid again, and knew that something bad had happened 

to the baby. 

’Then how come she’s dead?’ 

TillyTilly folded her arms. ‘I don’t like to say… but it’s your mother’s fault.’ […] Ask her 

– there were two of you born, just like there were two of me. The other one of you died.’65 

 

Jess får här reda på att hon har en tvilling, eller snarare hade en tvilling. Det är tydligt att 

TillyTilly visar detta för Jess eftersom det är hon som har kunskapen om vad som har hänt. Det 

                                                 

 

63 White. 2010. S.3. 
64 Oyeyemi. 2005. S.165. 
65 Ibid. 2005. S.169. 
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är intressant att Jess tror att TillyTilly har dödat barnet, trots att hon ska föreställa Jess bästa 

vän. Undermedvetet kanske Jess inser att TillyTilly inte är en särskilt bra vän, med tanke på att 

hon heller inte verkar existera. Att TillyTilly inte verkar bry sig särskilt mycket om att Jess 

tvilling är död beror på att hon aktivt försöker ta Ferns plats, som hon själv säger: ”’but now I 

am Fern, I am your sister, and you are my twin…’”66 

 TillyTillys lilla monolog är intressant på olika vis; läsaren får veta vad systern 

heter, man får även veta mer om hur TillyTilly tänker och hur hon är kopplad till Jess. Jess och 

TillyTilly är lika varandra då de lever utan sin tvilling och genom hybriditet kan man tolka det 

som att de har levt som halvor av en helhet. Det är dock skrämmande att TillyTilly menar att 

hon nu är Fern, som om hon har tagit över Ferns plats som Jess tvilling.  

 

2.6 En kamp på liv och död 

När Jess hamnar i koma efter en bilolycka beger sig morfadern iväg för att hämta Jess ibejistaty. 

Denna staty skapas som en representation av Fern, som är Jess döda tvilling. Innan handlingen 

återvänder till Jess kan man läsa om hur morfadern ställer ibejistatyn så att den ser rakt på Jess: 

 
Jess’s grandfather took Fern’s heavy ibeji statue out of the drawstring bag he had brought 

with him and, confident that Dr Adenuga’s instructions for it not to be moved would be 

obeyed, put it in the far corner where it could watch. And when he’d gone, the ibeji statue 

(dull, unbelieved-in wood) 

guarded the corner for the little twin who needed its help 

needed the forgiveness it brought 

needed to win 

more than ever.67 

 

Genom att ställa ibejistatyn vid Jess kan den ge henne den hjälp som behövs för att vinna över 

TillyTilly. Direkt efter att morfadern har ställt fram statyn kommer läsaren in i den värld Jess 

har hamnat i. Jess har hamnat i ”the bush” eller ”the wilderness of the mind”, just det som 

mamman Sarah har talat om. Det är här som Jess får möta Fern, systern som ser ut precis som 

hon själv. Fern tilltalar Jess med hennes yorubanamn, Wuraola, vilket får henne att kort stanna 

upp och undersöka vem det är som talar. Fern fortsätter med att hjälpa Jess att hitta vägen och 

som tack säger Jess: ”’You can share my name,’ she promised, not even knowing now if she 

was speaking aloud, if she could or should to this girl, who had held her without hands.”68 Jess 

                                                 

 

66 Oyeyemi. 2005. S.170. 
67 Ibid. S.318. 
68 Oyeyemi. 2005. 321. 
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delar med sig av sitt yorubanamn och skapar på så vis ett band med sin syster. Efter detta 

bestämmer sig Jess för att gå in och bekämpa TillyTilly för att ta sig hem:  

 
hop, 

skip, 

jumped 

into Tilly’s unyielding flesh as she clawed at Jess’s presence 

(it hurt them both burningly) 

back into herself. 

Jessamy Harrison woke up and up and up and up.69 

 

Slutet på romanen refererar till det avsnitt i romanen då TillyTilly försäker smälta samman med 

Jess. Sättet som meningen är uppbyggd på är densamma men i detta fall handlar det snarare om 

hur Jess går in i TillyTilly. Första gången de byter plats beskrivs händelsen som något negativt 

och onaturligt. I detta fall verkar det snarare som ett slags positiv smärta. Att ”it hurt them both 

burningly” låter som en slags behaglig känsla av hetta om man jämför med den tidigare gången, 

då det beskrivs som att göra så ont att det känns kallt. Vid det tidigare tillfället beskrivs skadan 

mer intensivt, medan det här istället är mycket kort. Som läsare får man aldrig veta om Jess 

lever eller dör, men sett till de två myterna, Ikaros och Yoruba, kan man tolka det på båda sätt.  

 När Ikaros flyger upp kommer han så nära solen att han dör. Om Jess är Ikaros i 

modern tappning bör slutsatsen vara att hon dör. Däremot om romanen läses utifrån 

yorubaperspektivet är det snarare så att hon överlever, då hon slåss mot TillyTilly och på så vis 

kan uppvisa sitt kurage vilket är det man gör i ”the eerie bush”. Genom ibejistatyn får hon även 

extra styrka från sin tvilling. Lawal tar upp just hur ibeji är till för att hjälpa den levande 

tvillingen:  

 
For instance, the image of a living twin may be commissioned and placed beside that of 

his/her deceased partner to keep the latter company, most especially in the still of the night 

or when the living twin is out of town or is traveling and needs the spiritual protection of 

his/her deceased partner.70 

 

Liksom Ikarosmyten kan även yorubamyten tala för att Jess dör på slutet. Tidigare i romanen 

hör Jess att hennes mamma kallar henne för abiku.71 Ilechukwu förklarar: ”This literally means 

“born to die” in Yoruba”72 Om Jess är abiku så betyder det alltså att hon är ämnad att dö. Slutet 

                                                 

 

69 Ibid. S.322. 
70 Lawal. 2011. S.87. 
71 Oyeyemi. 2005. S.174. 
72 Ilechukwu. 2007. 
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på romanen skulle då snararare behöva tolkas som hennes död istället för hennes överlevnad. 

Dock som nämnts tidigare verkar det snarare som att det är TillyTilly som är abiku och inte 

Jess.  

 Genom Youngs hybriditetsteori kan man, istället för att läsa slutet utifrån två 

separata tolkningar från två separata myter, istället se tolkningen utifrån en sammansmältning 

av kulturerna. Young säger: ”Hybridization as creolization involves fusion, the creation of a 

new form, which can then be set against the old form, of which it is partly made up.”73 Genom 

hybriditeten kan man alltså läsa slutet som en sammanvävning av de två kulturerna.  

 Den ”enkla” tolkningen utifrån Ikaros och Yoruba skulle vara att antingen så dör 

Jess, eller så lever hon på slutet. Hybriditeten, tillsammans med Jess egna omskrivningar av 

sagor, gör att en tolkning skulle kunna vara att romanen slutar lyckligt. Ikaros dör i myten, men 

om Jess redan är i ”the spirit world” borde hennes flygning snarare handla om en flygning upp 

till livet. I ”the spirit world” träffar hon dessutom på sin syster Fern som ger henne styrka.74 

Hon får styrka av sin ibeji så att hon kan klara av flygningen, för att kunna överleva. 

 Även Renne tar upp något som beskriver hybriditet hos tvillingar. Genom att ha 

en tvilling kan Jess komma över det kulturella problemet att inte tillhöra. Hon behöver inte vara 

det ena eller det andra utan hon kan vara båda:  

 
It is perhaps appropriate, then, for those transnational individuals to recover their twins as 

a way of reclaiming a link with a situated social and geographical past, and with their 

Yoruba or Nigerian identities. At the same time, twins provide a way of acknowledging 

cultural loss.75  

 

Renne menar alltså att det finns en länk mellan tvillingar vilket gör att när den återskapas så 

skapas även en länk till det kulturella arvet. Det kan också vara ett sätt att acceptera att man inte 

tillhör en viss kultur. Jess har under romanens gång haft problem men att navigera mellan de 

två kulturerna, men när hon möter sin syster inser hon att det finns något att kämpa för. Jess har 

tidigare enbart hört talas om Fern, precis som hon bara hört talas om Nigeria. Det är när hon 

möter Fern, som när hon upplever Nigeria, som hon faktiskt kan skapa ett band mellan Fern, 

Nigeria och sig själv. 

  

                                                 

 

73 Young. 1995. S.25. 
74 Oyeyemi. 2005. S.321. 
75 Renne. 2011. S.321. 
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3 Sammanfattning och slutsats 

För att förstå mina slutsatser av denna uppsats kommer jag att kombinera slutsats med 

sammanfattning. Varje underrubrik i analys ger olika svar på hybriditet och intertextualitet. 

Därför kommer jag att redogöra sammanfattning och slutsats i den ordning som analysen för.  

 I analysen har jag behandlat intertextuella referenser, såsom Ikaros och ett urval 

av berättelser och föreställningar kring tvillingar i yorubakulturen, samt dikter och texter som 

nämnts i romanen. Dessa intertexter har varit viktiga för att visa hur hybriditet tematiseras i 

romanen. I början av analysen visar jag hur huvudkaraktären Jess har en känsla av instängdhet 

på grund av sitt kulturella arv men också på grund av den splittring som finns i att bära olika 

namn. Namnen, Wuraola och Jessy, är personer hon känner att hon måste bli – inte något hon 

är. Dessa namn symboliserar det hon själv kallar för ”halfway things”. Namnet Wuraola är från 

början inte en ”halfway thing” men i slutet av romanen väljer huvudkaraktären att dela med sig 

av namnet med systern Fern, som själv aldrig fick ett yorubanamn.  Namnet Jessy är en mix av 

Jess och Jessamy, vilket blir en identitet hon aldrig tidigare haft innan TillyTilly kom in i bilden. 

Även namnet TillyTilly är ett ”halfway” namn då hon egentligen heter Titiola. Jess kan inte 

uttala detta namn och väljer att ge henne ett annat namn. I början av romanen kan det ses hur 

Jess delar upp sig i nigeriansk och engelsk istället för att smälta samman de båda. 

 I inledningen presenterades hur Young definierar hybriditet dels som en 

sammansmältning av kulturer och dels som separata kulturer. I slutet av romanen framgår hur 

Jess smälter samman sina två kulturer och sitt tvillingskap med Fern. Genom att hon delar med 

sig av sitt yorubanamn till Fern skapas ett band mellan dem, men Jess har också sitt engelska 

namn för sig själv. Detta visar på hur huvudkaraktären metaforiskt skapar en fusion samtidigt 

som hon bibehåller en separation. 

 Hybriditet tematiseras även genom hur Oyeyemi skriver in Jess som en mycket 

intelligent flicka för att vara en åttaåring. Jess tillbringar dagarna med att skriva till exempel 

haiku och dikter eller att allmänt skriva om (som i att omskriva) hennes favoritböcker. Genom 

att läsa romanen intertextuellt med hjälp av Ikaros och Yoruba framgår det att hon är intelligent. 

Ikaros är en figur som söker efter kunskap och går utanför gränserna av det människan kan. 

Tvillingar inom yoruba-kulturen lever i tre världar, vilket gör att de får kunskap från ”the spirit 

world” där själar lever. Genom att Oyeyemi använder Emily Dickinson och en ”hunter’s tale” 

i början och slutet på romanen symboliseras Jess hybriditet mellan den engelska och nigerianska 

världen. 
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 Tvillingar är enligt föreställningar i den traditionella yorubakulturen mäktiga. De 

kan födas som abiku och mer eller mindre tortera sina föräldrar och sin by. I analysen har jag 

tolkat att TillyTilly är abiku, hon är en bråkmakare som ställer till med problem för Jess. 

TillyTilly lever dock i ”the spirit world” vilket gör att det bara är Jess som kan se henne. Som 

abiku vill TillyTilly byta plats med Jess, så att hon själv blir levande medan Jess dör. Detta 

leder till en slutgiltig strid på liv och död. 

 Även Ikaros har en viktig del i romanen då Oyeyemi metaforiskt och symboliskt 

får Jess att både falla till underjorden och flyga uppåt. Romanen har en direkt anknytning genom 

namnet och att Jess största önskan är att i framtiden få flyga. Att Jess både flyger och faller 

genom romanens gång kan kopplas till slutet då hon både faller in i sömn samtidigt som hon 

vaknar upp. Jess är Ikarosfiguren i romanen men Daidalosfiguren är svårare att se, men både 

TillyTilly och mamman Sarah passar väl in i kategorin. TillyTilly är den som metaforiskt skapar 

vingarna när de exempelvis ska flyga och det är även hon som uppmanar Jess att flyga i 

framtiden. Mamman Sarah däremot är den som moraliskt varnar Jess under romanens gång. 

Det är även henne som Jess trotsar gång på gång. När mamman Sarah förklarar sina rädslor om 

Törnrosa, förstår Jess inte hur en vuxen och ett barn på något vis kan ha samma drömmar och 

rädslor.  

 Den näst sista delen av analysen tar upp farligheten och kraften med tvillingar – 

enligt traditionella föreställningar hos yorubafolket. Med hjälp av Whites artikel ”The trouble 

with twins” kan Jess och TillyTilly relation ses som rivalitet snarare än vänskap. TillyTilly vill 

ta över Jess’ liv, vilket hon gång på gång påpekar. I romanen framkommer det att mamman 

Sarah inte skapade en ibejistaty om hon gjort en sådan kanske Jess inte hade träffat TillyTilly 

överhuvudtaget. Mamman Sarahs avståndstagande från sin egen kultur skapar problematik för 

Jess accepterande av sin hybriditet 

 Slutet på romanen kan tolkas på olika vis vilket lyfts fram i slutet av analysen. 

Min tolkning är att Oyeyemi aktivt tematiserar hybriditet och därför överlever Jess på slutet 

eftersom Ikarosmyten och Yorubakulturen smälts samman. Oyeyemi skriver dessutom in hur 

Jess ändrar på de sorgliga berättelserna hon läser för att göra dem positiva. Jess menar att det 

inte är en bra berättelse om alla är ledsna. Ikarosmyten är en tragedi och jägare går ut i ”the 

Bush” för att finna kurage och övervinna ondskan, vilket kan sluta bra och dåligt. På så vis kan 

båda berättelserna vara tragedier. Genom att använda Jess omvandling av berättelser kan The 

Icarus Girl få ett lyckligt slut, där Jess vinner kampen mot TillyTilly och flyger upp till livet. 

Med detta sagt har intertextualiteten av Ikaros och Yoruba tematiserat hybriditet i romanen.  
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