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1. Inledning  

70-talets sexuella revolution och kvinnans frigörelse till trots fick Kerstin Thorvalls 

genombrottsroman Det mest förbjudna1 från 1976 skarp kritik för sina moraliskt förkastliga 

skildringar av sex och otrohet. Romanen blev vida omskriven och huvudkaraktären Anna fick 

utstå hårda fördömanden från den mansdominerade kritikerkåren.2 Anna är medelålders men 

fortfarande i trotsåldern, hon är en stygg dotter, otrogen hustru och dålig mor. Hon blir i 

recensioner hånad och utskälld för sitt dåliga beteende och med Björn Nilssons idag ökända 

citat ”Kjolen åker upp och ner, upp och ner. Säga vad man vill om Kerstin Thorvall, på latsidan 

ligger hon inte”, upptäcker man att det även fanns vissa svårigheter att skilja på Thorvall och 

hennes huvudkaraktär.3 Den sexuella revolutionen och ”fria kärleken” var enbart för de unga. 

Äldre kvinnors åtrå var något onämnbart och Anna var avvikande från det korrekta, hon var en 

grotesk anomali som blev satt under lupp för noggrann granskning av en fördärvad kvinna. 

Thorvalls Anna, som sedan ung ålder vägrat vara lagom,4 hamnar i ett fack av 

”olämpliga” kvinnor. Hon är en av de i allra högsta grad realistiska, men föga representerade 

gestalterna inom kulturen: den äldre kvinnan med sexuella begär. Äldre kvinnors sexualitet har 

historiskt sett varit starkt tabubelagd, efter barnafödande har det inte funnits något syfte att 

känna åtrå.5 Att aktivt söka uttryck för sin lust i medelåldern ansågs under 70-talet inte tillhöra 

det ”lämpliga” och Annas begär framstod därmed som groteska och opassande. 

Idag har den sexuellt aktiva damen blivit insläppt i det kulturella finrummet, om än 

fortfarande inte tagen på allvar. Hon besitter huvudrollen i Martina Montelius lovordade roman 

Oscar Levertins vänner från 2015 där hon fått namnet Boel och är en kåt och uttråkad kulturtant 

i pensionsåldern.6 Med rappa repliker och målande detaljer av diverse erotiska utsvävningar 

blir Boel en humoristisk antihjälte vars nakna kropp varken förskönas eller göms undan. När 

det gäller reaktioner på Anna och Boels sexuella utlevelser från litteraturkritiker och de andra 

karaktärerna i böckerna är skillnaden påtaglig. Idag ses det groteska som mer humoristiskt och 

Boels självsäkra sökande efter sex har prisats i diverse recensioner; bland annat skriver Marie 

                                                
1 Kerstin Thorvall, Det mest förbjudna, Stockholm: Bonnier 1976.  
2 Arne Lapidus, ”Thorvall gjorde både skandal och sensation”, Expressen 26/3 2016, 

http://www.expressen.se/nyheter/dokument/thorvall-gjorde-bade-skandal-och-sensation/ (2017-01-29). 
3 Björn Nilsson, ”Anna och straffet för att leva”, Expressen 3/9 1976. 
4 Thorvall 1976, s. 57. 
5 Malin Nordgren, ”Idéhistorikern: ’Äldre kvinnors sexliv mer tabulagt’”, Dagens Nyheter 19/8 2010, 

http://www.dn.se/insidan/idehistorikern-aldre-kvinnors-sexliv-mer-tabubelagt/ (2017-01-30). 
6 Martina Montelius, Oscar Levertins vänner, Stockholm: Bokförlaget Atlas 2015.  

http://www.dn.se/insidan/idehistorikern-aldre-kvinnors-sexliv-mer-tabubelagt/
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Pettersson i Sydsvenskan i maj 2015 att ”skildringen av de mogna kvinnornas samlag är en 

hyllning till kärlekshandtag, bilringar och kroppsliga ålderstecken”.7  

Det skiljer 40 år mellan de två litterära verken och samhällets uppfattning av feminism 

och sexualitet har förändrats sedan Det mest förbjudna publicerades. Medan Thorvalls roman 

ansågs skamfull och omoralisk, har Oscar Levertins vänner hyllats för sin humor och 

öppenhjärtighet,8 trots att de tar upp i stort sett samma tematik. Det är tydligt att både samhället 

och receptionen har gått igenom förändringar sedan 70-talet, men har böckernas motiv gjort 

detsamma? Då kvinnlig frigörelse är en ständigt aktuell fråga inom feminismen, är det 

motiverat att studera skillnader och likheter mellan Anna och Boel inom ramen för hur den 

äldre, sexuella kvinnan porträtteras och därmed se hur denna karaktär har åldrats – eller 

föryngrats – under 40 år. 

1.1 Syfte 

Uppsatsen ämnar undersöka de två huvudkaraktärerna i Thorvalls Det mest förbjudna och 

Montelius Oscar Levertins vänner och deras relation till kropp, kön och sexualitet. Både Boel 

och Anna utmanar gällande maktordningar när de inte beter sig passande för sin ålder och sitt 

kön och är därmed intressanta karaktärer att undersöka. Då den äldre kvinnan och hennes 

sexualitet länge varit ett tabubelagt ämne, är det värdefullt att i modern tid synliggöra samt 

bedriva forskning på både äldre och nyare verk som behandlar ämnet.  

 Uppsatsens analys är uppbyggd utifrån följande frågeställningar:  

- Hur väl överensstämmer/skiljer sig Anna och Boels kvinnlighetskonstruktion i 

avseende kropp, ålder och förpliktelser?  

- Vilka likheter och skillnader förekommer i skildringarna av Anna och Boels sexuella 

begär? 

1.2 Teori och metod  

1.2.1 Skrattkultur 

Kvinnan har sedan länge tillskrivits rollen som avvikande från normen. Redan på 300-talet 

f.Kr. kategoriserade Aristoteles kvinnan som en avvikelse från den mänskliga norm som 

                                                
7 Marie Pettersson, ”Kulturtanten på nya äventyr”, Sydsvenskan 27/4 2015, http://www.sydsvenskan.se/2015-04-

27/kulturtanten-pa-nya-aventyr (2017-02-02). 
8 Ulf Lundén, ”Hon lyfter tantsnusket till nya höjder”, Dala-demokraten 22/4 2015, 

http://www.dalademokraten.se/kultur/bocker/hon-lyfter-tantsnusket-till-nya-hojder (2017-01-31). 

http://www.sydsvenskan.se/2015-04-27/kulturtanten-pa-nya-aventyr
http://www.sydsvenskan.se/2015-04-27/kulturtanten-pa-nya-aventyr
http://www.dalademokraten.se/kultur/bocker/hon-lyfter-tantsnusket-till-nya-hojder
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tillskrivs mannen och den manliga kroppen, menar Rosi Braidotti i artikeln ”Mothers, monsters 

and machines” (1997).9 Aristoteles påstod att det korrekta var att en pojke blev till vid 

fortplantning och att flickor enbart blev till som en konsekvens av felaktigheter i 

fortplantningsprocessen. Redan under antiken var följaktligen kvinnor associerade med det 

monstruösa och det abnorma, en föreställning som varit fortsatt aktuell i den västerländska 

kulturen och främst inom satiren.10 

Anna Lundberg skriver i Allt annat än allvar - Den komiska kvinnliga grotesken i svensk 

samtida skrattkultur11 (2008) om begreppet ”skrattkultur” vilket hon grundar i Michail 

Bachtins avhandling Rabelais och skrattets historia: François Rabelais verk och den folkliga 

kulturen under medeltiden och renässansen (1986).12 Skrattkulturen användes under 

medeltiden som en motreaktion mot censur och kyrkans förtryck genom att med komik 

upphäva den logik som förtrycket stod på.13 Det politiska låg i dess kaotiska och instabila form, 

dess förmåga att vända upp och ner på rådande hierarkier. Inom skrattkulturen hyllades den 

folkliga humorn, det fysiska och det fula.14 Kulturen var varken subtil eller sofistikerad, men 

det var en rörelse som hade förmågan att förena människor över såväl åldersgränser som 

klassgränser; skrattets förlösande effekt drabbade alla. 

Lundberg moderniserar begreppet och menar att dagens skrattkultur hyllar den groteska 

estetiken och har ett ”närgånget och indiskret förhållande till världen”.15 Medan Bachtins 

forskning gällande skrattkulturen avhandlade verk av författaren François Rabelais och var 

fokuserad på den manliga grotesken, låter Lundberg skrattkulturen istället bli kvinnligt 

konnoterad. Hennes begreppsförklaring, vilken även är aktuell i denna analys, hyllar det 

groteska och samverkar med både genus- och queerteori.16 Det som annars göms undan mellan 

raderna är skrattkulturens bränsle: det intimt kroppsliga, det skeva och det äckliga. 

 Utgångspunkten för denna uppsats är att läsa Det mest förbjudna och Oscar Levertins 

vänner med fokus på Anna och Boel som tillhörande skrattkulturen. Det bör tilläggas att båda 

                                                
9 Rosi Braidotti, ”Mothers, Monsters, and Machines”, i Writing on the body: Female embodiment and feminist 

theory, Katie Conboy, Nadia Medina och Sarah Stanbury (red.), New York: Columbia University Press 1997 s. 

63.  
10 Braidotti 1997, s. 64. 
11 Anna Lundberg, Allt annat än allvar - Den komiska kvinnliga grotesken i svensk samtida skrattkultur, 

Göteborg: Makadam Förlag 2008. 
12 Michail Bachtin, Rabelais och skrattets historia: François Rabelais' verk och den folkliga kulturen under 

medeltiden och renässansen, övers. Lars Fyhr, Gråbo: Anthropos 1986. 
13 Lundberg 2008, s. 15.  
14 Eva Österberg, ”Skrattets medeltida mening”, Populär Historia 15/3 2001, 

http://popularhistoria.se/artiklar/skrattets-medeltida-mening/ (2017-02-09). 
15 Lundberg 2008, s. 16. 
16 Lundberg 2008, s. 19 f. 

http://popularhistoria.se/artiklar/skrattets-medeltida-mening/
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romanerna innehåller väldigt mycket svärta. Det mest förbjudna är knappast en lättsam 

skildring av Annas otrohet och ”förbjudna” sexuella kontakter, den saknar den komiska ton 

och ”nära till skratt”-känsla som kännetecknar Martina Montelius berättarstil. Även handlingen 

i Oscar Levertins vänner har ett mörker vilket uppdagas ju mer man läser, och liknar därmed 

Thorvalls komplexa roman. Men det är ändå relevant att placera in Anna och Boel i en 

skrattkultur där deras olämplighet inte ses som en brist utan som en maktresurs. Lundberg 

skriver: ”Genom att visa upp världen, allt och alla som fult och groteskt visar komedin att den 

inte underkastar sig, den visar ingen aktning utan inkluderar allt och alla i sitt gräsliga 

uttryck.”17 I huvudkaraktärernas fall blir skrattkulturen ett fält inom vilket emancipation kan 

ske, där deras groteska olämplighet som kvinna värderas högst.  

1.2.2 Den kvinnliga grotesken 

Inom skrattkulturens lustfyllda gränser frodas de kvinnor som visar upp sina groteska drag, de 

kvinnor som lämnat det västerländska skönhetsidealet bakom sig och istället omfamnar det 

komiska och skeva. Dessa kvinnor får i denna uppsats gå under epitetet ”kvinnliga grotesker”, 

en term jag har hämtat från Mary Russos The female grotesque: risk, excess and modernity18 

(1995) och tidigare nämnda Allt annat än allvar - Den komiska kvinnliga grotesken i svensk 

samtida skrattkultur av Anna Lundberg – vilken delvis bygger sin avhandling på Russos texter. 

Jag avser använda figurationen som ett verktyg för att se likheter och skillnader mellan de två 

huvudkaraktärerna. Russo listar historiska stereotyper inom det groteska som Skäggiga damen 

och Medusa men påpekar också att ”vanliga” kvinnor inom olika politiska rörelser, som 

Suffragetterna och ”the bra-burners” i USA, blev associerade med det groteska under 1900-

talet.19  

Den kvinnliga grotesken, menar Russo, är den kvinna som anses ”göra ett spektakel av 

sig själv”, som inte beter sig enligt vad som är lämpligt.20 För gammal, för ung, för sexuell, för 

hafsig eller högljudd; det är lätt att råka trampa in i groteska sumpmarker. Russo beskriver den 

groteska kroppen som öppen, skev och i ständig förändring, tillhörande den ”låga” kulturen 

medan den traditionella kroppen är symmetrisk, statisk och stängd och tillhörande den ”höga” 

kulturen.21 Maria Margareta Österholm beskriver den i sin avhandling Ett flicklaboratorium i 

valda bitar. Skeva flickor i svenskspråkig prosa 1980–2005 (2012) som ”[...] ett befriande 

                                                
17 Lundberg 2008, s. 19. 
18 Mary Russo, The female grotesque: risk, excess and modernity, New York: Routledge 1995. 
19 Russo 1995, s. 14. 
20 Russo 1995, s. 53. 
21 Russo 1995, s. 7 ff. 
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skratt på tvärs med gällande maktordningar”.22 Den groteska kroppen är ett slags frigörande 

från tvingande normer och ett uppror mot det auktoritära.  

 Lundberg menar att den normativa kvinnligheten idag, till skillnad från under 

Aristoteles tid, definieras som raka motsatsen till att vara ”grotesk”.23 Hon citerar Audrey 

Bilger som beskriver kvinnlighet som ”konsten att bli betraktad” och om man misslyckas med 

att bli betraktad för sin femininitet och skönhet, misslyckas man med att ”vara kvinna”. Den 

groteska kvinnan blir istället betraktad för att hon gör ett spektakel av sig, hon frigör sig från 

sin kvävande kvinnoroll och omkullkastar hierarkierna. Därmed kan det groteska ses som vad 

som inom queerteorin kallas subversivitet. Fanny Ambjörnsson skriver i boken Vad är queer? 

(2006) om begreppen ”butch” och ”femme”, där den förstnämnda betecknar en lesbisk kvinna 

som klär sig i herrkläder och visar på manliga attribut och den sistnämnda betecknar en lesbisk 

kvinna som klär och beter sig traditionellt feminint.24 Ambjörnsson argumenterar för varför 

detta motsatspar bör betraktas som subversiva, då de ifrågasätter en stereotypisk föreställning 

av kvinnlighet. Femmen beskrivs som en ”[...]’bad girl’ - självständig, kritisk, utåtriktad, 

begärande, vulgär och sexuell”, och att hon därför kan förändra vad femininitet är förknippat 

med idag.25 Dessa drag känns igen hos den kvinnliga grotesken, vilken jag anser har 

möjligheten att trotsa rådande maktordningar och enahanda föreställningar genom subversiva 

metoder.  

Enligt Mary Russo finns det två typer av grotesker: ”The Carnival and the Uncanny”, 

vilket Anna Lundberg översätter till ”den komiska” samt ”den romantiska”.26 Till den 

romantiska grotesken, förknippad med 1800-talets romantik, associerar hon adjektiv som 

”tragisk”, ”underlig” och ”märklig” och menar att den hör samman med skräck och det gotiska. 

Medan den komiska grotesken, införlivad i skrattkulturen, rör sig inom öppna sociala och 

politiska formationer, söker sig den romantiska riktningen till det individuella, den inre fantasi 

och det ”underliga psyket”. Denna uppsats ämnar främst belysa den komiska grotesken, men 

kan komma att ta inspiration från den romantiska också.  

I uppsatsens analys kommer teorin om den kvinnliga grotesken, som beskriven ovan, 

att användas som ett verktyg för att undersöka hur Anna och Boel överensstämmer eller skiljer 

                                                
22 Maria Margareta Österholm, Ett flicklaboratorium i valda bitar. Skeva flickor i svenskspråkig prosa 1980–

2005, Stockholm: Rosenlarv förlag 2012, s. 125.  
23 Lundberg 2008, s. 18. 
24 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, Stockholm: Natur och Kultur 2006, s. 145 ff. 
25 Ambjörnsson 2006, s. 148. 
26 Lundberg 2008, s. 20. 
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sig från det groteska. Därefter jämförs dessa resultat med varandra för att kunna bedöma 

likheter och skillnader mellan huvudkaraktärerna utifrån vissa aspekter. 

1.2.3 Komparativ analys  

För att besvara frågeställningarna görs en komparativ närläsning av de två verken med 

figurationen av den kvinnliga grotesken som analysverktyg. Komparativ läsning innebär inom 

litteraturvetenskapen att jämföra olika texter för att fastställa deras likheter och skillnader. I 

Litteraturvetenskap - en inledning (2002) hävdar Anders Olsson att all litterär karakterisering 

rymmer ett komparativt moment.27 Han ger som exempel: ”Om jag beskriver ett verk som 

’romantiskt’ förutsätter det egenskaper som också andra verk har eller kan ha del i.” När denna 

uppsats karakteriserar Boel och Anna som kvinnliga grotesker, betyder det att jag bedömer 

dem utifrån tidigare grotesker och deras egenskaper. 

 Komparationer som ämnar att fokusera på innebörden i en litterär text kallas illustrativa 

komparationer, vilket står i motsats till genetisk komparation, 28 vilket Sven Linnér tar upp i 

Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen (1970).29 Den genetiska komparationen 

syftar till att utforska de förhållanden under vilka ett verk kom till, exempelvis med 

frågeställningarna: ”När läste författaren B romanen a; hur har han påverkats av denna 

läsning?” Denna analys använder sig av illustrativ komparation, vilket enligt Anna Nordlund i 

Litteraturvetenskaplig analys genom hundra år - åtta sätt att läsa Gösta Berlings saga (2008) 

innebär att man inte nödvändigtvis behöver finna tydliga samband mellan de verk som jämförs, 

utan bör istället ”visa på verkets samhörighet med sin historiska kontext och litteratur, som kan 

tänkas påverkat skapandet omedvetet eller medvetet”.30 

 Sven Linnér menar att det alltid är relevant att utföra en komparativ analys, då ”ingen 

författare skapar oberoende av tradition”.31 Man påverkas alltid till en viss grad av tidigare och 

rådande konventioner i sin skaparprocess. Analysen utgår från den kvinnliga grotesken som 

feministisk teori genom att placera in de två huvudkaraktärerna i en tilltänkt skrattkultur och 

jämföra dem för att utreda vad som har hänt med den groteska kvinnan under 40 år.  

                                                
27 Anders Olsson, ”Intertextualitet, komparation och reception”, i Litteraturvetenskap - en inledning, Staffan 

Bergström (red.), Lund: Studentlitteratur 2002, s. 52.  
28 Sven Linnér, ”Komparativ litteraturforskning”, i Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen, Lars 

Gustafsson (red.), Stockholm: Wahlström & Widstrand 1970, s. 77 f. 
29 Linnérs teorihandbok är snart 50 år gammal men då grunderna inom den komparativa analysen inte har 

förändrats nämnvärt under denna tidsperiod, ser jag den som en relevant källa. 
30 Anna Nordlund, Litteraturvetenskaplig analys genom hundra år - åtta sätt att läsa Gösta Berlings saga, Liber 

AB: Stockholm 2008, s. 315 f. 
31 Linnér 1970, s. 100. 
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1.3 Tidigare forskning  

Den kvinnliga grotesken har tidigare undersökts i en del avhandlingar och artiklar, främst inom 

den internationella forskningen. Ett av de mer utförliga forskningsmaterialen är boken 

Grotesque (2013) av Justin D. Edwards och Rune Graulund.32 Den utforskar disharmoni, 

skevhet och groteska kroppar och analyserar grotesken i relation till queera, postkolonialistiska 

och karnevaliska teorier, vilket visar på hur användbart och anpassligt begreppet är. Inom den 

svenska forskningen runt den kvinnliga grotesken ligger fokus ofta på en specifik författare 

eller genre. Eva Adolfssons artikel ”’Dykungens dotter’ och den groteska kroppen” (1991) 

granskar den groteska kroppens förvandling i den lyriska romanen Dykungens drottning av 

Birgitta Trotzig,33 ett tema som återkommer i Caroline Graeskes artikel ”Den groteska 

kroppens förvandlingar: om gränsöverskridanden i Birgitta Trotzigs roman ’Dykungens 

dotter’” (2007).34 I artikeln ”Blivandet och den groteska flickkroppen i Lewis Carrolls Alice's 

adventures in Wonderland” (2013) analyserar Jenny Jarlsdotter Wikström den groteska 

flickkroppen och det karnevaliska temat i Lewis Carrolls Alice i underlandet.35 

Runt Kerstin Thorvalls nyskapande och emancipatoriska författarskap samt receptionen 

av hennes verk har det bedrivits omfattande forskning. Biografin Kerstin Thorvall: Uppror i 

skärt och svart (2013) av Beata Arnborg är ett av de mer utförliga verken. Det är den enda 

biografin om Thorvalls liv och verk, och den beskriver i ett antal kapitel både 

skapandeprocessen och det kritiska mottagandet av det sexuella temat i Det mest förbjudna.36 

Arnborg ger exempel på de kritiker som uttryckte avsmak och äckel för Thorvalls bok och 

menar att kvinnans kropp som oaptitlig skildrats tidigare i Thorvalls veckotidnings-inlägg, men 

aldrig förr fått en plats inom den ”riktiga” litteraturens domäner.37 

Någon som har forskat mycket på Kerstin Thorvalls verk och specifikt hennes 

förhållande till åldrandet och den föränderliga kroppen är litteraturvetaren Maria Jönsson. 

Hennes artikel ”Tantförvandlingen - Om kroppens längtan, skam och exotisering i Kerstin 

Thorvalls reseromaner” (2009) undersöker processen från kvinna till tant, skammens och 

                                                
32 Justin D. Edwards & Rune Graulund, Grotesque, Abingdon, Oxon: Routledge 2013. 
33 Eva Adolfsson, ”’Dykungens dotter’ och den groteska kroppen”, i I gränsland: Essäer om kvinnliga 

författarskap, Stockholm: Bonnier 1991, s. 189–204. 
34 Caroline Graeske, ”Den groteska kroppens förvandlingar: om gränsöverskridanden i Birgitta Trotzigs roman 

’Dykungens dotter’”, i Mot normen: kvinnors skrivande under 1900-talet, Marta Ronne (red.), Uppsala: 

Avdelningen för litteratursociologi, Uppsala universitet 2007 s. 129–153. 
35 Jenny Jarlsdotter Wikström, ”Blivandet och den groteska flickkroppen i Lewis Carrolls ’Alice's adventures in 

Wonderland’”, i Flicktion: perspektiv på flickan i fiktionen, Eva Söderberg, Mia Österlund och Bodil Formark 

(red.), Malmö: Universus Academic Press 2013, s. 88–101. 
36 Beata Arnborg, Kerstin Thorvall: Uppror i skärt och svart, Stockholm: Atlantis 2013.  
37 Arnborg 2013, s. 203.  
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kroppens betydelser i ”tantkonstruktionen”, samt Thorvalls fetischering av svarta män.38 En 

annan av hennes artiklar, ”Att väcka anstöt: om äckel, genans och obehag i mottagandet av 

Kerstin Thorvalls författarskap” (2011) står nära min uppsats tematik, men istället för att 

fokusera på romanens berättartekniska grotesk synar Jönsson snarare mottagandet av Thorvalls 

verk, främst Det mest förbjudna.39 Artikeln visar att recensenternas avståndstagande till 

Thorvall definierar dem på så vis att när de beskriver henne som naiv och oansvarig, framstår 

de själva som mogna och rationella.40 Jönssons bok Behovet av närhet blir med åren betydligt 

större än nödvändigheten att bevara sin värdighet: om genus, trots och åldrande i Kerstin 

Thorvalls författarskap (2015) tar upp Thorvalls barn- och vuxenromaner som en helhet och 

undersöker hennes ifrågasättande av samtidens ideal runt åldrande samt hennes gestaltning av 

misslyckanden.41 Både boken och den förstnämnda artikeln belyser brytandet av normer i 

Thorvalls romaner, vilket även denna uppsats ämnar göra. Men till skillnad från Jönssons texter 

undersöker min uppsats specifikt normbrytandet i Det mest förbjudna i relation till den 

historiskt förankrade ”kvinnliga grotesken”, samt jämför denna med en nyare roman.  

 Martina Montelius romandebuterade så sent som 2013 och hennes litterära verk är 

därför outforskade inom litteraturvetenskapen. För att jämna ut obalansen mellan vad som har 

skrivits om de två romanerna, väljer jag att gå till tidigare recensioner av Montelius Oscar 

Levertins vänner för att skapa mig en uppfattning om verkets mottagande. Några exempel är 

Anna Hallbergs recension från april 2015 i Dagens Nyheter som tar upp kulturtantens position 

i samhället och lovordar Montelius för att denna ofta bortglömda karaktär får ett erkännande i 

romanen.42 Kajsa Öberg Lindsten skriver i Göteborgsposten i maj 2015 att Boel är en tragisk, 

hänsynslös hjältinna och inte det hjälplösa offer som kvinnor lätt reduceras till inom 

socialrealistiska skildringar.43  

Forskning runt det groteska och den groteska kvinnokroppen bedrivs följaktligen; 

tematiken förekommer i både äldre och nyare verk, och inom en nutida kontext blir grotesken 

                                                
38 Maria Jönsson, ”Tantförvandlingen - Om kroppens längtan, skam och exotisering i Kerstin Thorvalls 

reseromaner”, Tidskrift för Genusvetenskap 2009:4, s. 5–26. 
39 Maria Jönsson, ”Att väcka anstöt: om äckel, genans och obehag i mottagandet av Kerstin Thorvalls 

författarskap”, i Att känna sig fram: känslor i humanistisk genusforskning, Annelie Bränström Öhman, Maria 

Jönsson, Ingeborg Svensson (red.), Umeå: h:ström - Text & Kultur 2011, s. 45–65. 
40 Merete Mazzarella, ”Thorvall gjordes till ett barn”, Sydsvenskan 20/9 2011, http://www.sydsvenskan.se/2011-

09-20/thorvall-gjordes-till-ett-barn (2017-02-15). 
41 Maria Jönsson, Behovet av närhet blir med åren betydligt större än nödvändigheten att bevara sin värdighet: 

om genus, trots och åldrande i Kerstin Thorvalls författarskap, Lund: Ellerströms förlag 2015. 
42 Anna Hallberg, ”Martina Montelius: ’Oscar Levertins vänner’”, Dagens nyheter 27/4 2015, 

http://www.dn.se/dnbok/martina-montelius-oscar-levertins-vanner/ (2017-02-27). 
43 Kajsa Öberg Lindsten, ”Martina Montelius | Oscar Levertins vänner”, Göteborgsposten 4/5 2015, 

http://www.gp.se/n%C3%B6je/martina-montelius-oscar-levertins-v%C3%A4nner-1.86423 (2017-02-27). 

http://www.sydsvenskan.se/2011-09-20/thorvall-gjordes-till-ett-barn
http://www.sydsvenskan.se/2011-09-20/thorvall-gjordes-till-ett-barn
http://www.dn.se/dnbok/martina-montelius-oscar-levertins-vanner/
http://www.gp.se/n%C3%B6je/martina-montelius-oscar-levertins-v%C3%A4nner-1.86423
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som analytiskt begrepp särskilt aktuell när den utgår från feministiska och queera grunder. Den 

tidigare forskningen kan vara intressant för min egen studie och förståelse av teorier kring det 

groteska, samtidigt som den visar på bristen av komparativa analyser mellan verk från två olika 

tidsperioder. Denna uppsats fyller det tomrummet i forskningen då tematiken av ”den kvinnliga 

grotesken” nu appliceras på den mogna, sexuella kvinnan i två olika verk för att se hur hon har 

förändrats under 40 år.  

2. Analys  

Nedan följer min analys av Det mest förbjudna och Oscar Levertins vänner. Först ges ett kort 

referat av handlingen i de båda romanerna. Därefter undersöks böckerna utifrån fem olika 

aspekter som har valts ut genom en granskning av de teman som förekommer i de båda 

romanerna, och genom vilka den kvinnliga grotesken kan utkristalliseras. Dessa aspekter är: 

Den manliga blicken, Sexuella begär och skam, Plikten som kvinna, Kladdet och den groteska 

kroppen samt Skrattet och att göra ett spektakel av sig själv. Under varje delmoment analyserar 

jag både Thorvalls och Montelius huvudkaraktärer utifrån figurationen av den kvinnliga 

grotesken och jämför dem med varandra för att få svar på uppsatsens frågeställningar. 

2.1 Summering av Det mest förbjudna 

Anna växer upp som ett fromt ensambarn med sin strikta och pryda mor, vars sällskap hon 

föraktar. Hennes älskade (men problematiska) pappa som är sinnessjuk och förgriper sig på 

henne, dör när Anna är 11 år vilket senare leder till en stark, erotisk längtan efter en manlig 

famn i form av en pappagestalt och älskare. Annas behov av att revoltera gentemot sin mamma 

formar en avsmak för det ”vanliga” livet och drar in henne i en konstant jakt efter det förbjudna. 

Hon blir en ansedd skribent och kulturtant men privat är hon en uttråkad och deprimerad kvinna 

på jakt efter nästa erotiska kick. Hon inleder sexuella relationer med unga, farliga och 

”exotiska” män (de mest förbjudna männen), allt för att trotsa modern och idealet av den ”rena” 

och duktiga flickan.  

2.2 Summering av Oscar Levertins vänner 

Den medelålders kulturtanten Boel är trött på sitt inrutade liv och odugliga make. Hon är 

olyckligt kär i sin psykolog och känner ett uppdämt behov av att släppa alla hämningar. Hon 

bokar en litteraturkryssning för sig själv och sin kulturförening Oscar Levertins vänner och 
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fastställer att det är ”hög tid att börja svina”44 (var uppsatsens titel härstammar ifrån). Boel har 

under resan sex med sin föreningskamrat Maggan, den ”namnkunnige författaren” Sven och 

den unga städaren Padriac. Under bokens gång får läsaren glimtar om hennes svåra förflutna 

som innehållit både misshandel och sexuella övergrepp, med Boels fader som en av förövarna. 

I slutet av kryssningen försöker Boel begå självmord med en förgiftad räkcocktail, men 

misslyckas. Efter kryssningen lämnar hon sitt gamla liv, förening och make bakom sig och 

sätter sig på ett pendeltåg mot okänd plats. 

2.3 Den manliga blicken 

I Det mest förbjudna är förförelsen av män drivkraften för huvudkaraktären Anna. Trots att 

hon sällan beter sig lämpligt (hon blir till och med diagnostiserad med ”hysteri”), sker Annas 

ofta manifesterade olämplighet inte i det offentliga, inför män. Det skulle vara förödande för 

hennes dragningskraft. Hon söker nämligen aktivt, och blir bekräftad av, den manliga blicken; 

hon har enbart en mänsklig kropp så länge hon är betraktad och eftertraktad av män.  

 
”Du har så vackra höfter”, sa han. ”Det var det som gjorde att jag la märke till dig.” 

Och det var första gången en man sa något sånt till mig.  

Innan jag hörde de orden var jag en ung blyg kvinna utan kropp.45 

 

Anna reflekterar över att hon genom hela livet definierat sig själv utifrån de män hon träffat. 

Motsättningen mellan hur hon ser på sin kropp: ”Jag är en rädd och tjock tonåring som inte blir 

uppbjuden på skoldanserna och inte törs visa mig i baddräkt därför att jag har så breda höfter 

och så stora dallrande lår”46 och det starka begär de förbjudna männen visar för henne, skapar 

en skev bild av hennes kvinnliga kropp som oduglig om den inte åtrås. Hon beskriver hur hon 

studerar sin nakna kropp i en badrumsspegel och avskyr varje buckla och rynka, hur hon till 

och med struntar i att tända lampan för att undvika åsynen av sig själv.47 Men så fort hon ”visar 

upp sig” på stranden och blir bekräftad av blickar blir självbilden återställd: ”Jag möter mäns 

ögon utan att försöka gömma mig.”48 Att hennes tillblivelse som kvinna enbart erkänns genom 

den manliga blicken kan ha att göra med hennes fars plötsliga död när Anna var ung. Pappan 

var den enda som bekräftade Anna med skratt och glädje, medan modern innehade rollen som 

                                                
44 Montelius 2015, s. 71. 
45 Thorvall 1976, s. 26. 
46 Thorvall 1976, s. 27. 
47 Thorvall 1976, s. 186. 
48 Ibid. 
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den strikta och stränga föräldern som enbart anmärkte Annas felsteg. När fadern dog upphörde 

den positiva bekräftelsen. 

Lundberg tar upp bilden av traditionell kvinnlighet och menar att fulhet är förödande 

för kvinnor, då kvinnlighet som konstruktion är byggt på att man är ”värd att se på”.49 Hon 

ställer upp formeln ”ful = inte kvinnlig = inte berättigad till existens = subjektets fundament 

faller samman = undergång”.50 Den kvinnliga grotesken är hon som ”[...] misslyckas eftersom 

hon agerar, låter och ser ut på sätt som inte är i synk med den kvinnliga konsten att bli 

betraktad”.51 Det kan exempelvis vara överviktiga eller ”manliga” kvinnor som inte är vackra 

enligt samhällets skönhetsnormer, och det kan vara hysteriska eller sjuka kvinnor.52 Lundberg 

skriver: ”Skrattkulturen trollar inte bort den yttre blicken eller den yttre rösten och dess makt, 

men den gör den mindre relevant, mindre avgörande för vad som är möjligt att göra, tänka, 

säga.”53 Att inneha rollen som kvinnlig grotesk är en emancipatorisk akt, då hon bryter sig ur 

kvinnlighetskonstruktionens kedjor och öppnar upp en värld av nya möjligheter utanför den 

manliga blicken. Anna gör tvärtom; hon hyllar vad den manliga blicken hyllar, nämligen den 

normativt vackra kvinnokroppen. Hon ser sina breda höfter och dallrande lår som något fult, 

något som hämmar hennes dragningskraft och därigenom hennes maktposition som 

förförerska. Detta skiljer Anna från figurationen av den kvinnliga grotesken, som alltså 

tillskansar sig makt genom att bryta mot det traditionellt vackra och istället hylla det groteska. 

 Anna själv kan inte uppskatta sin (väldigt realistiskt skildrade) kropp, då hon är en 

produkt av sin samtid. Under hela sin uppväxt ser hon enbart värde i den skönhet som män 

tillskriver henne och inte i den gropigt åldrande kropp som hon ser i sin ensamhet. Det är först 

i sista kapitlet av Det mest förbjudna, när hon accepterat att hon inte är trevlig eller lagom och 

aldrig kommer kunna leva utan det förbjudna, som hon accepterar sin kropp och kvinnlighet 

för vad de är: ”Dagarna emellan kan jag titta mig i spegeln och se mitt spända, medelålders 

ansikte, fult och gammalt och urgröpt, och inte alls bli rädd. Snarare full i skratt. ’Jaha’, tänker 

jag upprymt. ’Så där ser jag alltså ut’.”54 Anna börjar tillskansa sig den kvinnliga groteskens 

emancipatoriska inställning till den manliga blicken först när hon är gammal och kapabel att 

acceptera sin kropp utan mannens godkännande.  

                                                
49 Lundberg 2008, s. 55 ff. 
50 Lundberg 2008, s. 59. 
51 Lundberg 2008, s. 65. 
52 Lundberg 2008, s. 59. 
53 Lundberg 2008, s. 61. 
54 Thorvall 1976, s. 192. 
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 Någon som inte värderar sig själv och sitt utseende utifrån den manliga blicken är Boel 

i Oscar Levertins vänner. Hon är ytterst medveten om att den manliga blicken har letat sig till 

hennes kropp genom åren: ”Herrarna hade alltid synpunkter på hennes yttre, trots att de alltså 

bevisligen ville smacka på henne. Hon hade för utstående mage. För ballonglikt anlete. För hög 

röst, vilket inverkade menligt på helhetsintrycket. Och framförallt var hennes kloak 

felkonstruerad.”55 Men olikt Anna styrs inte Boels självaktning av detta, utan ser förnuftigt på 

sin kropp och åldrande: ”[...] men det kan Boel inte rå för, ty hon är nu en gång anlagd på detta 

vis. Vår arvsmassa kan vi trots allt inte påverka.”56 Hon har en nykter föreställning om sin 

medelålders kropp och sexualitet och känner inte det minsta skam över dessa – en inställning 

lik den kvinnliga groteskens, som ser den groteska kroppen som en ”festens och firandets kropp 

i ett ’hela världens hejdundrande kalas’”.57 

Boel förskönar inte sin kropp för den manliga blicken, utan låter det groteska svälla 

över för att själv kunna ta kontroll över rätten att betrakta sin kropp. Lundberg analyserar Maria 

Lundqvists komiska tv-seriekaraktär Sally i sin bok: ”Sally agerar ut det groteska från en 

position som inte tillåter ifrågasättande. I serien förekommer ingen motbild som på ett 

jämbördigt sätt kan tävla med Sallys egen iscensättning av sig själv.”58 Detta gäller även för 

Boel, som har slutat bry sig om vad män i hennes närhet tycker och eliminerar på så sätt den 

”motbilden”. När Boel står i författaren Sven Bergströms hytt med ett glas rödvin i handen 

försöker hon inte smickra honom och hans manliga blick. Sven börjar prata om friidrott, något 

Boel inte alls bryr sig om: ”För tjugo, eller bara fem, år sedan skulle hon ha låtsats vara 

intresserad av friidrott. Nu säger hon rakt ut att hon skiter fullständigt i all sport, och Sven 

skrattar förtjust.”59 Hon modifierar inte sin identitet för att förföra män, det är nämligen 

kvinnornas åsikter Boel bryr sig om. Medan det för Anna är uteslutande män som gäller i både 

sina sexuella relationer och vilka hon låter komma nära, känner Boel ett starkt förakt för de 

män hon möter. Hon minns hur män slagit, våldtagit och förolämpat henne genom åren och 

kan därför inte svara på varför hon fortfarande ligger med personer av det manliga könet: ”Till 

Boels försvar ska sägas att hon genom decennierna har försökt revidera sin syn på mannen. 

Hon har sökt fjärma sig från det löjets skimmer hon på ren impuls kastar över varje mansperson 

hon kommer nära.”60 Den manliga blicken påverkar henne inte så som den påverkar Anna. 

                                                
55 Montelius 2015, s. 22. 
56 Ibid. 
57 Lundberg 2008, s. 48. 
58 Lundberg 2008, s. 231. 
59 Montelius 2015, s. 77. 
60 Montelius 2015, s. 78. 
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Dock kan männens kroppar ge Boel njutning, alla personer i hennes väg blir möjliga sexuella 

partners. Boel ”pressar ned sin översta bilring under byxlinningen”61 och ger sig ut i färjans 

öppna utrymmen för att själv bli den betraktande. 

Om kvinnlighet är ”konsten att bli betraktad”, blir fulhet och ett opassande beteende 

fatala egenskaper hos en person som identifierar sig som kvinna. Sedan ung ålder finner Anna 

enbart värde i sig själv och sin kropp när den blir sedd och bekräftad hos män, vilket gör 

åldrandet till en traumatisk upplevelse för hennes självuppfattning. Ju äldre hon blir, desto färre 

män uppfattar henne som attraktiv och desto mindre känner hon sig som en ”riktig” kvinna. På 

så sätt skiljer sig Anna från figurationen av den groteska kvinnan; hon föraktar det ”fula” och 

blir betydligt påverkad av den manliga blicken. Det är först på de sista sidorna av romanen som 

Anna börjar acceptera sin kropp utifrån sina egna villkor och inte utifrån männens. Boel 

däremot omfamnar det groteska i detta avseende, hon har slutat bry sig om vad hennes manliga 

bekantskaper tycker om henne. Hon tycker inte illa om sin kropp eftersom hon inte lyssnar till 

männens åsikter om den. Möjligtvis beror den accepterande inställningen på hennes mognad 

och livserfarenhet, vi får träffa Boel när hon är medelålders medan Det mest förbjudna följer 

Anna genom barndom, tonår och vuxenliv för att till slut komma till den mer stolta, självsäkra 

äldre kvinnan.  

2.4 Sexuella begär och skam 

Annas första kärleksmöte i sin ungdom är med en pojke som är ”litet farlig, vidlyftig och 

orädd”,62 motsatsen till Annas då gudfruktiga och nervösa läggning. Hon vill förlora sin oskuld 

som en del i den nystartade kampen för att bli av med den renhet som hennes mamma 

värdesätter. Men pojken är till en början avvisande: ”Han ville inte förstöra det. Han ville se 

på mig som en vacker tavla. Som en blomma. Det var det han sa till mig en gång, då jag 

praktiskt taget låg på knä framför honom och bad honom att ligga med mig.”63 Anna känner 

sig manad att bokstavligt talat be om sex av en refuserande pojke, vilket skapar en väldigt 

förödmjukande situation som hon inte verkar uppfatta. Istället låter hon det fortgå: ”I 

dödsångest attackerade jag honom om och om igen.”64 Detta påstridiga och otyglade sätt att 

bjuda ut sin kropp blir en starkt tragikomisk kontrast till det rena ideal som hennes mamma 

förespråkar. 

                                                
61 Montelius 2015, s. 91. 
62 Thorvall 1976, s. 47. 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
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Lundberg skriver om kvinnors sexuella lust, som lätt förlöjligas när den manifesteras: 

”Den sexuellt utsvultna, avvisade och till åren komna kvinnan förlöjligas [...] på repetitiv 

basis.”65 Hon menar också att ”kvinnlig liderlighet, mot bakgrund av manligt ointresse, är en 

traderad form av kvinnligt groteskeri som är särdeles förknippat med skam.”66 Lundberg 

skriver om tv-seriekaraktären Sally, och hur denna gör sin sexualitet: 

 

Sexualiteten är överdrivet framträdande, vilket i sig ligger i linje med den kvinnliga 

groteskens estetik. Sallys överdrivna och skamlösa liderlighet utgör därmed ett exempel på 

den komiska kvinnliga groteskens iscensättning av en kvinnlig sexualitet som saboterar sig 

själv, eftersom den i sin aggressiva och komiska tydlighet inte är särskilt kvinnlig i vanlig 

bemärkelse.67 

 

Den kvinnliga grotesken drar sig inte för att nästan överdrivet exponera sig själv och sin 

ymnighet, snarare än att bli stilla betraktad på avstånd, vilket även gäller sexualiteten.68 Den 

traditionellt kvinnliga passiviteten förkastas till förmån för den groteska, aktiva 

förförelseakten. Lundbergs tankar om karaktären Sally passar in på Anna, trots att hon till slut 

lyckas övertala pojken att ha sex med henne. Hennes hyperboliska försök att bli av med 

renheten och bli som andra flickor startar hennes bana som olämplig och översexuell. Viljan 

att blidka den manliga blicken blir starkare för varje man hon lyckas snärja. 

Annas liderlighet gentemot förbjudna män (oftast älskare utanför äktenskapet) orsakar 

både henne och hennes familj skada. Anna bjuder ut sig och förför, speciellt när hon blir äldre 

och ångestfylld. Hon går emot den duktiga flickans principer som hon följde slaviskt när hon 

var tonåring och istället slåss hon för rätten att få älska det förbjudna. Hon upplever hur 

personer i hennes närhet klandrar henne: ”Ständigt fanns det förebrående, sårade ögon, som 

såg på mig och sa: ’Nej, men Anna. Att du inte skäms. Hur kan du’?”69 Hennes samtid förväntar 

sig att hon ska känna skam för att hon inte beter sig som en kvinna ”bör” bete sig.  

Skam är inte en känsla som förknippas med den kvinnliga grotesken, utan hon gör ett 

spektakel av sig, helt utan ånger. Lundberg skriver: ”Det fasansfulla i skammen fyller, precis 

som Bachtin beskriver i samband med skrattkulturen, inte sin funktion.”70 Men då Anna är en 

komplex karaktär, är både skam och stolthet delar av hennes känsloliv. I ”bakrus”-perioderna 

efter en riktigt förbjuden man skäms Anna över sig själv och vill bota den groteska 

                                                
65 Lundberg 2008, s. 241. 
66 Ibid. 
67 Lundberg 2008, s. 242. 
68 Ibid. 
69 Thorvall 1976, s. 132. 
70 Lundberg 2008, s. 242. 
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översexualitet som tagit över hennes tankar.71 Vid ett tillfälle går hon till en gynekolog och ber 

om att bli mer frigid, vilket möts med förvåning och oförståelse.72 Hon är avvikande när hon 

känner den starka lust hon gör, och hon är även avvikande när hon försöker göra något åt den. 

Det är vid dessa tillfällen, när hon strävar efter att vara en normal kvinna med normala begär 

och inte en grotesk kvinna med groteskt stort begär, som skammen infinner sig. Men oftast har 

Anna inte dåligt samvete över sina sexuella eskapader, utan menar att hon lever åt sin pappa 

och hans begär. I sin roll som skribent skriver hon en följetong om en sexuellt aktiv kvinna, 

men chefredaktören förfasas över dess sjaskighet och Anna är tvungen att tänka över sitt verk: 

 

[...] jag kände att jag inte kunde förklara för henne, att för de flesta är livet ganska sjaskigt, 

faktiskt, och de skiter i att duka vackert. Eller hur skulle jag kunna få henne att förstå, att just 

i bristen på värdighet, mitt i sjaskigheten, så finns det en vila. Kåt och inte ung, det är alltså 

fult det, men jag vet att det kan vara roligt också, att vara kåt tillsammans med någon är ofta 

skönt och varmt.73 

 

Hon förlikar sig till sist med tanken att hon inte är en normal kvinna i och med sin sexuella 

lust, men vägrar känna skam över detta. Det är när hon finner sig i detta som hennes inre 

kvinnliga grotesk äntligen får blomma ut.  

 Annas sexuella begär och handlingar skulle kunna klassas som traditionellt ”manliga”, 

åtminstone under 70-talet. Om boken hade handlat om en man som inte tog hand om sina barn 

och äktenskap utan istället låg med flera olika kvinnor, skulle karaktären troligtvis accepterats 

av sin omgivning och av läsarna. Det mest förbjudna släpptes samma år som Ulf Lundells 

debutroman Jack, som trots liknande tema men med en sexuellt utsvävande manlig 

huvudkaraktär, blev hyllad medan Thorvalls roman blev hånad.74 Russo menar att män kan 

”expose themselves” men att de gör det avsiktligt och begränsat.75 Men för kvinnor handlar det 

om något annat: ”For a woman, making a spectacle out of herself had more to do with a kind 

of inadvertency and loss of boundaries: the possessors of large, aging, and dimpled thighs 

displayed at the public beach, or of sliding bra strap [...] were at once caught out by fate and 

blameworthy.”76 Thorvalls Anna funderar själv över fenomenet och menar att äldre herrar som 

”är på bettet” rent sexuellt är beundransvärda, speciellt om de lyckats snärja en ung kvinna.77 

Men att äldre kvinnor förför yngre män anses bara vara äckligt. Att män uppträder på ett visst 

                                                
71 Thorvall 1976, s. 134. 
72 Thorvall 1976, s. 138.  
73 Thorvall 1976, s. 107. 
74 Heidi Avellan, ”Det mest förbjudna. Stålarna”, Sydsvenskan 15/4 2016, http://www.sydsvenskan.se/2016-04-

15/det-mest-forbjudna-stalarna (2017-03-06). 
75 Russo 1995, s. 53. 
76 Ibid. 
77 Thorvall 1976, s. 136. 
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sätt är förväntat av omgivningen, medan kvinnor som uppträder på samma sätt anses groteska 

och olämpliga.  

Fanny Ambjörnsson skriver i sin bok Vad är queer? om den heterosexuella matrisen, 

vilket är föreställningen att de enda kön som finns är kvinna eller man, att dessa två står i 

motsats till varandra och att de förväntas åtrå varandra – det heteronormativa sättet att se på 

kön, kropp, beteende och sexualitet.78 Hon låter några gymnasieelever beskriva vad det innebär 

att vara ”kvinnlig” (och får svaren ”lugn”, ”tyst” och ”vacker”), för att sedan besöka ett gäng 

tjejer på Barn- och Fritidsprogrammet på samma gymnasium som struntar helt i dessa 

konventioner.79 De skriker och tar plats, men framförallt är de stolta över sina sexuella bravader 

och över att ha kastat ut killar efter sex för att ”för omväxlings skull få behandla en kille så”.80 

Ambjörnsson menar att tjejernas sexuella beteende tänjer på gränserna när det gäller föreskrivet 

genus och sexualitet inom den heterosexuella matrisen, och att resten av skolan därför ser dem 

som mindre normala.81 Det här exemplet stämmer in även på Anna, som ser sig själv som 

avvikande från kvinnlighetsnormen. Hon står för sitt starka sexuella begär, men menar att detta 

gör henne till en felaktig kvinna. Hon attraheras av män och ser rent kroppsligt ut som en 

kvinna, men hon avviker genusmässigt när det gäller hennes sexuella beteende. Anna är aktiv 

och förför flertalet (oftast förbjudna) män, hon vägrar dölja sina begär när hon kommer upp i 

åren och hon är inte en trogen fru. Skillnaden är stor om man jämför med den oskuldsfulla och 

rena kvinna som hennes mamma försökte uppfostra henne till. Annas sexuella begär hänger 

alltså i hög grad ihop med hennes (groteska) kvinnlighetskonstruktion. 

 Kulturtanten Boel döljer inte heller sitt begär, utan hon är tydlig med vad hon vill få ut 

av resan på färjan: hon vill supa, knarka och ligga med så många som möjligt. Trots att hon 

inte gillar materialet packar hon ner nylonstrumpbyxor, eftersom de ”är både respektingivande 

och erotiskt stimulerande för många människor”82 – hon är beslutsam om att kunna förföra sina 

medresenärer. Men medan Anna enbart dras till de förbjudna männen, verkar Boel inte ha 

någon särskild preferens. Hon letar efter människor som behandlar henne väl och kroppar som 

kan skänka henne njutning, det vill säga motsatsen till maken Greger vars sexuella närmanden 

                                                
78 Ambjörnsson 2006, s. 112 f. 
79 Ambjörnsson 2006, s. 122–130. 
80 Ambjörnsson 2006, s 128. 
81 Vad är queer? är en drygt tio år gammal bok, vilket gör att de presenterade åsikterna om sexualitet idag kan 

kännas en aning daterade. Men då romanen som analyseras är från 1976, är Ambjörnssons bok ändå relevant för 

jämförelse. 2016 släpptes en uppdaterad version av Vad är queer? där Ambjörnsson skrivit om vissa avsnitt och 

ändrat en del begrepp och definitioner, vilken kan vara intressant att studera. Men originalversionens budskap 

om den heterosexuella matrisen och dess kedjor är viktigt än idag. 
82 Montelius 2015, s. 18. 
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hon enbart ser som sin äktenskapliga plikt att bemöta. Boel beskriver till och med hur groteska 

kroppar inte skrämmer henne, så länge hon blir trevligt bemött: 

 

Länge har Boel varit alltför stukad av de många förolämpningar hon serverats under sin 

levnadsbana, inte sällan av människor hon hållit mycket kära [...] Hon får helt enkelt vaska 

fram en erotisk partner med svårartad hängpung, stomipåse, psoriasis eller annan estetisk 

defekt, ty kanske håller vederbörande tand för tunga, i akt och mening att skydda sin egen 

värdighet?83 

 

Hennes dröm är att ”inslunga sig i ohämmade knullfester [...] men också, och än hemligare, att 

få vidröra någon med sin kärlek, om än blott momentant”.84 Boels erotiska önskningar avslöjar 

hon obehindrat, hon skäms varken över sin planerade otrohet mot maken Greger eller över det 

faktum att hon är en äldre kvinna som känner sexuellt begär. Lundberg skriver att den kvinnliga 

grotesken skaver mot det system som ”grundlägger moderna och kategoribaserade sätt att tänka 

kring sexualitet”.85 Boels icke-normativa inställning till sex och trohet går emot den 

heterosexuella matrisen som utgörs av detta kategoribaserade system, vilket gör att hon liknar 

den kvinnliga grotesken i det avseendet.  

 Trots att Boel inte skäms över sitt begär har hon en komplicerad relation till sex, vilket 

härstammar från hennes barndom. Likt Anna beskriver Boel om hur hon vid en ung ålder blev 

sexuellt utnyttjad av sin far. Hon blev även beskylld för att vara ”i vägen” för sin mors 

potentiella kärlekspartners, att hon var orsaken till moderns ensamhet: ”Det var Boels skuld, 

det. För att hon existerade, för att hon hade en far som inte tog hand om henne, och för att hon 

var så possessiv och inte ville släppa in någon man i familjen.”86 Boels andra stora skam i livet 

är att hon aldrig anmält de många våldtäkter hon blivit utsatt för på grund av sin telefonskräck.87 

Hon menar att hon aldrig blir trodd eller uppmärksammad: ”När hon talar om de sexuella 

övergreppen i barndomen reagerar lyssnaren med sådan likgiltighet att det helt enkelt inte får 

vara på annat sätt än att vederbörande tror att Boel ljuger. Alternativet är olidligt.”88 Hon ligger 

vaken om nätterna av skam över ”sveket mot de kvinnor som kanske i denna stund råkar ut för 

samma män”.89 Boels skamkänslor härstammar alltså inte ur hennes sexualitet eller 

normbrytande beteende, som Annas gör, utan de härstammar från att hon tagit på sig skulden 

                                                
83 Montelius 2015, s. 23. 
84 Ibid. 
85 Lundberg, s. 53. 
86 Montelius, s. 65 f. 
87 Montelius s. 73. 
88 Ibid. 
89 Montelius, s. 74. 
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för de hemska upplevelser hon varit med om. Hon blir inte fri konsekvenserna från de 

våldförande handlingar hon utsatts för, vilket medför ett väldigt mörker till hennes historia. 

Efter all smädelse och utnyttjande hon har fått utstå av män i sitt liv känner hon ingen 

tillit eller dragning till dem på en djupare nivå än den rent kroppsliga. Och även på det sexuella 

planet verkar hon föredra kvinnor; hon erkänner för läsaren att hon under de nattliga 

porrsurfingssessionerna brukar söka på ”mature pussy” och ”mature lesbian pussy eating”.90 

Hennes samlag med Maggan är det enda av de tre samlagen på kryssningen som Boel känner 

närhet utav: ”I ögonblicket var det kärlek. Det är omöjligt för Boel att se det annorlunda. 

Graden av mental och fysisk närhet mellan henne och Maggan är för henne liktydig med 

kärlek”91, och efteråt fantiserar hon om sin och Maggans gemensamma framtid. Boel är inte 

bara queer i hur hon går emot rådande normer, utan är även queer rent sexuellt.  

Att Boel går med på att ha sex med författaren Sven Bergström beror på att hon ser 

honom som en trofé, ett häftigt byte. Hon är inte vidare attraherad av hans kropp och inser att 

ingenting kan slå den tidigare upplevelsen med Maggan, men vill inte dra några förhastade 

slutsatser om Sven och hans förmåga. Sven bjuder med Boel till sin hytt, erbjuder henne mer 

rödvin och tar av sig skjortan. Han är drivkraften som får samlaget att bli av, och det är hans 

njutning som står i fokus. Boel förväntar sig inte ens att bli omhändertagen: ”Någon 

fittslickning blir det inte tal om, men det hade Boel inte heller räknat med [...] Men att snaska 

kotte, som ungdomen säger, finns det alltid tid för.”92 Plikten att tillfredsställa mannen är hårt 

inpräntat i Boel efter år av det osjälviska och föga tillfredsställande sexlivet med maken Greger. 

Det är först med ynglingen Padriac som Boel vågar ”ta för sig”. Den här gången är det Boel 

som är den aktiva; hon tar av honom hans byxor, knuffar honom på sängen och efter samlaget 

begär hon att han ska fortsätta tillfredsställa henne.93 Det finns flera möjliga anledningar varför 

Boel agerar mer aktivt under samlaget med Padriac. Padriac är mycket yngre än Boel, han har 

en lägre samhällsstatus då han ”enbart” är en städare (jämför med Sven Bergström som är en 

välkänd författare), och innan Boel träffar Padriac känner hon hur hennes psyke ”släpper taget 

om sig självt” och hon börjar strunta i alla konventioner om hur en kvinna bör bete sig. 

Boel och Anna liknar varandra i avseendet att de båda är aktiva förförare som inte skyr 

den potentiella skammen att exponera sig själv, sin kropp och sin sexualitet. Anna går emot 

vad hon och hennes omgivning menar är ett ”lämpligt” sexuellt begär och dras dessutom till de 

                                                
90 Montelius 2015, s. 66. 
91 Montelius 2015, s. 70. 
92 Montelius 2015, s. 80. 
93 Montelius 2015, s. 115 f. 
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förbjudna männen, vilket ansågs äckligt och skandalöst för en kvinna. Hon ser sin sexualitet 

som nära sammankopplad till sin kvinnlighet, vilket betyder att hennes starka liderlighet gör 

henne till en olämplig kvinna. När det gäller känslan av skam är Anna tudelad. Vid några 

tillfällen i romanen beskrivs hur hon skäms över sitt beteende och vill bli som alla andra, vilket 

skiljer henne från den groteska kvinnan som ser det mest föraktade och fula som det 

viktigaste.94 Men när hon väl accepterat sin avvikande kvinnlighet så bleknar skamkänslorna. 

Till skillnad från Anna, reflekterar Boel inte ens över sitt sexuella begär i Oscar Levertins 

vänner, likt hur hon inte heller lägger någon vikt vid sitt utseende. Trots att hon har sex utanför 

äktenskapet, med en kvinna och med en betydligt yngre man, uttrycker hon ingen känsla av 

skam över sitt sexuella utlevande. Det är istället över andras utnyttjande av hennes kropp som 

hon känner skam och skuld. Hon känner sig inte bara som ett offer utan också som förövaren i 

de brott hon utsatts för.  

2.5 Plikten som kvinna 

Anna växer upp med föräldrar som visar minimalt med kärlek och ömhet för varandra. Hon 

minns inte ens att hon någonsin har sett dem kramas, utan förstod att hennes mammas kärlek 

manifesterade sig genom att hon tvättade, städade och lagade mat.95 Sexualdriften hos 

föräldrarna skiljer sig markant; pappan beskrivs som sjukligt översexuell av modern, men Anna 

ser honom som ”en man, som älskar att älska”.96 Mamman beskrivs som frigid och som ett 

”offer för en förljugen puritansk moraluppfattning”.97 Hon ser sex som en besvärlig plikt i 

äktenskapet, något som senare påverkar Annas syn på just plikt och ansvar i äktenskapet. När 

hon ingår ”tillåtna” sexuella relationer, som inom äktenskapet, menar hon att kärleken blir en 

plikt och hennes lust avtar. Den sexuella plikten är för Anna starkt kopplad till hur man beter 

sig som en ”riktig” kvinna: ”Plikten att bli sexuellt tillfredsställd. Plikten att vara väluppfostrad, 

snäll, lydig, duktig i skolan, söt, smal, begåvad, glad, trogen, lugn, behärskad, moderlig.”98 Det 

är dessa krav som Anna vägrar följa och blir därmed en olämplig kvinna.  

Skrattkulturen och dess medföljande figuration av den kvinnliga grotesken har 

förmågan att stå emot rådande maktstrukturer och hierarkier. Den groteska komedin visar upp 

och hyllar det fula och låga och visar därmed att den inte underkastar sig högre makter.99 Russo 

                                                
94 Lundberg 2008, s. 20. 
95 Thorvall 1976, s. 10. 
96 Thorvall 1976, s. 56. 
97 Thorvall 1976, s. 56 f. 
98 Thorvall 1976, s. 133. 
99 Lundberg 2008, s. 19.  
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skriver: ”As Michel Foucault has argued so forcefully, normalization is one of the great 

instruments of power in the modern age, supplementing if not replacing other signs of status 

and rank.”100 Då den kvinnliga grotesken är gränslös, översvallande och instabil, kan hon inte 

kedjas fast vid normer. Vad som vanligtvis ses som en kvinnas, mammas eller hustrus 

förpliktelser, struntar den kvinnliga grotesken i. Hon tar sig friheter med genus, kroppsligheter 

och förväntningar.101 I detta avseende överensstämmer Anna med den kvinnliga grotesken, hon 

lever inte enligt de traditionellt kvinnliga förpliktelserna. Av sin omgivning ses hon därför som 

en dålig mor, dotter och hustru – således en dålig kvinna. 

Även Boel känner sig nedtyngd av vissa plikter och normer, främst de som följer av att 

bli en medelålders kulturtant. Hon tar på sig ansvaret av att anordna färjeresan för sin 

kulturförening (annars skulle den inte ha blivit av), hon får rollen som ersättningsmamma av 

sällskapets infantila medlem Jörgen och tvingas lyssna på hans ständiga pladder, och hon 

hjälper till närhelst någon befinner sig i trångmål. Och likt hur Anna känner sig förpliktigad att 

”bjuda till” inom sina äktenskap, ser Boel det som sin skyldighet att låtsas njuta när hon har 

sex med maken Greger: ”Nog gjorde hon så gott hon förmådde. Slängde med huvudet hit och 

dit, råmade, utbrast då och då i hyllningar såsom ’Herregud!’, ’Aaaaaah’, och så vidare. Men 

hela tiden var hon glömsk av en sak: sin egen vilja.”102 Hon attraheras inte längre av Greger 

men föredrar förpliktelsen av ointressanta samlag före dålig stämning i hushållet.  

En av bokens karaktärer, Leif, erkänner för Boel att han varit nära att slå ihjäl sin fru 

en gång i tiden och förväntar sig nu empati: 

 
Leif lägger huvudet mot Boels axel. Det gör han för att hon är en spolformad, 

litteraturintresserad kvinna i sextioårsåldern. En sådan måste vara god, inte sant. Om hon inte 

är god är hon en bitter gammal kärring, och sådana har historien sett för många av.103 

 

Boel förundras över sig själv när förlåtelsen, hennes främsta egenskap, inte framträder.104 Hon 

har fått nog av att vara till lags och färjeresan blir en slags katharsis för hennes tidigare 

instängda frustration. Det är först nu som Boel omfamnar sin kvinnliga grotesk och struntar i 

sina kvinnliga plikter. Leif väntar på att Boel ska ”trycka honom till sin barm [...] och försäkra 

honom om att hon, som representant för mänskligheten i stort, älskar honom.”105 Men istället 

snäser hon åt honom och marscherar därifrån. Hon går även från att sätta mannens njutning i 

                                                
100 Russo 1995, s. 10. 
101 Österholm 2012, s. 27. 
102 Montelius 2015, s. 21. 
103 Montelius 2015, s. 105. 
104 Montelius 2015, s. 106. 
105 Montelius 2015, s. 107. 
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fokus när hon har samlag med Sven Bergström, till att kräva tillfredsställning när hon möter 

Padriac. Hennes transformation från en motvilligt omhuldande modersfigur till rebellisk och 

frigjord kulturtant börjar på kryssningen. Denna förändring gör henne än mer lik den kvinnliga 

grotesken som inte anpassar sig till rådande makthierarkier. 

 Boels ombytlighet och protest mot givna förväntningar kan kopplas till den kvinnliga 

groteskens tendens att talk back, som Lundberg beskriver.106 Den kvinnliga grotesken förhåller 

sig nämligen inte till den heterosexuella matrisens tvång, som tidigare nämnts, utan skapar sina 

egna förutsättningar bortom logik och hierarkier. Talking back, ett fenomen som Lundberg 

förklarar genom Judith Butlers texter, är en motstrategi för att vända vissa nedvärderande 

begrepp till att istället bli positiva, exempelvis ordet queer. Lundberg skriver om talakter som 

tilldelar en person epitet och därmed fastställer vad en person är och förväntas bete sig. För 

Boel innebär de talakterna att hon är en gamling, en mamma och en kulturtant. När hon talks 

back mot detta och vägrar fastna i stereotyperna, återerövrar hon epiteten. I Oscar Levertins 

sällskap innebär ”att vara en gamling” att känna starkt sexuellt begär, ”att vara mamma” är att 

vägra ta på sig ansvar för den goda stämningen och ”att vara en kulturtant” innebär att dricka 

sig full, vilja knarka och mörda de som trotsar en. 

Både Anna och Boel kommer från bakgrunder där plikten är självklar i flera lägen. Att 

”bjuda ut” sin kropp och vara tillgänglig för sexuellt umgänge i äktenskapet trots att man inte 

vill, är ett exempel på dessa plikter. Anna invänder mot de krav som en kvinna tvingas bära 

och agerar istället – likt den kvinnliga grotesken – gränslöst. Hon vägrar kapitulera för makten, 

istället gör hon allt det som en kvinna inte bör göra: hon sätter sina sexuella begär först, hon 

agerar inte sin ålder och hon struntar i sina moderliga och hustruliga plikter. Medan Anna har 

revolterat mot kvinnorollen hela sitt liv, inser Boel först under kryssningen att hon har 

underkuvats av patriarkala förväntningar. Tidigare har hon uppträtt som en kulturtant bör, men 

närmar sig det groteska ju längre kryssningen pågår.  

2.6 Kladdet och den groteska kroppen 

Thorvalls Anna beskriver sin kropp närgånget, praktiskt och utan försköning, hon talar oblygt 

om svett, mens, sexuell lust och kön: ”[...] alla kan se att jag håller på att svimma av kåthet, att 

det klibbar mellan mina lår, att jag är fullkomligt utan skam”.107 Hon skildrar sin kropp och 

kroppsfunktioner på ett ingående och nästintill äckligt sätt, vilket passar in i mallen för en 

                                                
106 Lundberg 2008, s. 52. 
107 Thorvall 1976, s. 167. 
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grotesk realism: ”Jag hade fått mens under resan, tjockt levrat blod, som rann genom bindan 

på mindre än en timme.”108 Trots Annas behov av den manliga blicken och bekräftelsen för att 

känna sig som en kvinna, är hennes föränderliga kropp inom ramen för det groteska.  

Lundberg påpekar att den estetik som grotesken upphöjer innehar en negativ klang i 

dagens skönhetssamhälle och att den groteska kroppen framställs som enbart monstruös och 

vanställd, vilket gör att grotesken inte anses som positiv utan istället obehaglig.109 Hon refererar 

till Bachtin och menar att han tryckte på hur radikalt åtskilt det sköna och det groteska är, och 

att de egentligen måste värderas utifrån sina egna kvaliteter och inte ”ställas mot varandra i ett 

hierarkiskt motsatsförhållande”.110 Den traditionellt vackra, släta och stabila kroppen är inte 

längre av intresse, utan inom figurationen av den kvinnliga grotesken är det den skiftande 

kroppen som ligger i fokus.111 Åldrande, graviditet och ett nästan naturalistiskt återgivande av 

kroppen är exempel på hur den kvinnliga grotesken skapas. 

Annas beskrivning av sin mens och ”klibbet mellan låren” kan ses som en motreaktion 

mot modern. Mamman är allt som Anna – och den kvinnliga grotesken – inte är. Hon är trogen 

sin man, en beskyddande modersfigur, måttlig, gudfruktig och ”ren”. Anna föraktar henne och 

allt hon står för, vilket bland annat innefattar en avsmak mot smuts och kladd: ”Mamma hade 

alltid varit så rädd för sånt som var kladdigt. Marmelad, smör, sockerlag, sylt, saft, sånt som 

kunde fastna på skåpdörrarna i ett kök”,112 minns Anna. Kladdet kan tolkas som en eufemism 

för sperma, då Anna fortsätter: ”Men först nu förstår jag vad det var för kladdigt som hon inte 

stod ut med.”113 Modern ogillade all sexuell kontakt med sin make och menade att sex före 

äktenskapet var en oförlåtlig synd, vilket Anna motsätter sig. Anna vill inte vara den rena flicka 

som hennes mamma försöker göra henne till, utan omfamnar allt som är snuskigt, groteskt och 

kladdigt, då det är symboler för det förbjudna. 

 Mary Douglas skriver i boken Renhet och fara (1997) om våra föreställningar av smuts 

och orenhet.114 Hon menar att smuts inte är en isolerad företeelse, utan befinner sig alltid inom 

en viss ordning.115 Hon ger ett exempel: ”Skor är i sig själva inte smutsiga, men det är stötande 

att ställa dem på matbordet.”116 Vissa ting som befinner sig på fel plats (enligt våra invanda 

                                                
108 Thorvall 1976, s. 158. 
109 Lundberg 2008, s. 48. 
110 Lundberg 2008, s. 60. 
111 Lundberg 2008, s. 48. 
112 Thorvall 1976, s. 59 f. 
113 Thorvall 1976, s. 60. 
114 Mary Douglas, Renhet och fara: en analys av begreppen orenande och tabu, övers. Arne Kallrén, Nora: Nya 

Doxa 1997. 
115 Douglas 1997, s. 55 f. 
116 Douglas 1997, s. 56. 
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föreställningar) ses alltså som smuts. Kroppsvätskor, som sperma och saliv, kan anses erotiskt 

laddade så länge de befinner sig på ”rätt” plats och inte utanför kroppen. Men så fort den 

sexuella handlingen gått över blir kroppsvätskorna reducerade till snusk och kladd, något som 

bör torkas undan så snabbt som möjligt enligt normen. Orenhet är ett tecken på oordning, menar 

Douglas.117 Hon refererar även till en essä om klibbighet skriven av Sartre, som klassificerar 

klibbighet på följande vis: ”[...] ett tillstånd halvvägs mellan fast och flytande. Det liknar en 

genomskärning av en förändringsprocess. Det är instabilt, men det flyter inte. Det är mjukt, 

tänjbart och komprimerbart.”118 Sartre menar att klibbighet är en anomali, en ”avvikande form 

av vätska eller smältande fast kropp”.119 Det är intressant att se hur klibbigheten beskrivs i 

liknande termer som den kvinnliga grotesken; ingen av dem går att kategorisera då de befinner 

sig i en ständig rörelse och förändring. Möjligtvis är det därför uppsatsens groteska kvinnor 

inte skyr kladdet och snusket. 

Annas kropp och sinne är, likt klibbigheten, i ständig förändring; hon är sexig eller 

moderlig, en medelålders, självständig kvinna eller ett vuxet barn i behov av manlig trygghet. 

Hennes begär och tankar tillhör en revolterande tonårings, vilket krockar med hennes åldrande 

och inte längre traditionellt sexuella kropp. Boel, till skillnad från Anna, finner ingen 

motsättning mellan sin åldrande. slappa kropp och sin sexualitet. För henne är kroppen ett 

verktyg för njutning och hon värdesätter och hyllar det som faller inom ramarna för det 

groteska: ”Margareta är ovanligt vacker i kväll. Hon har gått upp i vikt. Det mjuka fläsket böljar 

över bordet och över hennes stol som sanddyner i en resebroschyr”,120 tänker Boel om den 

kvinna hon åtrår på färjan. Det egna utseendet är beskrivet med komiskt groteska ordalag; 

blygdläpparna kallar hon för ”köttrulltårtor” och hon envisas med att kalla sina bröst för 

”pattar” och huden för ”fläsk”. Det är utan tvivel en översvämmande och dråplig bild hon målar 

upp av sin kropp.  

Boel önskar att hon levde ensam, utan sin tråkiga make Greger, för då kan man ”onanera 

när man vill, gå hemifrån när man vill, och inte minst: vara hur fet man vill.”121 Hennes 

idealtillstånd är alltså att vara så lik figurationen av den kvinnliga grotesken som möjligt – 

långt ifrån patriarkala förväntningar och oberoende av den manliga blicken.122 Trots det 

imiterar hon den traditionellt vackra kvinnan när det är dags att ”svina”: 

                                                
117 Douglas 1997, s. 10. 
118 Douglas 1997, s. 59. 
119 Ibid. 
120 Montelius 2015, s. 60. 
121 Montelius 2015, s. 71. 
122 Lundberg, s. 51. 
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[...] hon geggar in sina ägglika ansiktshalvor med utjämnande smink och drar upp de kliande 

strumpbyxorna. Så är hon redo att träda ut i den långa, fönsterlösa korridoren, småleende röra 

sig genom den i normal promenadtakt, stanna till vid ett av de smutsiga fönstren i den förliga 

salongen och dra två djupa andetag, och sedan med god hållning söka sig till restaurang Vilda 

hummern, plan 8, bord 16.123 

 

Boel gömmer sin grotesk bakom en obekväm och kliande mask, ett nödvändigt ont, för att ha 

en chans att möta en tillfällig partner. En god kroppshållning och ett inbjudande leende är mer 

estetiskt tilltalande än Boels ”normalläge”: sluttande axlar och ett neutralt, passivt 

ansiktsuttryck. Hon tar två djupa andetag och går in i den välkända rollen som ”kvinnlig” för 

att ens kunna betraktas som en deltagare i parningsleken. 

 Likt Anna är Boel ogenerad när det gäller kladd och kroppsvätskor. När hon haft 

sexuellt umgänge med Maggan är hon ”[...] marinerad i lycka och fittslem”124 och hennes ”fläsk 

är marinerat i Maggans kåtsvett”.125 När hon varit med om sitt andra, ganska ointressanta, 

samlag på färjan känner hon ”resterna av Sven Bergströms intorkade sperma” mellan låren.126 

Och efter sitt misslyckade självmordsförsök ligger hon i en steril sjukhussal och är kåt: ”Nu är 

Boel ett smackande träsk av kåtreceptorer, fittan dryper redan av sötsur sås trots att hon inte 

vidrört den [...].”127 Hela Boels resa är ett okontrollerat myller av snusk och sexuellt kladd, likt 

Anna vill hon inte vara ren utan bär kladdet som ett bevis på sina erövringar. Hon låter 

ynglingen Padriac låna hennes dusch efter deras sexuella möte, men duschar själv inte bort 

några av de kroppsvätskor som pryder hennes kropp. 

Beskrivningen av de sexrelaterade vätskorna är allt annat än erotiska, just eftersom de 

beskrivs så ingående och utan försköning. Att beskriva en samlagsakt erotiskt innebär ofta att 

undvika eller använda eufemismer för det kroppsligt groteska. Men i Oscar Levertins vänner 

upphöjs det, och beskrivs tvärtom komiskt och naturtroget. I Det mest förbjudna är kladdet och 

snusket inte skildrat lika komiskt, men likväl är det närvarande.  

Douglas menar att avlägsnandet av smuts (vilket de olika kroppsvätskorna bör ses som, 

enligt Douglas definition) är en strävan efter att organisera omgivningen och återställa 

ordningen.128 Boel är trött på sin plikt som kvinna och att behöva ta ansvar för sig själv och för 

andra, hon vill gå utanför den ordentliga roll som samhället tilldelat henne. Det kan vara en av 

anledningarna till att hon aldrig avlägsnar kladdet: hon vill bevara oordningen och påskynda 

                                                
123 Montelius 2015, s. 56. 
124 Montelius 2015, s. 68. 
125 Montelius 2015, s. 71. 
126 Montelius 2015, s. 99. 
127 Montelius 2015, s. 142. 
128 Douglas 1997, s. 10. 
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processen av att bli en kvinnlig grotesk. För Anna verkar kladdet främst vara ett distanserande 

gentemot sin moder, ett bevis på att Anna aldrig kommer bli en ren och ”korrekt” kvinna. 

Kladdet har en stor roll i både Anna och Boels kvinnlighetskonstruktion, eller rättare sagt 

kvinnlighetsdekonstruktion – de omfamnar smutsen och kladdet utan skam och kommer på så 

sätt närmare den groteska kvinnan. Båda karaktärerna beskriver även sina kroppar på ett 

realistiskt och närgånget vis, vilket ligger i linje med den kvinnliga grotesken. Det sköna är 

inte i fokus, utan det som traditionellt ses som äckligt ges stort utrymme. Dock skiljer sig deras 

kroppsuppfattningar från varandra. Anna ser enbart värde i sin egen kropp när den blir åtrådd 

av en man, vilket inte hör den kvinnliga grotesken till, medan Boel aldrig värderar sin egen 

kropp eller utseende. Hon hyllar det groteska och ser det som ideal, men iklär sig den 

traditionellt vackra rollen när det behövs, som när hon är på jakt efter en sängkamrat. 

2.7 Skrattet och att göra ett spektakel av sig själv 

En annan påfallande aspekt av Anna i Thorvalls roman är de förlösande skratt och utrop hon 

släpper ut vid de mest olämpliga tillfällena, vilket ofta ses som en kontrast till den traditionellt 

passiva kvinnligheten.129 När Anna som liten får reda på att hennes pappa har dött låser hon in 

sig på toaletten vid en droppande kran: ”Jag blir kissnödig av droppet. Åt det blir jag också litet 

full i skratt, för sån tur, visst är det, att jag stängt in mig just här.” Och när hon i vuxen ålder 

möter upp sin make på flygplatsen efter att ha varit otrogen under sin Kuba-resa, ursäktar hon 

sitt utseende: 

 
  ”Och titta här, sa jag och pekade på en stor finne som slagit ut på hakan. ”Som jag ser ut.” 

Min man log betydelsefullt och sa: ”En liten avhållsamhetsfinne, kanske?”  

   ”Å, nej”, sa jag med ett opassande stort skratt, ”Det kan det inte vara.”130 

 

Att släppa kontrollen och inte kunna behärska sig är att beträda skrattkulturen. Lundberg 

skriver: ”Det är den komiska grotesken som sätter agendan, det är hon själv som skrattar, det 

är hon som värderar, det är hon som är den kreativa i rhizomatiskt131 samarbete med världen 

och dess beståndsdelar.”132 Anna känner till och omfamnar sin olämplighet, hon använder den 

aktivt för att bryta mot alla regelverk för hur man ”bör” bete sig. Hon vill inte vara mamma, 

                                                
129 Thorvall 1976, s. 21 f. 
130 Thorvall 1976, s. 170. 
131 Rhizomatik, beskriver Lundberg på sida 40, är ett myllrande sätt att tänka och ”[…] ger en möjlighet att visa 

hur olika ting, relationer, processer, intensiteter, hastigheter och flöden kopplas samman, utan att för den sakens 

skull underordnas en enhetlig organisation i form av ursprung, stabila förhållanden, hierarkier eller dikotomier”. 

Den rhizomatiska metoden ordnar inte texten enligt en tydlig vetenskaplig form, utan låter objektets olika delar 

växa fram och kopplas samman utan struktur eller ordning, likt hur en rot växer i marken. 
132 Lundberg 2008, s. 60. 
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utan ser sina fyra söner som bröder som kan ta hand om henne och trösta henne när hon gråter. 

Hon kan bara få klitorisorgasm, vilket hennes psykiatriker menar är okvinnligt och måste 

arbetas bort – hennes kropp ses alltså som olämplig. Hon hedrar inte äktenskapet, utan är 

ideligen otrogen. Hon omkullkastar den tryckande kvinnorollen och ”frambringar allt det som 

en fallogocentrisk ordning avvisar eller inte förmår härbergera”, som Lundberg skriver om den 

kvinnliga grotesken.133  

I det samhälle där kvinnlighet är att bli betraktad, finns det alltså vissa kriterier som en 

kvinna bör följa för att inte ”göra ett spektakel av sig” och därmed bli berättigad den manliga 

blicken. Lundberg påpekar att en ”korrekt” konstruerad kvinnlighet bland annat innebär att inte 

ta för mycket plats eller skratta för högt eller vid fel tidpunkt.134 Komiken har nämligen alltid 

varit mannens område. Lundberg refererar till litteraturforskaren Audrey Bilger som menar att 

Mona-Lisa aldrig hade blivit känd för omvärlden om hon hade gapskrattat.135 Under flera 

århundraden har kvinnor uppmanats att inte släppa kontrollen och skratta, utan ska istället le 

lite mystiskt och sansat.  

Annas ”otyglade” sinne kan kopplas till figurationen av den romantiska kvinnliga 

grotesken, som Mary Russo tar upp i The female grotesque och som beskrivs i uppsatsens 

teoridel. Den romantiska grotesken angränsar till det monstruösa och har starka kopplingar till 

Freud psykoanalys.136 Den rör sig mot det mörka och underliga i ens inre, i kontrast till den 

komiska groteskens öppna, kroppsliga komik. Anna sägs ha ärvt sin pappas sinnessjukdom och 

hans ”översexualitet”, vilket hon besöker en psykiatriker för, men får diagnosen ”hysteri”. I 

sina mörkaste perioder försöker hon döva sin inneboende ångest med diverse förbjudna älskare, 

medan de ljusa stunderna kantas av extas och passion – hennes sinne är aldrig stilla. Annas 

ostoppbara och ständigt föränderliga inre ses som något hysteriskt och sjukligt som omvärlden 

(mamma, Gud, männen) vill tämja. Hon beskriver hur en ”man i chefsposition” ger henne ett 

råd: 

”Du kan inte hålla på att fara omkring på det här sättet. Du behöver en fast punkt”, sa han, för 

själv hade han alla livets delar väl placerade i fasta punkter. 

Tack. Det får väl bli i graven då.137 

 

                                                
133 Lundberg 2008, s. 51. 
134 Lundberg 2008, s. 22. 
135 Lundberg 2008, s. 21. 
136 Russo 1995, s. 9. 
137 Thorvall 1976, s. 184. 
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Annas okontrollerbara skratt och känslostormar blir en kontrast till Mona-Lisas timida leende. 

Trots att hon bedömer sin kropp utifrån den manliga blicken, anpassar Anna sig varken för män 

eller auktoriteter. 

Även Boel har en bakgrund av att göra ett spektakel av sig själv, men till skillnad från 

Anna så skäms hon över detta. Hon gör ideligen bort sig och misslyckandet är ”Boels paradgren 

i det sociala livet”.138 Hennes klantighet gör sig ofta påmind: ”Hon spiller alltid de mest 

svårurtvättade vätskor och maträtter på de sista personer man vill spilla något på, i de värsta 

spillsituationer som går att uppbåda”.139 Uppväxt i kvinnorollen av att hålla god stämning i alla 

sociala sammanhang, försöker Boel göra situationen lustig och skämtsam de gånger hon gör 

bort sig, men oftast har de andra inblandade ingen humor. Hon försover sig ofta, men bara när 

hon har en viktig tid att passa. Detta skäms hon över, för skälet till försovningen brukar vara 

att hon läser böcker hela nätterna likt en tonårsflicka, vilket inte passar sig för en 60-årig tant.140 

Boel vet vad som förväntas av en kvinna i hennes ålder, däribland finess, social kompetens och 

en sund dygnsrytm. Innan litteraturkryssningen fanns inga tankar på att bryta sig ur den stela 

rollen som lämplig kvinna och hon gjorde sitt bästa för att inte göra ett spektakel av sig själv. 

Hon låg nära figurationen av den kvinnliga grotesken, men vägrade acceptera det. 

 Men under resan på färjan inser Boel att hon inte vill känna ansvaret det innebär att 

vara en ”ordnad” kvinna. Hon vägrar vara kuvad eller ens besvärad av patriarkala normer och 

protesterar mot uppfattningen av den svala kulturtanten: ”Varför i helvete ska en läsande och 

tänkande kvinna kröna sin livsgärning med att vara fogligare och mer rättskaffens än 

någonsin?” Hon menar att hon är en bluff, att hon jämt är trött och behöver lång återhämtning 

efter sociala evenemang.141 Ingen känner till hennes håglöshet eller hur uttråkad hon är av sitt 

inrutade liv. Som en motreaktion mot sin förutsägbara vardag får hon idén att ta livet av en 

medresenär av den enkla anledningen att han talat illa om Boels favoritförfattare Joyce Carol 

Oates. Den bakomliggande orsaken verkar vara att hon vill komma i kontakt med sitt känsloliv 

som ständigt fått kuvas och för att få en kick i sitt annars så intetsägande liv:142 

 

Om hon gör detta, om hon verkligen avlivar Gunnar, måste hon också släppa greppet om de 

dagliga rutiner som håller henne vid liv. Hon måste släppa kontrollen över sin tillvaro och 

låta myndigheter och tjänstemän ta över. När hon tänker på detta gråter hon av lättnad [...] 

Det är trygghet på något sätt.143 

                                                
138 Montelius 2015, s. 11. 
139 Ibid. 
140 Montelius 2015, s. 11 f. 
141 Montelius 2015, s. 122 f. 
142 Montelius 2015, s. 101. 
143 Montelius 2015, s. 123. 
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Boels otyglade beteende innebär inte att hon skrattar okontrollerat eller har stormande känslor 

som Anna, utan det bottnar i en längtan bort från ansvar och ordning. Lundberg menar att den 

kvinnliga grotesken tar form som ett rhizomatiskt nätverk, snarare än en fast identitet.144 Hon 

skriver att grotesken ”byter skepnad efter behag, myllrar, expanderar på ett liderligt och 

okontrollerat sätt. Hon är helt inriktad på verksamheten i sig och fullkomligt ointresserad av de 

följder som kommer sedan.”145 Det är under kryssningen som Boel börjar avlägsna sig från 

sina stabila mönster och istället agera spontant för njutning i stunden. Hon tänker inte längre 

på konsekvenser, utan agerar likt ett barn vars ansvarsområde inte sträcker sig utöver sig själv. 

Hennes beteende börjar likna den kvinnliga grotesken. 

Tidigare skämdes Boel för sin klantighet och när hon gjorde sig själv till åtlöje, hon 

försökte undvika sina groteska drag. Men efter år av att ha försökt vara normal kan hon under 

kryssningen äntligen släppa fram sin inneboende ”galenskap”. Likt Anna börjar Boel agera 

okontrollerbart, men hon verkar inte njuta av det på samma sätt. Anna skrattar i de mest 

olämpliga situationerna och omfamnar sitt frigörande från den traditionella, passiva 

kvinnorollen, vilket är egenskaper man finner hos den kvinnliga grotesken. Boel är däremot 

ingen gapskrattande karaktär. Hon har inte hunnit anpassa sig till att vara ett spektakel i 

strålkastarljuset, vilket skiljer henne från Anna. Karaktärerna är spektakel på olika vis; Anna 

exponerar sin ohämmade sida och ses ibland som en ”galen kvinna” av sin omgivning, medan 

Boels groteskhet ligger i hennes sätt att totalt strunta i konsekvenser. 

 

3. Sammanfattande diskussion 

Med den här uppsatsen ville jag undersöka likheter och skillnader mellan huvudkaraktärerna i 

Kerstin Thorvalls Det mest förbjudna och Martina Montelius Oscar Levertins vänner utifrån 

figurationen av den kvinnliga grotesken. Då det skiljer sig 40 år mellan verken var det relevant 

att jämföra dessa karaktärer utifrån vissa kriterier för att se om och hur porträtteringen av den 

äldre kvinnan och hennes sexualitet har förändrats. Det är framförallt Anna Lundbergs 

avhandling Allt annat än allvar - Den komiska kvinnliga grotesken i svensk samtida skrattkultur 

som har fått stå till grund för min förståelse av den kvinnliga grotesken och skrattkulturen. I 

analysen har jag kunnat fastställa vissa resultat utifrån de fem valda kategorierna Den manliga 

                                                
144 Lundberg 2008, s. 47. 
145 Ibid. 
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blicken, Plikten som kvinna, Kladdet och den groteska kroppen, Skrattet och att göra ett 

spektakel av sig själv samt Sexuella begär och skam, vilka redovisas nedan.  

 När det gäller den manliga blicken är både Boel och Anna medvetna om att den 

existerar och kan ha stor inverkan på en kvinnas självuppfattning, då den traditionella 

kvinnlighetskonstruktionen kan betecknas som ”konsten att bli betraktad”. Boel, trött på 

männens kränkningar, låter sig inte längre påverkas av deras blickar utan liknar den kvinnliga 

grotesken i hur hon står över de patriarkala förväntningarna på hennes kropp. Anna skiljer sig 

från Boel och den groteska figurationen då hela hennes kroppsuppfattning är baserad på mäns 

åtrå, men jag tolkar de sista sidorna som att hon till sist blir till freds med sig själv utan den 

manliga blickens inblandning. 

 Det sexuella begär som både Anna och Boel manifesterar är i linje med den groteska 

kvinnan; de förför och bjuder ut, exponerar sig och tar för sig. De bryter alla konventioner för 

äldre kvinnors sexualitet, de är otrogna, har sex med ”olämpliga” partners och räds inte att vara 

den aktiva parten. Och så är de ofta kåta. Man kan urskilja hur Boel utvecklas bara under det 

dygn hon befinner sig på färjan – hon går från att inte ens förvänta sig tillfredsställning till att 

kräva det. Annas utvecklingskurva är mer tydlig och utsträckt än Boels, hon går från pryd och 

”ren” flicka till översexuell och onormal kvinna. Anna skiljer sig från den kvinnliga grotesken 

vid de tillfällen hon känner skam över sig själv och sin sexualitet, då hon vill vara en normal 

kvinna med normalstark åtrå. Boel, som inte skambeläggs av sin omgivning på samma sätt som 

Anna, skänker inte ens en tanke åt om hon borde skämmas över sin sitt begär. För henne är den 

sexuella njutningen en självklar och naturlig del av hennes kvinnlighetskonstruktion. Istället 

skäms hon över de hemska brott hon utsatts för i sitt liv och känner att hon inte var en god nog 

dotter och medmänniska. 

 Den äktenskapliga plikten och de förväntade förpliktelser som medföljer av att vara 

kvinna plågar båda huvudkaraktärerna. Anna kämpar hela sitt liv för att få slippa plikterna och 

blir därmed en normbrytande, icke accepterad kvinna – en kvinnlig grotesk – vilket i samhällets 

ögon är samma sak som ett misslyckande. Boel har däremot alltid följt de oskrivna, oftast 

sociala, regler som kvinnor väntas lyda men får ett uppvaknande under kryssningen och börjar 

leva enligt egna villkor. 

 Anna och Boels kroppar beskrivs närgånget och nästan naturalistiskt, de är inte unga 

eller makalöst fagra – de är realistiska, åldrande kvinnor. Anna har, till skillnad från Boel, 

problem med sin kropp och hur den förändras med åren. Hon beskriver sin kropp i relation till 

den manliga blicken, medan Boel hyllar det groteska och ser främst sin kropp som ett 

njutningsverktyg. Kladdet är en stor faktor i båda karaktärernas kvinnlighetskonstruktion, och 
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av snarlika anledningar. Boel verkar njuta av kladdet och undviker att rengöra sig, vilket 

distanserar henne från ”normala” kvinnor och jämställer henne med grotesken. Annas 

omfamnande av kladdet är ett avståndstagande till hennes mor och bevis på hennes 

olämplighet. 

 Anna skäms inte över att göra ett spektakel av sig själv. Hennes olägliga skratt och 

översvallande uttryck stämmer väl in i hennes vägran att passa in i den traditionella 

kvinnorollen. Medan hennes kroppsbild anpassas utifrån männens blickar, kan inte hennes 

otyglade sinne och okontrollerbara skratt tämjas av varken män eller auktoritära röster, vilket 

stämmer in på figurationen av den kvinnliga grotesken i den maktomvälvande skrattkulturen. 

Boel försökte tidigare undvika att göra ett spektakel av sig, men släpper alla hämningar under 

kryssningen och struntar i konsekvenserna. Dock skrattar hon inte maktstrukturerna rakt upp i 

ansiktet på samma sätt som Anna gör, utan håller sina groteskerier i skymundan. 

 Min analys av de båda huvudkaraktärerna visar att Det mest förbjudna och Oscar 

Levertins vänner skildrar kvinnliga utvecklingshistorier. Både Anna och Boel reflekterar över 

hur den tryckande kvinnorollen har påverkat deras liv negativt, och vid skilda tidpunkter inser 

de att de måste göra uppror för att kunna leva enligt sina egna villkor. Medan Annas kamp 

beskrivs som pågående från barndomen till medelåldern, får vi enbart följa Boel under de 

timmar då hennes revolt tar början. Båda romanerna visar på en personlig utveckling där 

kvinnorna bejakar sina inre grotesker och på så sätt undviker samhällets konventioner; Anna 

blir i slutet av Det mest förbjudna inte längre lika påverkad av den manliga blicken som hon 

blev i början av boken, och under Oscar Levertins vänners andra hälft börjar Boel strunta i de 

”kvinnliga plikter” hon alltid plågats av. Likt den traditionella bildningsromanen får man följa 

huvudkaraktärernas resa till självförverkligande och självinsikt. Men medan bildningsromanen 

beskriver karaktärens slutgiltiga mål som ”anpassning till sociala normer”,146 har Boel och 

Anna avsikten att vända upp och ner på normerna. 

Ingen av dem passar perfekt in i mallen för den kvinnliga grotesken, utan de är 

komplexa karaktärer som sväller över figurationen i en del avseenden. Detta ger dem ytterligare 

en dimension – de passar inte in i den traditionella, förpliktande kvinnorollen och de 

överskrider rollen som den kvinnliga grotesken. Dessa till synes märkvärdiga karaktärer är i 

själva verket realistiska, de går inte att pressa in i en schablon. Russo skriver om hur 

feminismen i USA har blivit allt mer fokuserad på att visa hur feminister är ”normala kvinnor” 

                                                
146 ”Bildningsroman”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bildningsroman 

(2017-04-18). 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bildningsroman
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för att göra rörelsen mer tillgänglig för massan, mer ”mainstream”.147 Detta förstärker bilden 

av att man kan förlora sin kvinnlighet om man inte agerar enligt förväntningarna och istället 

gör ett spektakel av sig själv, menar Russo. Men för den subversiva och feministiska 

figurationen av den kvinnliga grotesken, vars självbild den manliga blicken inte styr över, är 

normalitet inte det mest hyllade. För kvinnor som Boel och Anna, som är realistiskt komplexa, 

är kvinnlighetskonstruktionen inte baserad på yttre omständigheter. 

Den kvinnliga grotesken har inte förändrats nämnvärt under de senaste 40 åren. De 

kvinnliga plikter och normer som upplevdes tryckande under 70-talet gör sig påminda än idag 

och den rebelliskt tvära attityden mot dessa är lika stark hos Boel som hos Anna. Men i takt 

med att samhället har blivit mer accepterande gentemot figurationen av den äldre, begärande 

och smått olämpliga kvinnan, har även hon blivit mer accepterande av sig själv. Medan Anna 

ibland skäms över sin sexuella lust och inte godtar sin kropp, ursäktar Boel aldrig sig själv eller 

sitt beteende. Huvudkaraktärerna i dessa romaner har inte bara genomgått personliga 

utvecklingar, utan har dessutom fört figurationen av den kvinnliga grotesken framåt. För varje 

grotesk kvinnlig karaktär som skildras, förstärks bilden av att olämpliga kvinnor som gör 

spektakel av sig själva ändå är godkända kvinnor – och dessutom queera förebilder i sin kamp 

att bryta ner maktordningar. Det är hög tid att börja uppskatta den groteska kvinnan för den 

emancipatoriska karaktär hon är. Det är hög tid att låta svineriet frodas i finrummen. 
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