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1. Inledning 

I beskrivningar av Sara Stridsbergs författarskap är Birgitta Trotzig ett återkommande namn. I 

Tidningen kulturen skrev Christer Enander 2010: ”Sara Stridsberg skriver på ett sätt som för tankarna 

till — om det går att tänka sig — en ordknapp och språkligt exakt Joyce Carol Oates som ingått en 

märklig förening med Birgitta Trotzig och Marguerite Duras.”1 Gun Zanton-Ericsson gör en liknande 

jämförelse då hon i Västerviks-Tidningen skriver ”Stridsbergs författarskap [kan] tyckas mörkt och 

tungt — hon får mig ibland att tänka på Birgitta Trotzig.”2 Stridsberg själv har även uttalat sig om att 

hon inspirerats mycket av Trotzig och återkommer ofta till henne i intervjuer. Hon har bland annat 

sagt att hon älskade Dykungens dotter (1985) och har i Sydsvenskan kallat den för ”en av de vackraste 

lektioner i empati som någonsin skrivits”.3  

 Birgitta Trotzig (1929-2011) debuterade 1951 med novellsamlingen Ur de älskandes liv. 4 

Romanen Dykungens dotter gavs ut 1985 och är Trotzigs 16:e verk. Det är en mörk berättelse om en 

kvinna som flyttar från sin hembygd efter att hon blivit gravid.5 Sara Stridsberg (1972-) 

romandebuterade 2004 med Happy Sally, som är löst baserad på kanalsimmerskan Sally Bauers liv 

på 1930-talet.6 Romanen handlar även om Ellen som många år senare försöker lyckas med samma 

simning över Engelska kanalen, men som slits mellan sin dröm och sin roll som mamma. Ett 

återkommande tema i både Trotzigs och Stridsbergs romaner är moderskapet. Historiskt har 

moderskap gestaltats som kvinnans huvudsakliga syfte i livet. Litteraturvetaren Anna Williams menar 

i artikeln ”Modersspåren” att litteraturen idag innehåller många alternativa skildringar av moderskap, 

såsom den ensamma mammans utsatthet, uteblivna moderskänslor och att välja bort moderskap.7 

Både Trotzig och Stridsberg har skrivit om dessa teman, och har båda återkommit till moderskapet 

och modersrollen i flera av sina romaner. Christer Enander och Gun Zanton-Ericsson antyder att det 

även finns språkliga likheter mellan de två författarna. Hur ser dessa innehållsmässiga och språkliga 

likheter ut i relation till moderskapstematiken? Vilka skillnader finns? Det kommer jag att undersöka 

i denna uppsats.  

                                                 
1 Crister Enander, ”Litteratur: Sara Stridsberg, Darling River. Doloresvariationer”, Tidningen Kulturen, 25/3 2010, 

https://tidningenkulturen.se/arkiv/13-litteratur/litteratur-kritik/6177-litteratur-sara-stridsberg-darling-river-

doloresvariationer (2018-02-01).  
2 Gun Zanton-Ericsson, ”En gåva till samtidsteatern”, Västerviks-Tidningen, 9/4 2017, http://www.vt.se/kultur-

noje/recensioner/en-gava-till-samtidsteatern-om4582357.aspx (2018-02-01).  
3 Stridsberg citerad i Lena Stadler, ”Vilken bok bör man läsa innan man dör - och varför?”, Sydsvenskan, 2014-11-09. 
4 The History of Nordic Women’s Literature, ”Birgitta Trotzig”, https://nordicwomensliterature.net/se/writers/trotzig-

birgitta/  (2018-02-21).  
5 Birgitta Trotzig, Dykungens dotter (1985), Albert Bonners förlag 2015. Hädanefter kommer hänvisning till detta verk 

att ske i den löpande texten. 
6 The History of Nordic Women’s Literature, ”Sara Stridsberg”, 

https://nordicwomensliterature.net/se/writers/stridsberg-sara-3/ (2018-02-21). 

Sara Stridsberg, Happy Sally, Albert Bonniers förlag 2004. Hädanefter kommer hänvisning till detta verk att ske i den 

löpande texten.  
7 Anna Williams, ”Modersspåren”, Aiolos. Tidskrift för litteratur, teori och estetik, 2016:54, s. 39–48. 

https://tidningenkulturen.se/arkiv/13-litteratur/litteratur-kritik/6177-litteratur-sara-stridsberg-darling-river-doloresvariationer
https://tidningenkulturen.se/arkiv/13-litteratur/litteratur-kritik/6177-litteratur-sara-stridsberg-darling-river-doloresvariationer
http://www.vt.se/kultur-noje/recensioner/en-gava-till-samtidsteatern-om4582357.aspx
http://www.vt.se/kultur-noje/recensioner/en-gava-till-samtidsteatern-om4582357.aspx
https://nordicwomensliterature.net/se/writers/trotzig-birgitta/
https://nordicwomensliterature.net/se/writers/trotzig-birgitta/
https://nordicwomensliterature.net/se/writers/stridsberg-sara-3/
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att jämföra hur moderskap gestaltas i Birgitta Trotzigs Dykungens dotter och 

Sara Stridsbergs Happy Sally. Uppsatsen ämnar svara på följande huvudsakliga frågeställningar: Hur 

gestaltas moderskap i de två romanerna? På vilka sätt bryter gestaltningen av moderskap från de 

rådande könsnormerna? På vilka sätt problematiserar verken de moraliska aspekter och dilemman 

som kvinnlig frigörelse och moderskap innebär?  

 

2. Teori och metod  

2.1 Metodologiska överväganden  

I denna uppsats gör jag en tematisk komparativ läsning av Dykungens dotter och Happy Sally. 

Komparationen är illustrativ, vilket innebär att den syftar till att belysa ett förhållande genom att visa 

på likheter och skillnader mellan verken, utan att nödvändigtvis försöka fastställa ett 

påverkanssamband.8 Läsningen av verken lyfter fram kvinnliga erfarenheter och analyserar dessa. 

Fokus för läsningen ligger på gestaltningen av moderskap och de moraliska dilemman som normbrott 

kan utgöra.  

 

2.2 Feministisk litteraturteori och genusvetenskaplig läsning 

Den teoretiska utgångspunkten i denna uppsats är feministisk litteraturteori. Inom detta fält är frågan 

om kön central och man utgår från att könsskillnaden utgör en grundläggande skillnad i samhället, 

kulturen och språket, samt att denna skillnad innebär en maktrelation där kvinnan ses som 

underordnad.9 I följande avsnitt kommer jag redogöra för de teoretiska begrepp inom detta fält som 

är centrala för uppsatsens analys.  

 

2.2.1 Genus och genuskontraktet 

Ett nyckelbegrepp i min läsning är genus, det vill säga socialt skapade könsroller.10 Detta eftersom 

synen på moderskap ofta är baserad på en traditionell bild av kvinnan som moder. Begreppet genus 

används för att kunna analysera kvinnans underordning, och för att belysa både mäns och kvinnors 

delaktighet i att upprätthålla denna ordning.11 Inom litteraturstudiet har genusteori bidragit till ett nytt 

                                                 
8 Anders Olsson, ”Intertextualitet, komparation och reception”, i Litteraturvetenskap — en inledning, Staffan Bergsten 

(red.), Lund: Studentlitteratur 2002, s. 51-69. 
9 Irene Iversen, ”Feministisk litteraturteori”, i En introduktion till den moderna litteraturteorin, Atle Kittang, Arild 

Linneberg, Arne Melberg & Hans H. Skei (red.), Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion 1997, s. 55-63. 
10 Karin Barron, ”Genus och funktionshinder”, i Genus och funktionshinder, Karin Barron (red.), Lund: Studentlitteratur 

2004, s. 15-52. 
11 Yvonne Hirdman, Genus - om det stabilas föränderliga former, Malmö: Liber 2001, s. 11-12. 
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sätt att se på litteratur. Å ena sidan kan man se hur litteraturen bidrar till att reproducera traditionella 

könsroller. Å andra sidan kan litteraturen även vara en del av att bryta ner den traditionella synen på 

genus genom skildringar som inte överensstämmer med de etablerade könsrollerna.12 

 Hur genus verkar i vårt samhälle har beskrivits på många olika sätt. Bland annat har 

genusforskaren Lena Gemzöe skrivit om det så kallade genussystemet, som syftar till den 

systematiska ordning som finns mellan könen i samhället och som är en del av alla aspekter av 

samhällslivet.13 I denna uppsats kommer jag främst att använda mig av historikern Yvonne Hirdmans 

begrepp genuskontrakt. I Genus - om det stabilas föränderliga former (2001) förklarar Hirdman att 

män och kvinnor styrs i sitt handlande av ett slags genuskontrakt. Detta kontrakt är en kulturellt 

nedärvd överenskommelse gällande könens olika förpliktelser, skyldigheter och rättigheter. Enligt 

genuskontraktet har kvinnans roll traditionellt varit att föda barn och sköta hemmet, medan mannens 

varit att försörja. På ytan kan kontraktet anses innebära att mannen och kvinnan lever i harmoni och 

tar på sig olika roller, men därunder finns en tydlig rangordning där mannen alltid har mer makt och 

värderas högre. Syftet med teorin om genuskontraktet är att visa hur förhållandet mellan könen varit 

bestående, trots att omständigheterna förändrats under historien. Strukturen är inte bara förtryckande 

för kvinnan som är underordnad, utan även för mannen som också han tvingas in i en viss roll.14  

 

2.2.2 Norm och normbrott 

Ett annat centralt begrepp i denna uppsats är norm. Filosofen Lars Bergström definierar norm som 

något som talar om hur vi bör handla i en viss situation, och som har en nära relation till sociala 

värden.15 I denna uppsats kommer jag främst att utgå från genusvetaren Tiina Rosenbergs definition 

av normer som regler kopplade till ett visst ändamål eller ideal. I praktiken är normer sociala 

regelsystem, och de är ofta osynliga fram till den punkt då någon bryter mot dem. Sådant som faller 

utanför normen stämplas ofta som avvikande och fel. Att bryta mot normer kan därför innebära olika 

former av bestraffningar såsom fängelsestraff och våld, eller marginalisering och osynliggörande.16 

 Hirdman menar att när genuskontraktets villkor inte längre följs har en brytning av 

genuskontraktet skett, vilket jag menar kan likställas med ett slags normbrytande. Enligt Hirdman 

kan ett sådant normbrott inträffa först då en förändring skett som gör att det inte längre är rimligt att 

leva efter genuskontraktets regler. Brytningen av kontraktet kan ske på flera olika sätt. Exempelvis 

                                                 
12 Paul Tenngart, ”Feminism, genusteori, queerteori”, i Litteraturteori, Malmö: Gleerups Utbildning 2008, s. 113-130. 
13 Lena Gemzöe, Feminism, Stockholm: Bilda förlag 2004, s. 96-118. 
14 Hirdman 2001, s. 84-90. 
15 Lars Bergström, Grundbok i värdeteori, Stockholm: Bokförlaget Thales 1990, s. 8-23. 
16 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda, Stockholm: Bokförlaget Atlas 2011, s. 100-103.  
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kan typiskt stereotypa situationer som ligger till grund för genuskontraktet undvikas, genom att 

människor intar andra roller än de som traditionellt förväntas av dem utifrån deras kön.17  

 

2.3 Moderskap 

Då denna uppsats fokuserar på moderskap är det av vikt att redogöra för vad begreppet innebär i 

denna uppsats. Moderskap är ett omdiskuterat begrepp där innebörden inte är självklar.18 

Moderskapsforskaren Andrea O'Reilly definierar den traditionella modern som en heterosexuell 

kvinna som fått biologiska barn, men poängterar att denna definition idag är förlegad. Genusforskare 

har under de senaste decennierna bidragit till att bredda definitionen av moderskap, och inkluderat 

olika typer av icke-biologiska mödrar. Det kan exempelvis vara far- och mormödrar eller andra 

personer som spelar stor roll i barnets liv utan att ha biologiska band till barnet.19  

 Jag har inte för avsikt att ta ställning i frågan om vad moderskap innebär. Istället hoppas jag 

att med denna uppsats kunna bidra till att bredda synen på vad moderskap kan innebära, genom att 

undersöka hur gestaltningen av moderskap kan avvika från den traditionella normen. För att kunna 

göra detta krävs förståelse för hur kvinnoidealet sett ut under olika tidsperioder. Därför kommer jag 

i följande avsnitt att göra historiska nedslag i de tidsperioder då de litterära verk som jag analyserar 

skrevs och utspelar sig. 

 Dykungens dotter och Happy Sally gavs ut med nästan 20 års mellanrum, 1985 respektive 

2004. Det innebär att synen på moderskap och könsroller hunnit förändras under perioden. I Happy 

Sally utspelar sig romanens olika delar dessutom under olika tidsperioder: Sallys berättelse utspelar 

sig under 1930-talet, Ellens på 1980-talet och dotterns i nutid då romanen skrevs, det vill säga tidigt 

2000-tal. Detta innebär förändringar i de normer karaktärerna måste förhålla sig till. I Dykungens 

dotter sträcker sig Mojans berättelse från sent 1920-tal och framåt. Dessa skillnader i tid kommer att 

tas i beaktande under analysen. 

 

2.3.1 Moderskap och kvinnorollen i förändring 

Enligt Hirdman grundar sig den historiska synen på modern utifrån viljan att göra skillnad mellan 

könen, där moderskapet var ett tydligt sätt att särskilja kvinnan från mannen. Även om kvinnan under 

olika tidsperioder tillskrivits olika egenskaper har den viktigaste alltid varit densamma — förmågan 

att föda barn. En övergripande syn under 1800-talet var att kvinnan skulle hålla sig till hemmet, 

födande och fostrande, eftersom det var hennes biologiska uppgifter i livet. Att söka sig utanför den 

                                                 
17 Hirdman 2001, s. 94-95.  
18 Marianne Hirsch, The Mother-Daughter Plot: Narrative, Psychoanalysis, Feminism, Bloomington: Indiana 

University Press 1989, s. 1-27. 
19 Andrea O'Reilly, 21st Century Motherhood: Experience, identity, policy, agency, New York: Columbia University 

Press 2010, s. 1-20. 



 

 7 

traditionella modersrollen för att yrkesarbeta eller utveckla sitt intellekt ansågs enligt dessa vara 

otänkbart för kvinnor, eftersom det ansågs vara en fysiologisk omöjlighet.20 _____________________ 

 Stora delar av Dykungens dotter och Happy Sally utspelar sig under 1930-talet. Under detta 

årtionde präglades Sverige av de framsteg som gjorts under kvinnorörelsens första våg, som inleddes 

i slutet av 1800-talet. Kvinnor kämpade då för att få rösträtt, men även för bättre ekonomiska villkor.21 

I Sverige var bland annat Fredrika Bremer, Ellen Key och Sophie Adlersparre centrala för den första 

vågens feminism.22 De lyfte fram vikten av att kvinnor skulle få möjlighet att utbilda sig, och på så 

sätt kunna yrkesarbeta och få möjlighet till att försörja sig själva.23 I takt med att kvinnor faktiskt fick 

större möjlighet till detta växte en ny kvinnotyp fram, som inte endast var förpassad till hemmet.24 

Viktigast för kvinnan ansågs dock fortfarande äktenskapet och kärnfamiljen vara.25 Kvinnans starka 

association med barn medförde att utomäktenskapliga barn automatiskt blev moderns ansvar. För 

modern innebar det ofta en stor skam och skandal, medan fadern över huvud taget inte behövde 

förknippas med barnet.26 

 I början av 1930-talet formades det som av Hirdman kallats för husmoderskontraktet, ett 

kontrakt mellan husmodern och samhället. Kvinnan kunde inta en roll mer liknande mannens — men 

inte samtidigt vara gift och ha barn. Hon var tvungen att välja mellan moderskapet och 

yrkesarbetandet. En gift kvinna hade fortfarande sin plats i hemmet, medan mannens plats var i det 

offentliga.27 

 Under 1930-talet infördes i Sverige den lag som gjorde det möjligt att tvångssterilisera 

personer i ett försök att undvika sociala problem. Formellt sett var lagen utformad så att steriliseringen 

var frivillig, men forskning har visat att så var ofta inte fallet. Det var främst kvinnor som 

steriliserades i sådana fall där man inte ansåg dem vara lämpliga att bli mödrar. Det kunde exempelvis 

bero på att de ansågs vara sinnesslöa, asociala, vanvårdade eller för lössläppta.28 Denna lag 

avskaffades inte förrän 1975.29  

                                                 
20 Hirdman 2001, s. 26-44. 
21 Anita Göransson, ”Från släkt till marknad: Ägande, arbete och äktenskap på 1800-talet.”, i Kvinnohistoria: Om 

kvinnors villkor från antiken till våra dagar, Stockholm: Utbildningsradion 1992, s. 104-121. 
22 Jens Rydström & David Tjeder, Kvinnor män och alla andra: En svensk genushistoria, Lund: Studentlitteratur 2009, 

s. 92-102. 
23 Ronny Ambjörnsson, Ellen Key: En europeisk intellektuell, Albert Bonniers förlag 2012, s. 223-228, 276-282. 
24 Marta Ronne, ”De Nya Människorna. Bilder av kvinnor och män hos mellankrigstidens kvinnliga författare”, i Mot 

normen. Kvinnors skrivande under 1900-talet, Marta Ronne (red.), Uppsala: Uppsala universitet 2007, s. 41-80. 
25 Marja Taussi Sjöberg, ”Giftas och skiljas. Kvinnan, mannen och äktenskapet”, i Kvinnohistoria: Om kvinnors villkor 

från antiken till våra dagar, Stockholm: Utbildningsradion 1992, s. 55-70.  
26 Ann-Sofie Ohlander, ”Farliga kvinnor och barn. Historien om det utomäktenskapliga”, i Kvinnohistoria: Om kvinnors 

villkor från antiken till våra dagar, Stockholm: Utbildningsradion 1992, s. 71-85.  
27 Yvonne Hirdman, ”Kvinnorna i välfärdsstaten. Sverige 1930-1990”, i Kvinnohistoria: Om kvinnors villkor från 

antiken till våra dagar, Stockholm: Utbildningsradion 1992, s. 203-218.  
28 Rydström & Tjeder 2009, s. 149-151. 
29 Gunnar Broberg & Göran Rybo, ”Den svenska steriliseringspolitiken”, Nationalencyklopedin, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sterilisering/den-svenska-steriliseringspolitiken (hämtad 2018-04-20). 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/sterilisering/den-svenska-steriliseringspolitiken
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 1938 införde Sverige sin första abortlag. Abort var då tillåtet i tre olika situationer: av 

medicinska skäl, av humanitära skäl (exempelvis efter våldtäkt) eller av rashygieniska skäl. I alla 

andra fall var abort olagligt och straffbart.30 Lagen förbättrades något 1946, då bland annat straffen 

för illegala aborter mildrades.31 Fri abort infördes inte i Sverige förrän 1975.32  

 I och med andra vågens feminism under 1960-talet började stora förändringar att ske. 

Betydande för den andra vågens feminism var den franska filosofen Simone de Beauvoirs Det andra 

könet (1949).33 de Beauvoir menade att kvinna inte är något man föds till utan något man blir.34 I Det 

andra könet skrev de Beauvoir även mycket om moderskap, och ansåg att moderskap bidrar till 

kvinnans fortsatta underordning. Eftersom moderskap innebär att kvinnan knyts till hemmet, ökar det 

kvinnans avstånd till det offentliga liv som mannen är en del av.35 Även feministerna Juliet Mitchell 

och Adrienne Rich delade denna bild av moderskapet, och menade att idealbilden av modern behövde 

upphävas för att frigöra kvinnan.36 _____________________________________________________j                   

 I Happy Sally utspelar sig Ellens historia under 1980-talet. I början av detta årtionde hade den 

svenska hemmafrun i princip försvunnit.37 Det var nu naturligt att både mödrar och fäder arbetade, 

då barnomsorg införts. Även synen på giftemål hade hunnit förändras, och det var mer accepterat att 

skilja sig.38 Även för barn födda utanför äktenskapet och deras mödrar var situationen förbättrad.39 

En förskjutning hade skett från ett hemmafruideal till ett jämställdhetsideal.40 De mödrar som hade 

stora engagemang i något utanför hemmet kritiserades dock fortfarande. Exempelvis anklagades de 

kvinnor som under andra vågens feminism på 70-talet kämpade för kvinnors rättigheter, för att 

försumma sina barn. Offentligt engagemang gick helt enkelt inte ihop med moderskapet.41 Även 

synen på moderskapet inom feminismen förändrades under den här tiden. Den tidigare synen på 

moderskapet som något negativt och bidragande till kvinnans underordning ersattes av en syn på 

moderskapets erfarenheter som något positivt. Moderskap ansågs kunna bidra med särskilda 

erfarenheter, etiska värden och värdefulla kunskaper även utanför familjen.42  

                                                 
30 Emilie Weiderud, ”1938 - den första abortlagen”, RFSU 7/10 2014, http://www.rfsu.se/sv/Sex-och-politik/Heta-

fragor/Ratten-till-abort/abortens-historia/1938/ (hämtad 2018-04-20).  
31 RFSU, ”1946 - abortlagen blir bättre”, RFSU 29/10 2014, http://www.rfsu.se/sv/Sex-och-politik/Heta-fragor/Ratten-

till-abort/abortens-historia/1946---framsteg-for-abortlagen/ (hämtad 2018-04-20).   
32 David H. Ingvar et al. ”Abort”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/abort 

(hämtad 2018-04-20). 
33 Tenngart 2008, s. 113-130. 
34 Simone de Beauvoir, Det andra könet (1949), Nordstedts 2015, s. 325.   
35 de Beauvoir 2015, s. 577-625. 
36 Gemzöe 2004, s. 96-118. 
37 Margareta Bäck-Wiklund & Birgitta Bergsten, Det moderna föräldraskapet: En studie av familj och kön i förändring, 

Stockholm: Natur och kultur 1997, s. 14. 
38 Hirdman 1992, s. 203-218. 
39 Ohlander 1992, s. 71-85. 
40 Bäck-Wiklund & Bergsten 1997, s. 61-81. 
41 Rydström & Tjeder 2009, s. 223-231. 
42 Gemzöe 2004, s. 96-118.  

http://www.rfsu.se/sv/Sex-och-politik/Heta-fragor/Ratten-till-abort/abortens-historia/1938/
http://www.rfsu.se/sv/Sex-och-politik/Heta-fragor/Ratten-till-abort/abortens-historia/1938/
http://www.rfsu.se/sv/Sex-och-politik/Heta-fragor/Ratten-till-abort/abortens-historia/1946---framsteg-for-abortlagen/
http://www.rfsu.se/sv/Sex-och-politik/Heta-fragor/Ratten-till-abort/abortens-historia/1946---framsteg-for-abortlagen/
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/abort
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 I Happy Sally skildras även den vuxna dottern under tidigt 2000-tal. Synen på moderskap 

under denna period präglades av den radikalisering av jämställdhetspolitiken som skett under 1980- 

och 90-tal, där exempelvis kvinno- och genusforskning börjat bedrivas vid universiteten. Det lyftes 

att jämställdhets- och genusperspektiv bör vara en del av alla politiska beslut.43 Under tidigt 2000-tal 

präglades den politiska moderskapsdebatten av oron över det faktum att det föds färre och färre barn. 

Anledningen ansågs vara att kvinnor i högre utsträckning prioriterar utbildning och arbete. Feminister 

lyfte fram bättre villkor för mödrar på arbetsplatser och vikten av att fäder tar sitt ansvar i 

föräldraskapet som viktiga faktorer för att kunna lösa problemet.44 2010 uttryckte Kajsa Ekis Ekman 

i Varat och varan: prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan sin kritiska åsikt 

angående surrogatmödraskap, vilket hon menar är att utnyttja fattiga kvinnors kroppar.45 Boken 

inledde en debatt om huruvida surrogatmödraskap borde vara lagligt eller ej.46 

 Även om modern idag har i princip lika stor möjlighet som fadern att arbeta är det inte på lika 

villkor. Fortfarande är det kvinnan som tar störst ansvar för barn och fostrande, och som i större 

utsträckning tar föräldraledigt för att stanna hemma och ta hand om barn och hem.47 De gamla 

föreställningarna om kvinnan och mannens olika roller finns fortfarande kvar. Exempelvis omnämns 

ofta fäder som är frånvarande som att de inte har ”stöttat” familjen, medan en frånvarande moder sägs 

ha ”övergivit” familjen.48 Samtidigt som det finns en jämställdhetspolitik som syftar till att skapa lika 

möjligheter för mödrar och fäder, betonas moderns unika kroppsliga relation till barnet.49 Allt fler 

kvinnor väljer idag bort att bli mödrar, vilket till viss del antas bero på den press som kvinnor som 

blir mödrar utsätts för. I och med detta är moderskap och moderns förutsättningar något som idag 

lyfts upp i högre utsträckning än tidigare i politisk debatt.50  

 

3. Tidigare forskning om Trotzig och Stridsberg  

Birgitta Trotzigs författarskap har i tidigare studier analyserats utifrån flera olika teman. 

Litteraturvetaren Christina Bergil har i Mörkrets motbilder (1995) gjort djupgående tematiska 

                                                 
43 Rydström & Tjeder 2009, s. 208-214. 
44 Gemzöe 2004, s. 96-118.  
45 Kajsa Ekis Ekman, Varat och varan: prostitution, surrogatmödraskap och den delade människan, Stockholm: 

Leopard förlag 2010.  
46 Se bland annat Klara Strandberg, ”Surrogatmödraskap - en polariserad debatt”, ETC 20/6 2014,  

https://www.etc.se/inrikes/surrogatmodraskap-en-polariserad-debatt (hämtad 2018-05-02); Kutte Jönsson, ”Förbud mot 

surrogat diskriminerande”, SVT nyheter 27/8 2010, https://www.svt.se/opinion/forbud-mot-surrogat-diskriminerande 

(hämtad 2018-05-02); Ulrika Westerlund, ”Replik: Förvräng inte debatten om surrogatmödraskap”, Bang 20/12 2010, 

http://www.bang.se/replik-forvrang-inte-debatten-om-surrogatmodraskap/ (hämtad 2018-05-02).   
47 Madeleine Grive, ”Mor ömsar skinn”, i 00tal 2001:6/7, s. 4-8. 
48 Tinni Ernsjöö Rappe, Hem: Ett reportage om Sofia Rapp Johansson och om samhällets omhändertagande av barn, 

Stockholm: Bonnier 2015, s. 32-33. 
49 Williams 2016, s. 39-48. 
50 Grive 2001, s. 4-8. 

https://www.etc.se/inrikes/surrogatmodraskap-en-polariserad-debatt
https://www.svt.se/opinion/forbud-mot-surrogat-diskriminerande
http://www.bang.se/replik-forvrang-inte-debatten-om-surrogatmodraskap/
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analyser av fem av Trotzigs romaner, dock är inte Dykungens dotter en av dessa. Bergil skriver bland 

annat om skildringen av moderskap i En berättelse från kusten (1961), men framför allt diskuterar 

hon mörkret och det religiösas roll i Trotzigs verk. Bergil menar att mörker och död är ett mer synligt 

tema hos Trotzig än vad livet är, men att detta mörker även skapar motbilder.51 Just analyser av 

mörker och religion i Trotzigs verk är vanligt förekommande, och har även gjorts av bland annat 

litteraturvetarna Ulf Olsson i I det lysande mörkret - en läsning av Birgitta Trotzigs De utsatta (1988), 

Krzysztof Bak i Den intersubjektiva synden i Birgitta Trotzigs Dykungens dotter (2005) och Caroline 

Graeske i ”Den groteska kroppens förvandlingar: Om gränsöverskridanden i Birgitta Trotzigs roman 

Dykungens dotter” (2007). ____________________________________________________________ 

 Olsson går i sin analys in på varför Trotzigs De utsatta (1957) kan ses som en religiös text 

och hur romanen kan läsas som en religiös berättelse. Olsson menar att Trotzig använder sig av ett 

uppenbart religiöst språk, men även att hon delar in världen i motsatspar, i heligt och profant. 

Romanen kan sedan läsas som en religiös berättelse utifrån alla de kopplingar som görs till bibliska 

händelser.52 Bak gör en liknande läsning av Dykungens dotter, där intertextuella kopplingar görs till 

kristendomens uppenbarelsekällor, och framför allt i hur synd framställs. Tidigare har H.C. 

Andersens saga Dykungens dotter (1858) ansetts vara den starkaste intertexten till Trotzigs roman, 

men Bak menar att de kristna kopplingarna är mer centrala. Detta eftersom likheten mellan H.C. 

Andersens saga och Trotzigs roman främst är de religiösa inslagen.53 Graeske har gjort ytterligare en 

religiös läsning av Dykungens dotter, men läser framför allt romanen som en berättelse om kvinnors 

försök till frigörelse från förtryck. Hon menar att Trotzigs författarskap ofta handlar om ett brytande 

mot rådande normer.54 _______________________________________________________________ 

 Litteraturkritikern Eva Adolfsson har behandlat det groteska i Dykungens dotter, och 

diskuterar den havande kroppens roll i romanen. Adolfsson återkommer även hon till de bibliska 

referenserna och menar att det finns en tydlig koppling mellan den havande döende modern och den 

sörjande gudmodern med sitt offrade barn i famnen.55 Litteraturvetaren Ebba Witt-Brattström har 

skrivit om skildringen av moderskap i Trotzigs Sjukdomen (1972), som handlar om Elje som blir 

lämnad av sin mor innan ett års ålder. Witt-Brattström menar att moderns frånvaro är något som 

påverkar Elje genom hela romanen, och något som ligger till grund för karaktärens tvivelaktiga 

                                                 
51 Christina Bergil, Mörkrets motbilder: Tematik och narration i fem verk av Birgitta Trotzig, Stockholm/Stenhag: 

Brutus Östlings Bokförlag Symposion 1995. 
52 Ulf Olsson, I det lysande mörkret - en läsning av Birgitta Trotzigs De utsatta, Bonniers 1988. 
53 Krzysztof Bak, Den intersubjektiva synden i Birgitta Trotzigs Dykungens dotter, Kraków: Wydawnictwo 

Uniwersytetu Jagiellonskiego 2005. 
54 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: Uppsala 

universitet 2007, s. 129-152. 
55 Eva Adolfsson, ”Dykungens dotter och den groteska kroppen”, i I gränslandet: Essäer om kvinnliga författarskap, 

Bonniers 1991, s. 189-195.  
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beteende i vuxen ålder.56 Litteraturvetaren Pär-Yngve Andersson har i sin doktorsavhandling 

Överskridandets strategier: Lyrisk romankonst och dess uttryck hos Rosendahl, Trotzig och Lillpers 

fokuserat på Trotzigs berättarteknik i Dykungens dotter. Även hos Andersson är diskussionen om 

mörkret hos Trotzig återkommande, och han menar att hennes sätt att framställa liv och död som 

något som går i varandra skapar ett slags gränslös tillvaro.57 __________________________________ 

 Vad gäller Sara Stridsbergs författarskap har inte lika många studier gjorts, vilket kan antas 

bero på att hon är en samtida författare. Den danska litteraturvetaren Lilian Munk Rösing har skrivit 

kort om flera av Stridsbergs romaner, däribland Happy Sally. Munk Rösing menar att återkommande 

hos Stridsberg är gestaltningen av tvivelaktiga kvinnokaraktärer, där hon skildrar deras förkastliga 

beteende utan att döma dem.58 Tiina Rosenberg har skrivit om Stridsbergs Drömfakulteten (2006) 

och hur Stridsberg där skildrar ilskan som en reaktion på samhällets sexism och homofobi. Rosenberg 

menar, i likhet med Munk Rösing, att Stridsberg skildrar sina kvinnokaraktärer i sina mest sårbara 

och bedrövliga tillstånd, utan att för den sakens skull ta ifrån dem deras värdighet.59 

 Den norska litteraturvetaren Mads Claudi har gjort en läsning av Happy Sally med 

utgångspunkt i historia, estetik och etik. Claudi menar att romanen bland annat är en reflektion av hur 

vi använder oss av historier och historieberättande, och hur vi själva framställer verkligheten. 

Romanen är enligt Claudi även en reflektion över etiska dilemman, där det ifrågasätts hur långt det 

är tillåtet att gå för att nå sina drömmar.60 Flera studentuppsatser har skrivits om Stridsberg, varav en 

kandidatuppsats skriven av Sophie Zettermark analyserar bland annat moderskap och normbrytande 

i Stridsbergs romaner. Utifrån queerteori menar Zettermark att moderskap framställs i Happy Sally 

som något performativt, som något som skapas utifrån moderns handlingar.61 Några studier där 

Stridsberg och Trotzig har jämförts har jag dock inte funnit. Därför ämnar denna uppsats bidra med 

kunskap om intressanta likheter och skillnader mellan dessa två författare. 

 I min uppsats kommer jag främst att anknyta till det som diskuterats av Graeske gällande 

normbrytande samt det Bergil skrivit om Trotzigs moderskapsskildring. ________________________  

 

                                                 
56 Ebba Witt-Brattström, Ur könets mörker: Litteraturanalyser, Stockholm: Nordstedts Förlag 1993, s. 89-115. 
57 Pär-Yngve Andersson, Överskridande strategier: Lyrisk romankonst och dess uttryck hos Rosendahl, Trotzig och 

Lillpers, Örebro: Örebro universitet 2004, s. 137-191.  
58 Lilian Munk Rösing, ”Det utstöttas poesi hos Sara Stridsberg”, The History of Nordic Womens’s Literature 2014, 

https://nordicwomensliterature.net/se/2014/11/24/det-utstottas-poesi-hos-sara-stridsberg/ (2018-03-19).  
59 Tiina Rosenberg, ”Still Angry after All These Years, or Valerie Solanas under Your Skin”, Theatre Journal, 62, 

2010:4, s. 529-534.  
60 Mads B. Claudi, ”Historien, estetikken og etikken”, Edda: Nordisk tidskrift for litteraturforskning, 105, 2018:01, s. 

44-62. 
61 Sophie Zettermark, Intrikata vävar: Heteronormativitet, begär och moderskap i Sara Stridsbergs Happy Sally, 

Drömfakulteten och Darling River, Kandidatuppsats framlagd vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala 

universitet 2011.  

https://nordicwomensliterature.net/se/2014/11/24/det-utstottas-poesi-hos-sara-stridsberg/
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4. Synopsis 

4.1 Dykungens dotter 

I Dykungens dotter skildrar Birgitta Trotzig en ung kvinna som bor med sina föräldrar på den skånska 

landsbygden i slutet av 1920-talet. Efter att vid upprepade tillfällen ha träffat en okänd man blir 

kvinnan gravid. Skammen över detta är så stor att hon känner sig tvungen att lämna barndomshemmet, 

och hon ger sig därför av till Kristianstad där hon föder en dotter. Till en början är modern förskräckt 

över barnet som är mörkt och påminner henne om ett kräldjur. Modern namnges aldrig, men kallas 

för Mojan då det är vad alla barn kallar sina mödrar för i staden. Mojan och dottern är till en början 

mycket fattiga, men efter ett tag får Mojan arbete på textilfabriken Yllan. Relationen mellan Mojan 

och dottern förblir dock svår. Dottern är ett annorlunda barn som på grund av sitt avvikande utseende 

ständigt är utanför, medan Mojans enda önskan är att de ska passa in och vara som alla andra. 

 Efter en tid inleder Mojan en relation med husets gårdskarl, och de får en dotter tillsammans. 

Denna dotter stämmer bättre överens med Mojans ideal, och är en dotter Mojan kan vara stolt över. 

Barnet är dock svagt och dör efter en tid. Samtidigt växer den äldre dottern upp och börjar arbeta i 

benmjölsfabriken, vilket är en skam för modern. Dottern börjar samtidigt träffa olika män i stadens 

park och blir så småningom gravid. Hon bestämmer sig då för att ge sig av till Stockholm, där hon 

hemlös bor bland gamla båtar och försörjer sig som prostituerad, samt föder en pojke. Hon blir i olika 

omgångar omhändertagen av polisen och till slut skickad tillbaka hem till Mojan. Väl tillbaka i 

barndomshemmet vägrar dottern ordna upp sitt liv och skaffa sig ett arbete trots Mojans tjat, och i 

frustration över detta anmäler Mojan dottern till barnavårdsnämnden. Pojken blir omhändertagen och 

placerad i fosterfamilj, dottern placerad i ett skyddshem och steriliserad. När dottern senare blir 

utsläppt lever hon en tid i Malmö, men kommer sedan tillbaka hem till Mojan. Dottern kommer aldrig 

över att pojken togs ifrån henne, och drunknar i samband med att hon förvirrat letar efter honom i en 

kärrskog. Dotterns namn nämns endast en gång, Lajla, vilket är då hennes gravsten beskrivs. Efter 

Lajlas död bestämmer sig Mojan för att flytta till Malmö och försöka få tillbaka Lajlas son, och lyckas 

efter ett tag. Pojken är dock psykiskt sjuk och dör i samband med en rymning från den 

rättspsykiatriska kliniken. Vid romanens slut är Mojan ensam kvar utan några närstående i livet.  

 

4.2 Happy Sally 

Sara Stridsbergs Happy Sally innehåller tre parallellt berättade historier som utspelar sig under olika 

tidsperioder. Vi får följa Sally under 1930-talet, en karaktär baserad på den verkliga Sally Bauer, vars 

stora passion är simning. Hon simtränar mest hela tiden, och ger sig sedan av till Dover för att göra 

ett försök att simma över Engelska kanalen. Hon lyckas, och blir därmed den första skandinaven att 

”krossa” Engelska kanalen, som hon kallar det. 
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 Många år senare drömmer Ellen om att lyckas med samma kanalsimning. Tillsammans med 

sin man Viktor och deras två barn, en äldre dotter som är ”jaget” i berättelsen och lillebrodern H, åker 

hon till Dover för att göra ett försök. Ellen och Viktor har ingått ett vad — om Ellen lyckas med 

kanalsimningen ska hon få obegränsat med simtid. Om hon misslyckas ska familjen istället segla över 

Atlanten, en resa som är Viktors största dröm. Efter dagar av övning ger sig Ellen till slut ut i kanalen, 

men misslyckas. Familjen ger sig sedan, enligt överenskommelsen, ut på Atlantresan. För Ellen är 

misslyckandet en otrolig sorg. En dag när Viktor och barnen vaknar, mitt ute på Atlanten, är Ellen 

borta. Hon har simmat sin väg och antas ha drunknat, och när barnen och Viktor kommer hem igen 

anordnas en begravning på havet. 

 Slutligen skildras även då ”jaget”, Ellens dotter, många år senare återvänder till Dover för att 

försöka förstå vad som hände. Hon vandrar på de stränder där hela familjen tillbringade sommaren 

så många år tidigare, och försöker förstå moderns beslut att lämna familjen. Några svar får hon dock 

aldrig.  

 

5. Moderskapsskildring i Dykungens dotter och Happy Sally 

Moderskap är ett centralt motiv i litteraturhistorien.62 Länge gestaltades kvinnan främst som en av 

två möjliga roller. Antingen skildrades hon som Madonnan, den goda kvinnan och modern, som även 

kan anses vara en bild av det exploaterade moderskapet. Eller så skildrades hon som hennes motbild 

Horan, ofta i rollen som älskarinna. Denna dikotomi kan anses representera patriarkatets förtryck av 

kvinnans sexualitet.63 Madonnan har ofta förknippats med idealbilden av modern vars enda syfte är 

att föda och fostra, och har sitt ursprung i bland annat Bibelns jungfru Maria. Sedan dess har 

skildringen av den goda modern varit ständigt återkommande inom litteraturen.64 

 I samband med det moderna genombrottet i Norden i slutet av 1800-talet började kvinnans 

upplevelser bli mer synliga i litteraturen, bland annat gavs mer varierande skildringar av erfarenheten 

av moderskap. Under mellankrigstiden skildrades sedan kvinnans upplevelse av slitningen mellan 

yrkesarbetande och den traditionella kvinnorollen. I samband med den andra vågens feminism under 

1960- och 70-talet granskades modersrollen sedan ur ett jämställdhetsperspektiv och relationen 

mellan mor och dotter blev ett återkommande tema i litteraturen.65 I slutet av 1980-talet skrev 

litteratur- och genusvetaren Marianne Hirsch om moderskap i The Mother-Daughter Plot (1989). 

Hirsch menar att skildrandet av mödrars och döttrars erfarenheter i litteraturen med avsikt förbisetts 

av den traditionella litteraturforskningen. Vidare konstaterar hon att mansdominansen inom 

                                                 
62 Williams 2016, s. 39–48. 
63 Gemzöe 2004, 96-118. 
64 Williams 2016, s. 39–48. 
65 Williams 2016, s. 39–48. 
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litteraturen begränsat de skildringar som gjorts av kvinnor eftersom de alltid ställts i relation till 

mannen och det maskulina.66 Anna Williams menar att litteraturen idag ofta skildrar alternativa 

upplevelser av moderskapet, såsom mödrar som lämnar sina barn eller som är ensamstående.67 På 

vilket sätt mödrar syns i kulturen undersöks i allt högre grad, och har studerats av bland annat Ann 

Kaplan och Berit Åström.68 

 I följande analys kommer mödrar i Dykungens dotter och Happy Sally att behandlas. Båda 

romanerna innehåller flera olika moderskaraktärer. Dykungens dotter innehåller tre olika 

modersgestalter — Mojan, Lajla samt Mojans mor. I Happy Sally är det främst Ellen som skildras 

som mor, men även Sallys förhållande till modersrollen är av intresse då hon under romanens gång 

blir gravid. Analysen kommer dock i huvudsak fokuseras kring Mojan och Ellen i deras modersroller, 

då det är dessa som ges mest utrymme i romanerna, samt dessa mödrars relationer till sina döttrar. 

 

5.1 Att bli eller inte bli moder  

Att bli mor är inte något som framställs som självklart i någon av romanerna. Läsaren får istället ta 

del av tvivel och abortförsök. I både Dykungens dotter och Happy Sally ges skildringar av kvinnor 

som tydligt kommunicerar att de inte vill bli mödrar, och som i samband med graviditet vill göra 

abort. Då Mojan i Dykungens dotter upptäcker att hon är gravid uttrycker hon en önskan om att bli 

av med fostret: ”Och hon hoppades, ja hon hoppades att detta som växte i henne på något nådens sätt 

skulle bli om intet — på något sätt plötsligt bara helt enkelt skulle inte vara.”(Trotzig, s. 19). Allt 

eftersom inser Mojan att hon själv måste ta till handling för att undslippa att bli mor och gör då ett 

försök till en abort. Men barnet är för starkt, och aborten misslyckas. Efter en tid av förnekande av 

situationen hon befinner sig i, ger sig Mojan till slut av till Kristianstad för att motvilligt föda barnet. 

In i det sista försöker hon stå emot det som är på väg att hända: ”Vattnet hade redan gått. Men hon 

ville inte. Man såg detta avspegla sig i ansiktet som var stort och tomt och gråtsvullet — stridigheten: 

vattnet hade gått, hon visste vad som förestod. Men hon ville inte.”(Trotzig, s. 42-43). Mojan gör 

motstånd för allt vad hon är värd, men till slut föds ändå en dotter.   

 Barnets födelse innebär inte slutet på Mojans tvivel inför moderskapet, utan hon överväger 

istället att ta det nyfödda barnets liv: ”Modern fattade sakta med bägge händerna om barnets hals. — 

Det skulle vara som ingenting. Men ett ingenting som skulle väga tyngre än hela världen 

tillsammantagen.” (Trotzig, s. 64). Där och då bestämmer sig Mojan för att låta barnet leva. Hon vill 

inte ha ett barn, men att döda sitt eget barn skulle innebära ett ännu större mörker än att mot sin vilja 

                                                 
66 Hirsch 1989. 
67 Williams 2016, s. 39–48. 
68 E. Ann Kaplan, Motherhood and representation: The mother in popular culture and melodrama, London: Routledge 

1992. 
Berit Åström, The Absent Mother in the Cultural Imagination: Missing, Presumed Dead, Umeå: Umeå University 2017.  
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bli mor. Det faktum att Mojan blir mor mot sin vilja kommer dock att prägla hennes relation till 

dottern romanen igenom. Abort är ett återkommande tema i Dykungens dotter. Då Mojan vid ett 

senare tillfälle blir gravid igen gör hon en abort som lyckas (Trotzig, s. 90).  

 I Happy Sally skildras Sally som en kvinna som saknar viljan att bli mor i början av 1930-

talet. Vid upprepade tillfällen uttalar hon sin motvilja mot småbarn, och ett äckel inför mödrar: 

 

Jag har alltid äcklats av kvinnor med småbarn. På parkbänkarna hemma i Helsingborg sitter de 

hela eftermiddagarna i klasar med sina barnvagnar, sysslolösa, uppsvällda om bröstkorgarna. När 

ljuset försvinner från parken går de som på en given signal hem till sina makar och förbereder 

middagsmaten, och helt och hållet verkar de sakna mål och mening med sin tillvaro. När jag går 

med Carla i parken skrattar vi åt deras blanka ansikten, deras självgoda miner. Och sedan 

samtalsämnena de håller sig med, det är som att de tänker högt utan en tanke på sällskapet. Dukar 

och matsilver, elektricitetsomkostnader och det ständiga jollrandet med småbarnen, falskt och 

oriktigt låter det. (Stridsberg, s. 186) 
 

Det Sally beskriver är ett exempel på 30-talets kvinnoideal, där kvinnans roll till stor del var att vara 

mor. I Sallys ögon är det en meningslös tillvaro, som främst går ut på att finnas till för andra istället 

för att ha sina egna drömmar. Sally gör upprepade gånger tydliga avståndstaganden från den typiska 

kvinnorollen och moderskapet, till den grad att hon undviker att umgås med kvinnor som är mödrar 

(Stridsberg, s. 186). __________________________________________________________________ 

 Då Sally själv blir gravid tycks det vara en självklarhet för henne att göra abort. Allt vi får 

veta om Sallys upplevelser är utdrag ur hennes dagbok, där hon beskriver graviditeten som ett ”foster 

som förgiftade min kropp inifrån” (Stridsberg, s. 100). När Sally genomgår aborten blir hon mycket 

upprörd kring det faktum att mannen som utför aborten inledningsvis vägrar se på henne och ta henne 

i hand. Det är tydligt att mannen anser att Sally gör något moraliskt fel, vilket han visar genom sin 

bristande respekt för henne. Han anser inte att Sally handlar enligt vad som är acceptabelt för en 

kvinna och Sally upplever att han försöker ge henne dåligt samvete över sitt beslut, något som dock 

inte ger effekt: 

 
Efteråt sa han att det var en pojke. Som om avsikten var att det skulle beröra mig illa. Han stod 

vid sitt fläckiga tvättfat och torkade händerna efteråt, stirrade på mig uppfordrande. 

— Nu finns inte din pojke mer, sa han. 

Han skulle bara veta att ingenting hade kunnat beröra mig mindre när främlingen äntligen var ur 

kroppen på mig. (Stridsberg, s. 102) 
 

Återigen beskrivs en bild av idealet, här genom mannens syn på Sally, och hur Sally tar avstånd från 

detta ideal och vägrar anpassa sig efter hur andra anser att hon som kvinna borde bete sig. Mannens 

beteende visar på hur skambelagt det var att inte vilja bli mor, och att avbryta en pågående graviditet. 

Mannens syn motsvarar normen, det genuskontrakt där Sally som kvinna borde vilja bli mor, men 

som hon istället tydligt bryter mot. Även andra normer antyds, som att det skulle innebära en större 

lycka att få en son än en dotter. Sally tar ett tydligt avstånd från det som förväntas av henne i det att 
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hon inte tycks känna det minsta tvivel eller sorg inför aborten, utan endast lättnad. Romanen igenom 

tar hon konsekvent avstånd från allt som har med barn och moderskap att göra, vilket gör att hon 

tydligt avviker från den traditionella kvinnorollen. 

 Gestaltningen av Mojan och Sally innehåller vissa likheter, och båda karaktärernas 

upplevelser utspelar sig under samma tidsperiod kring 1930-talet. Ingen av dem var i en relation eller 

gifta då de blev gravida, och att som ensamstående moder få ett utomäktenskapligt barn var vid den 

här tiden en skandal förknippad med mycket skam. Det är dock bara i Dykungens dotter som denna 

skam uttrycks, där Mojan går runt med en gardinring runt ringfingret för att dölja det faktum att hon 

är ogift (Trotzig, s. 18). Mojan skäms inför sina föräldrar över den situation hon har försatt sig i och 

vägrar prata om graviditeten utan låtsas istället som ingenting. Skammen tycks också vara 

anledningen till att hon ger sig iväg från barndomshemmet. Mojan bryr sig om hur andra människor 

ser på henne, och tycker sig vara tvungen att börja om på en plats där ingen vet vem hon är. Då hon 

senare är gift med gårdskarlen och tillsammans med honom får en dotter som fötts inom äktenskapet 

har hon ingen önskan om att göra en abort, utan tycks snarare se fram emot att bli mor. Denna 

förändrade inställning beror på att Mojan inte längre har någonting att skämmas för. Hon är nu gift 

med gårdskarlen och deras barn kommer dessutom inte ha ett avvikande utseende som Lajla, utan se 

ut som alla andra i staden. Mojan som inte på många år haft någon kontakt med sina föräldrar funderar 

på att hälsa på dem nu när hennes tillvaro är mer lyckad: ”Nästa barn skulle gå att visa upp, nästa 

barn skulle vara ett äkta och riktigt.” (Trotzig, s. 179). 

 I Sallys fall beror aborten istället på att hon själv inte har någon önskan att bli mor. Hon 

reflekterar inte över det faktum att hon blivit gravid utan att vara gift, utan vill helt enkelt inte ha ett 

barn. Detta innebär en tydlig skillnad i anledningen till viljan att göra abort mellan Mojan och Sally, 

där Mojan i högre grad tycks påverkas av normer och andras syn på henne, medan Sally handlar 

utifrån sin egen vilja. Karaktärernas upplevelser utspelar sig under samma period, men i detta bör 

vägas in att Dykungens dotter gavs ut 1985 och Happy Sally 2004. Trots att båda romanerna gavs ut 

i tider då abort var accepterat i mycket högre grad än då romanerna utspelar sig, var lagen om fri abort 

relativt ny i Sverige när Dykungens dotter gavs ut. Då Happy Sally skrevs var fri abort så pass 

etablerat, att det till viss del kan ha spelat in i gestaltningen av karaktärernas reflektioner kring 

upplevelsen. Idag är det inte speciellt uppseendeväckande att ta så pass lätt på en abort så som Sally 

tycks göra, men faktum kvarstår att det var en högst olaglig handling då Sallys upplevelse utspelade 

sig. Sallys abort är därmed ett betydligt större normbrytande än vad det kan anses vara utifrån Sallys 

egna beskrivningar av händelsen. 

 En betydande skillnad mellan Mojan och Sally i deras normbrytande är att det i Mojans fall 

sker ofrivilligt, medan Sally bryter mot samhällets förväntningar av egen vilja. Mojan gör allt för att 

passa in i tillvaron, och försöker genom gardinringen dölja att hon har ett utomäktenskapligt barn. 
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Hon vill vara som alla andra och har ingen önskan om att bryta mot genuskontraktet. Sally däremot 

tar ingen hänsyn till den roll genuskontraktet tilldelat henne, utan tar aktivt avstånd från den i och 

med att inte vilja bli mor.  

 Då Lajla i Dykungens dotter blir gravid sker ett slags upprepning av Mojans första graviditet, 

i det att Lajla förnekar situationen och låtsas som ingenting. Då Lajla först förstår att hon är gravid 

upplever hon situationen som hopplös, men någon ilska riktas aldrig mot själva fostret, utan hon tycks 

istället känna en frustration över den maktlösa situation hon befinner sig i som ensamstående ung 

kvinna. Framför allt är Lajla bekymrad över vad hon ska mötas av för reaktioner på det faktum att 

det inte finns någon fader med i bilden, och främst på Mojans reaktion: ”— Men en dag, […] slogs 

flickan som av ett blixtnedslag: Vad? Vad? skulle Mojan säga? — Ty till detta som hon bar i sig, 

skulle ju överhuvudtaget ingen far kunna utpekas.” (Trotzig, s. 263). Trots att Mojan befunnit sig i 

exakt samma situation som Lajla, finns hon inte på något sätt där som ett stöd för henne. Istället möter 

hon Lajla med samma tystnad som hennes egen mor gjorde då hon var gravid: ”Mojan såg förbi 

henne, det var som om hon inte ville se henne.” (Trotzig, s. 263). Att Mojan blundar för situationen 

kan antas bero på att hela Mojans tillvaro gått ut på att få henne och dottern att passa in i staden, och 

att Lajlas graviditet nu kommer att göra att de ännu en gång kommer försättas i att vara det avvikande, 

något som Mojan har svårt att acceptera. För Mojan blir det ännu ett ofrivilligt normbrytande. 

 Då Lajla väl har fått sin son blir han det som upptar hela hennes tillvaro. Detta bidrar till 

uppfattningen av att Lajla inte kände några tvivel inför själva moderskapet, utan att omständigheterna 

var anledningen till känslan av hopplöshet. När hon sedan blir ifråntagen moderskapet, både genom 

att hennes son omhändertas och att hon blir tvångssteriliserad, blir det början på Lajlas undergång, 

vilket jag kommer att diskutera mer senare. _______________________________________________ 

 Även i Happy Sally gestaltas en kvinna som inte tycks ha någon tvekan inför att bli mor. Hos 

karaktären Ellen uttalas aldrig en tvekan över beslutet att skaffa barn. Det tycks snarare vara något 

som kommer ifatt henne i efterhand, i och med insikten att barnen kan komma att bli ett hinder för 

henne. Ellen beskriver i ett vykort till dottern hur hon upplevde det att bli moder: 

 

Jag tänker på tiden innan ni fanns. Jag minns inte riktigt vad jag gjorde då, men jag kommer ihåg 

att jag var lättare, tyngdlös nästan. När du kom blev jag tyngre, det var inte bara graviditeten och 

det att jag bar dig hela tiden. Det var något annat, som att jag fästade lite bättre vid marken. När 

pojken kom var det som att jag växte fast i min kropp ordentligt. [- - -] Innan ni kom var jag ofta 

rädd att jag skulle tappa fotfästet. Men jag var aldrig rädd för att falla. Jag minns att jag trodde att 

jag skulle lyfta som en gasballong och försvinna i atmosfärerna. (Stridsberg, s. 127) 
 

Att bli mor innebär för Ellen att få en tydligare plats i tillvaron, kanske även att få ett tydligare syfte 

i och med moderskapet. Att som kvinna inte vara moder kan tolkas som att inte ha någonting att fästa 

sin existens vid, att inte ha någon tydlig mening. I detta stärks den traditionella kvinnorollen, i och 

med uppfattningen att som kvinna ha funnit sin rätta plats i tillvaron i och med att bli mor. Men det 
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kan även visa på hur svårt det kan vara att känna att man har en given plats i samhället då man inte 

följer normen. Att som kvinna inte ha barn blir en upplevelse av att ha svårt att finna sin plats och 

hitta ett syfte med tillvaron. Det som av Ellen beskrivs som att bli tyngre kan även tolkas som den 

börda det är att bli mor, det ansvar det innebär. Det är en tyngd som innehåller alla normer och 

förväntningar på en kvinna som får barn. På så sätt är tyngden både en trygghet i att ha en tydlig plats 

i tillvaron, men även tyngden av de krav som moderskapet innebär.  

 Vad både Trotzig och Stridsberg skildrar är kvinnors olika inställningar och känslor inför 

moderskapet. Istället för att visa på en bild där moderskapet är en självklarhet för kvinnan skildras 

motstånd mot moderskapet på ett lika naturligt sätt som de kvinnor som inte tycks ha några tvivel 

inför att bli mödrar. Författarna lyfter fram olika upplevelser av graviditeter, där båda romanerna 

innehåller mödrar som ifrågasätter moderskapet och mödrar för vilka det tycks vara en självklarhet 

att de ska ha barn.  

 

5.2 Moderns dröm och barn som hinder  

Både Mojan och Ellen har drömmar om framtiden. Dessa drömmar handlar om helt andra saker än 

moderskap och familj, vilket bara det är ett slags avvikande från kvinnonormen. För Mojan är det 

drömmen om staden. Hon växer upp på en liten gård i Skåne med sina föräldrar, där vardagen präglas 

av hårt arbete. Mojan är så frustrerad över den enformiga och meningslösa tillvaron att hon inte ser 

någon egentlig mening med att leva. Mitt i allt elände är det staden som Mojan drömmer om: ”En 

gång skulle hon bli fri, en gång skulle hon äntligen lämna allt bakom sig och ge sig av till staden — 

en gång skulle hon komma till staden och vara fri, ett alldeles nytt liv.” (Trotzig, s. 23). Ellen har 

även hon en dröm. Hon drömmer om obegränsat med tid till simning, där det stora målet är att lyckas 

simma över Engelska kanalen — den simning som Sally Bauer lyckades med på 30-talet.  

 Varken Mojan eller Ellen lyckas uppnå den tillvaro de drömmer om. I bådas fall tycks det 

vara barnen som står i vägen för deras drömmar. Det är moderskapet som gör att de får ge upp, att de 

inte lyckas nå den tillvaro de vill ha. För Mojan är det graviditeten som gör att hon till slut ger sig av 

till staden, och på sätt och vis följer sin dröm, men inte alls på det sätt som hon hade tänkt sig. För 

henne skulle det bli en nystart och en friare tillvaro. Istället blir det — på grund av barnet — en skam 

att komma till den nya staden som ensamstående mor. När Mojan väl kommer fram till staden är den 

en besvikelse: ”Den var inte på något sätt som hon tänkt sig. Den var inte fin. Den var smutsig. 

Fabrikskvarter.” (Trotzig, s. 66).  

 Att hon kommer till staden på grund av en ofrivillig graviditet snarare än av fri vilja tycks 

påverka Mojans syn på staden. I och med moderskapet blir staden, precis som hembygden, snarare 

något hon känner sig fast i än något som ger henne frihet. Utöver moderskapet är Mojan även fast i 
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ett ständigt arbetande, då hon arbetar dubbelt för att kunna försörja sig själv och dottern: 

 

Men också den nya världen bestod av burar, stora, sammankopplade. Denna stad var inte den 

som hade skimrat. Kanske fanns den skimrande någon annanstans, här var den i alla fall inte. 

Här var burar. Från morgon till kväll formade bearbetade knådade missformade något annat än 

hon själv henne. Från kväll till morgon gick hon samma väg tillbaka, baklänges i drömmen. 
Mojan hon hade ju velat bestämma själv hur allt skulle bli. Men hon satt fast, orubbligt fast. 

Saker hände. Hon hade inte minsta makt över någonting. (Trotzig, s. 123) 

 

Mojan upplever att hon befinner sig i en maktlös tillvaro, vilket är motsatsen till hennes dröm om 

frihet. Anledningen till allt det negativa, att Mojan inte kan leva ett nytt fritt liv i staden, är i hennes 

ögon dottern. Det är dottern som gör att de inte passar in och ses som annorlunda: ”Mojan blev […] 

på sätt och vis respekterad. [- - -] Men den svaga punkten i försvaret var alltså flickan” (Trotzig, s. 

108).  

 Allt efter romanens gång kommer staden att bli drömmens totala motsats, och beskrivs istället 

som Mojans fiende: ”Ty staden som Mojan för så många år sedan hade invandrat till, hade aldrig 

upphört att vara hennes fiende.” (Trotzig, s. 184). Vid romanens slut beskrivs staden som något som 

Mojan blivit förvisad till, och att drömmen istället är att återvända till landsbygden: ”[…] att under 

alla år i förvisningen i staden här hade hon i verkligheten tänkt sig att en dag skulle hon kunna vända 

tillbaka. Nu såg hon ju, att det var inte möjligt. Allt var sönder.” (Trotzig, s. 280). På grund av det 

ofrivilliga moderskapet, och allt tvång som staden därmed förknippas med för Mojan, har staden gått 

från drömmen till det som Mojan nu drömmer om att ta sig ifrån. Det som för Mojan skulle innebära 

frihet, har på grund av hennes normbrytande blivit det motsatta. Alla de normer som finns i staden, 

och som Mojan inte kan leva upp till, gör att staden blir ännu en slags ”bur” som hon tvingas befinna 

sig i.  

 I Happy Sally sätts Ellens dröm om simning och livet som moder upp som motpoler. Det avtal 

som Ellen och Viktor ingår bygger på om Ellen klarar kanalsimningen eller inte, och beskrivs av 

dottern: ”Om du klarar det: obegränsad simtid, en vindslägenhet på Paradisgatan, swimmingpool i 

trädgården. Om du förlorar: Atlantresan, obegränsad lektid med oss.” (Stridsberg, s. 22). Om Ellen 

klarar det kommer hon alltså få ägna sig fullt ut åt sin dröm. Klarar hon det inte innebär det att familjen 

ska åka på Viktors drömresa över Atlanten och obegränsad lektid med barnen. För Ellen innebär en 

förlust därmed att tas ifrån sin stora dröm och det som fyller hela henne tillvaro, och att hon istället 

reduceras till att endast vara moder.  

 För Ellen är simningen allt, att misslyckas tycks aldrig vara ett alternativ. Ändå slutar 

kanalsimningen med att hon tvingas ge upp. Många år senare försöker dottern förstå varför Ellen 

misslyckades. Vad var det som gjorde att Ellen misslyckades men att Sally klarade det? Dottern 

undrar om det var hennes och lillebroderns fel: ”Jag har undrat vad som skilde dig från Sally. Jag har 

undrat vad det var som tog sönder den där rymdviljan du skulle ha haft. Jag har undrat om det var 
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mitt fel.” (Stridsberg, s. 23). Vid flera tillfällen beskrivs Ellen ha ”simmararmarna fyllda av drakbarn” 

(Stridsberg, s. 24, 232). Detta gestaltas som den största skillnaden mellan Ellen och Sally. Ellens barn 

är en distraktion och ett hinder, något som Sally inte begränsades av eftersom hon inte var mor. 

 Vi får även en bild av att Ellen själv ser barnen som en slags distraktion. Då dottern ber 

modern om att berätta om Sallys simning får hon svaret: ”— Om du lovar att lämna mig ifred sedan.” 

(Stridsberg, s. 39). För Ellen är barnen ett ständigt hinder hon måste ta sig förbi för att få ägna sig åt 

sin simträning. När Ellen skyndar iväg till badhuset på morgonen för att simma har barnen ställt 

väckarklocka för att hinna träffa henne innan hon cyklar iväg. Barnen klänger sig ofta fast vi Ellen 

då hon är på väg att gå: _______________________________________________________________ 

 

Det är natt. Jag håller fast dig när du är på väg ut, jag hänger mig i dina tröjärmar, jag släpper 

inte.  

— Gå inte, ropar jag och jag vet att jag är som H, klängande klistrande desperat, men jag kan 

inte sluta. Jag vill inte att du ska gå härifrån, jag vill att du ska stanna hos mig. 

— Snälla! 

— Släpp. Mig. Nu. 

Din röst är helt lugn. Sedan ålar du dig ur tröjan och springer nedför trapporna. Jag vet inte varför 

jag håller fast dig, mitt ansikte är i den tomma tröjan sedan, stickigt och vått. (Stridsberg, s. 40-

41) 

 

Simningen och moderskapet står ständigt i kontrast till varandra, de är oförenliga. Inte bara för Ellen 

som slits mellan de två, utan barnen tycks även de uppfatta simningen som ett hot, något som kan 

komma att ta deras mor ifrån dem. Hos dem leder det till en besatthet att hålla modern kvar.  

 Hos Trotzig gestaltas istället Mojan som en kvinna som har möjlighet att vara mer än endast 

mor, i det att hon yrkesarbetar. Under 1930-talet var den övergripande föreställningen att det 

visserligen var möjligt för en kvinna att yrkesarbeta, men att det i så fall krävde att hon avstod ifrån 

att vara moder.69 Att kvinnan tvingas välja mellan yrkesarbetande och moderskap är en norm som 

Mojan tydligt bryter mot, även om hennes yrkesarbetande på många sätt får konsekvenser för hennes 

moderskap eftersom det innebär att hon ofta tvingas vara frånvarande. Att Mojan arbetar trots att hon 

är mor är dock aldrig något som ifrågasätts, varken av henne själv eller av hennes omgivning, utan 

ses som en självklarhet eftersom hon måste försörja sig. _____________________________________ 

 Hos Stridsberg, vars gestaltning av Ellen utspelar sig under 1980-talet, är motsättningen 

mellan moderskapet och engagemang utanför hemmet starkare. Att Ellen i högre grad tvingas välja 

mellan dessa två är intressant. Eftersom Ellens berättelse utspelar sig så pass mycket senare än 

Mojans, borde det rimligtvis vara mer accepterat för Ellen att kombinera moderskapet med andra 

aktiviteter, men så är här inte fallet. En förklaring till detta kan vara av vilket skäl aktiviteten utförs, 

och att detta spelade in i hur pass accepterade kvinnors aktiviteter utanför hemmet var. Mojans 

                                                 
69 Hirdman 1992, s. 203-218. 
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yrkesarbetande sker inte endast av egenintresse, utan för att hon ska kunna försörja sig själv och sin 

dotter. Detta kan faktiskt ses som ett slags förlängning av moderskapet, där hon arbetar för att kunna 

ta hand om sitt barn. Ellens simning däremot, sker bara för hennes egen skull. Istället för att bidra 

med något till familjen, blir familjen snarare lidande på grund av simningen. Detta skulle kunna 

förklara varför motsättningen i Ellens fall är större. Att som kvinna ägna sig åt något utanför hemmet 

endast för sin egen skull, är att i högre grad avvika från den traditionella kvinnorollen. Att kvinnor 

som vid den här tiden hade stora engagemang i något utanför familjen och hemmet kritiserades har 

poängterats av genusvetaren Jens Rydström och historikern David Tjeder. Att som kvinna vara 

engagerad i något ansågs ha en direkt negativ påverkan på barnen.70 Att denna syn fortfarande fanns 

kvar så sent som på 70- och 80-talet är en förklaring till varför Ellen anses vara tvungen att välja 

mellan moderskapet och simningen.  

 Något som skiljer mödrarna i romanerna åt är hur de tilltalas. Mojan är så pass mycket 

definierad av sitt moderskap att hon aldrig namnges, utan Mojan är ett smeknamn för mamma i staden 

där de bor. Hon är aldrig sin egen person, utan hennes identitet utgörs av moderskapet. Ellen däremot, 

omnämns i högre grad vid sitt förnamn än som mamma, vilket markerar att hon är en egen individ 

och något mer än endast mor. När Ellen skriver vykort till dottern signerar hon dem med Ellen istället 

för mamma, vilket kan tolkas som en markering från Ellens sida att hon vill ta visst avstånd från 

moderskapet, som att hon inte känner sig bekväm med att omtala sig själv som mamma. 

 Trots att både Mojan och Ellen tvingas ge upp det de drömmer om, och det mer eller mindre 

på grund av moderskapet, så ses ingen av dem som lyckade mödrar. Båda anses istället på sätt och 

vis ha försummat sina barn, vilket kommer att diskuteras i nästa avsnitt. 

 

5.3 Den otillräckliga dottern 

Mojan och Ellen har båda komplicerade relationer till sina barn. Mojans relation till dottern Lajla 

präglas i hög grad av att Mojan egentligen inte ville bli mor. Moderns syn på dottern är därför 

inledningsvis till största del negativ, men blandas även stundvis med en glädje gentemot det nyfödda 

barnet: ”Ögonen var öppna, blicken hinnaktig mörkdunkel, bottenlösa dyögon, de underskönaste hon 

i sitt liv sett. [- - -] Men när hon såg ner i barnsängen igen låg där ett främmande kräldjur, ett hemskt 

sugdjur. Hon slog händerna för ansiktet och skrek.” (Trotzig, s. 57). Den ambivalens Mojan känner 

inför dottern avtar inte över tid, utan förblir bestående. I stunder känner Mojan en otrolig glädje över 

sitt barn, är väldigt beskyddande och orolig över hur det ska gå för dottern i livet. Vid andra tillfällen 

känner Mojan en frustration och ilska gentemot dottern, främst eftersom hon är det största skälet till 

att de inte passar in och är som alla andra.    

                                                 
70 Rydström & Tjeder 2009, s. 223-231. 
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 Efter att Mojan kommit till staden med sin nyfödda dotter är hennes främsta mål att bli som 

vem som helst, att passa in i tillvaron och följa normen. Hon arbetar hårt för att skaffa sig ett liv som 

är som alla andras: ”Hon var stark, hon kunde arbeta obegränsat. Och hon ville bygga dem ett nytt 

liv. En ny sorts människa skulle de bli, hon och flickan. Det gamla skulle dikas ut.” (Trotzig, s. 104). 

Men det faktum att Mojan är ensamstående mor till ett utomäktenskapligt barn gör sig ständigt påmint 

och gör att hennes frustration till stor del går ut över dottern, som hon försöker forma till att bli så 

vanlig och intetsägande som möjligt: 

 
Mojan försökte än med hårda ord än med milda (alldeles sammanhängande var hon ju inte, 

tvärtom var allt hon kände för flickan och gjorde med henne liksom hela tiden på samma gång 

natt och dag) hålla barnet inom hennes gränser — för om inte flickan själv förstod sitt läge så 

gjorde i varje fall modern det, hon tänkte aldrig på något annat. (Trotzig, s. 109) 

 

Hon gör allt för att Lajla ska passa in och följa normen, vilket ännu en gång visar på att det 

normbrytande som Mojans tillvaro utgör är ofrivilligt. Även då Lajla blivit något äldre och Mojan får 

ytterligare en dotter tillsammans med gårdskarlen fortsätter deras relation att vara problematisk. När 

Mojan fått en dotter som är född inom äktenskapet, blir Lajlas förknippning med utanförskap ännu 

starkare hos Mojan och hennes ovilja gentemot Lajla når nya höjder: ”Otydligt men starkt hade hon 

för sig att på ett eller annat sätt var allt den stora mörka flickans fel.” (Trotzig, s. 190). Lajla blir för 

Mojan den person hon kan lägga all skuld på för den situation de befunnit sig i under så många år, 

präglade av utanförskap. När den nya dottern Vera föds tycks Mojan vara rädd att det mörker som 

Lajla är förknippad med ska föras över på den nyfödda, vilket Mojan ger uttryck för då hon vägrar 

låta Lajla hålla i Vera: ”Sedan kom det över de snövita läpparna: 'H O N får inte röra henne! H O N 

får inte röra henne!'” (Trotzig, s. 188). Efter Veras död uppstår en ytterligare kyla i Mojans och Lajlas 

relation, och Mojan blir allt mer frånvarande. När Lajla efter att hon gått ut skolan dessutom inte 

lyckas få jobb i textilfabriken där Mojan arbetar, utan istället tvingas arbeta i den skamfyllda 

benmjölsfabriken, gör det Mojans besvikelse över dottern ännu större. De har knappt någon kontakt 

längre, vilket Mojan konstaterar för sig själv: ”[…] det var ju länge sedan nu som vanan kommit 

mellan dem att inte säga många ord, nästan inga alls utom plötsliga häftiga skällningar. — Hur hade 

det blivit så? frågade sig Mojan hela tiden.” (Trotzig, s. 267). Trots att Mojan själv noterar hur dålig 

relationen till Lajla blivit gör hon inga som helst försök till att reparera den. Istället glider de bara 

längre och längre ifrån varandra, och den enda kommunikation de har är de utskällningar Lajla får av 

Mojan. Detta pågår ända till den dag då Lajla ger sig av efter att ha insett att hon är gravid. Den dåliga 

relationen gör att Lajla inte kan finna något stöd hos modern, trots att hon befunnit sig i samma 

situation. 

 För Lajla får moderns kyla uppenbara konsekvenser. Ända från det att Lajla föds beskrivs hon 

som ett glatt och livligt barn: ”Ty flickan var ett barn av det slag som redan från första ögonblicket 
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är som ett enda leende, överfylld av ett slags kiknande jubel — fast ännu tyst, man förstår egentligen 

inte varifrån intrycket kommer, bara att det alldeles otvivelaktigt är där.” (Trotzig, s. 59). Lajla 

skildras som ständigt munter, en flicka som sjunger och dansar fram. Men i takt med att Lajla växer 

upp och Mojan blir allt hårdare mot henne, försvinner Lajlas glädje. Ju äldre Lajla blir, desto mer 

lägger hon även märke till sitt avvikande utseende, vilket barnen på gården och i skolan retar henne 

för. Till slut konstateras det om Lajla att ”hon sjöng aldrig mer” (Trotzig, s. 195). Moderns strävan 

efter att de ska vara som alla andra och på alla sätt dölja det som är avvikande spär ytterligare på det 

utanförskap som barnen utsätter Lajla för.  

 Mojans ambivalens inför sitt barn återfinns även till viss del i Ellens relation till sina barn i 

Happy Sally. Tidigare har Ellens känsla av barnen som ett hinder och en distraktion beskrivits, men 

hennes relation till sina barn består även av klassiskt omhändertagande moderskänslor, vilket beskrivs 

av dottern: ”Ditt ljusa ansikte när du böjer dig över oss, fångar oss där vi kommer springande. Du 

sitter på huk vid vägkanten och väntar, vill knyta halsduken lite hårdare över näsorna på oss.” 

(Stridsberg, s. 43). Ellen beskrivs dock inte som en moder som skapar trygghet för sina barn, utan 

barnen är ständigt rädda för att förlora henne och har en konstant känsla av att hon är på väg bort från 

dem. Minnet av denna rädsla är även tydlig hos dottern då hon ser tillbaka på relationen till modern i 

vuxen ålder, och reflekterar över den i vad som kan antas vara en dagbok: 

 
Minnen: 

 

1. Du är på väg ner till sjön. Jag hänger mig fast i dina armar. 

2. Du är på väg till simbassängen. Jag ber dig stanna. 

3. Du läser om Sally. Jag vill att du ska läsa högt för mig. 

4. Du låser in dig på vinden. Jag hänger i dörrhandtaget.  

5. Du är på väg ner till sjön. Jag håller fast dina armar.  

6. Du är på väg in till stan, har bett om att få åka ensam. Jag feberyrar så att du måste stanna 

hos mig.  

7. Du är på väg ner till sjön. Simglasögonen om halsen, flygande hår, lycklig. Jag hänger mig 

fast i dina armar, gråter när du går ifrån mig. (Stridsberg, s. 149)  

 

Detta är en skildring av en dotter som vill vara nära, som vill ha trygghet, men som inte får den och 

istället är konstant rädd för att bli lämnad. Det är även en skildring av en kvinna som vill komma ifrån 

moderskapet, som låser in sig för att slippa barnen och som i högre grad tycks vara lycklig när hon 

får vara ifred än när hon är med sina barn.  

 I och med Ellens misslyckande, då hon inte klarar av att simma över Engelska kanalen, uppstår 

en förändring i hennes beteende gentemot alla runt omkring henne. Den person som tidigare präglats 

av ömsom flykt och ömsom omhändertagande moderskänslor är nu ständigt frånvarande och disträ, 

liksom inne i sin egen värld där det enda som existerar är det stora misslyckandet. Under resan över 

Atlanten, en resa som Ellen aldrig ville åka på, håller hon sig för sig själv. På dagarna ligger hon mest 

i kojen och läser böcker, på nätterna när de andra sover smyger hon upp på däck.  
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 Tidigare har jag diskuterat huruvida mödrarnas normbrott är frivilliga eller ej, och konstaterat 

att Mojans normbrytande är ofrivilligt medan Sallys är frivilligt. Ellens normbrytande är i likhet med 

Sallys frivilligt, hon vill avvika från modersidealet genom att i och med simningen få vara något mer 

än endast mor. Att båda Stridsbergs karaktärer frivilligt bryter från normen, medan Trotzigs gör det 

ofrivilligt kan säga oss något om synen på normbrytande då romanerna gavs ut. Den ökade 

medvetenhet om genus som skett på senare år, har gjort att vi idag är mer medvetna om på vilket sätt 

genuskontraktet förpassar oss till olika roller. Denna medvetenhet har gjort att vi i större utsträckning 

vill bryta mot de förväntade rollerna, vilket rimligtvis även bör synas inom litteraturen. Jag menar att 

detta kan ha bidragit till att vi hos Stridsberg ser karaktärer som vill avvika från det som förväntas av 

dem, trots de konsekvenser det får.  

 För Mojan innebär frihet att passa in i normen, medan det för Ellen är en frihet att få avvika 

från normen. Oavsett om de vill eller inte vill avvika från normen så får deras normbrytande 

konsekvenser i det att de båda till viss del försummar sina barn. Båda romanerna visar därmed på att 

kvinnans frigörelse från genuskontraktet och de normer som det innebär kräver ett pris. I båda dessa 

fall är detta pris barnens välmående. Detta blir ännu tydligare då mödrarna sviker sina barn. 

 

5.4 Det slutliga sveket 

Dykungens dotter och Happy Sally innehåller båda ett slutgiltigt svek av modern gentemot dottern. 

En handling som ställer allt på sin spets, varifrån det inte finns någon återvändo, och som kommer få 

avgörande konsekvenser för dotterns framtid.  

 I Dykungens dotter inträffar sveket efter att Lajla blir skickad tillbaka hem till Mojan av 

polisen efter sin vistelse i Stockholm, där hon fött en son. Till en början är Mojan välkomnande och 

omhändertagande: ”En gång till får man inte svika — tänkte hon. Sedan öppnade hon dörren på vid 

gavel och drog dem in i sig, svepte dem in i sig, höll dem i sig.” (Trotzig, s. 278). Att hon säger sig 

inte vilja svika dottern igen tyder på att Mojan är medveten om att hon inte behandlat dottern bra 

tidigare, och känner sig antagligen skyldig till att dottern kände sig tvungen att ge sig av från hemmet. 

Mojan har lovat barnavårdsnämnden att hon ska hjälpa Lajla att få ordning på sitt liv och skaffa sig 

ett arbete, men hur mycket Mojan än försöker prata med Lajla får det ingen effekt. På dagarna umgås 

Lajla med pojken, och på kvällarna försvinner hon ut och träffar olika män. Efter en lång period av 

konflikter och tjat får Mojan nog. Hon går till barnavårdsnämnden och berättar om Lajlas situation. 

För Mojan innebär detta en slags hämnd: ”Och vad som var ofattbart för Mojan var på vem hon 

hämnades. Hon visste att hon hämnades på någon. Men hon kunde inte begripa på vem, inte varför.” 

(Trotzig, s. 285). Det är uppenbart att Mojan befinner sig i en frustrerad situation, men det är inte bara 

Lajla hon är frustrerad på. Kanske känner hon även en frustration över hela sin tillvaro, över det liv 
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som kom att bli hennes. Anmälningen av hennes egen dotter kan ses som en hämnd för det påtvingade 

moderskapet, och de krav och normer som det innebär.  

 För Lajla blir konsekvenserna ödesdigra. Hon blir placerad i ett skyddshem för lösdriveri och 

sonen placeras i fosterhem. Efter ett tag blir Lajla försöksutsläppt, men faller omedelbart tillbaka i 

sitt gamla beteende, och blir skickad tillbaka till hemmet: 

 

Läkaren fastställde existensen av ett foster i kanske tionde veckan och fastslog för övrigt 

”medelmåttig efterblivenhet”. Fostret ifråga aborterades redan samma vecka inne på lasarettet, 

där det i övrigt förfors med flickan ”enl. 1941 års lag om s. på person, som kan antagas genom 

arvsanlag på avkomlingar överföra sinnessjukdom eller sinnesslöhet. S. får även utföras, när 

någon på grund av sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan rubbning av själsverksamheten el. 

på gr. av asocialt levnadssätt synes vara för framtiden uppenbart olämplig att handhava 

vårdnaden om barn” […]. (Trotzig, s. 288-289) 

 

Lajla tvångssteriliseras och hennes barn aborteras utan att hon själv har något att säga till om. Lajlas 

sätt att leva anses här vara så långt ifrån vad som är accepterat för en kvinna att samhället känner sig 

tvunget att ingripa och se till att Lajlas beteende inte förs över på eventuella framtida barn. 

Tvångssteriliseringen blir ett sätt att kontrollera kvinnor, och att Lajla steriliseras är en tydlig 

markering av att hennes utlevda sexualitet är alltför normbrytande. På sätt och vis innebär 

steriliseringen att Lajla inte anses förtjäna att ha möjlighet att bli mor. Genom att straffa kvinnor som 

befinner sig för långt ifrån normen med sterilisering, blir det ett sätt att hålla kvar kvinnan i den 

traditionella könsrollen. Normbrytandet bestraffas genom att ta ifrån kvinnan möjligheten till 

moderskap.  

 Efter steriliseringen får Lajla återvända hem till Mojan, eftersom hennes levnadssätt nu inte 

kan få några ”skadliga följder”. Men det Lajla återvänder till är ett mycket annorlunda liv. Att Lajla 

tagits ifrån moderskapet, både i det att hon blivit ifråntagen sin son och även i det att hon 

tvångssteriliserats, blir början på Lajlas undergång. Hela hennes tillvaro kretsar kring att få tillbaka 

sonen, hon letar efter honom överallt: 

 

Hon letade, hon letade. Det vill säga: man ränner från liknade till liknade. Varje liten barngestalt 

i den åldern. Men hon kunde ju inte alls veta hur han såg ut nu, tiden hade blivit underlig, flög 

och stod stilla, egentligen var det när hon såg ett litet barn i den ålder, som han varit i när allt 

hände — som hon ryckte till. Som det slet i henne, skrek till i henne. Som om allt med ens gick 

sönder och stod vidöppet, blodigt. (Trotzig, s. 294) 

 

Att hitta honom blir en besatthet som aldrig går över hos Lajla. Hon prostituerar sig för att samla ihop 

pengar för att kunna köpa tillbaka sonen, men när hon har tillräckligt med pengar och återvänder till 

barnavårdsnämnden får hon förklarat för sig att det inte är så det fungerar. Lajla ger då helt upp, blir 

apatisk, och börjar inbilla sig att hon hör sonen ropa efter henne. Efter en tid försöker även Mojan få 

tillbaka pojken, men inte heller hon lyckas. Till slut skaffar sig Lajla ändå ett arbete och försöker ta 
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sig tillbaka till livet, men hon hör fortfarande sonens rop, en kväll så högt att det driver henne ut i 

kärrskogen där hon förtvivlat letar efter honom. Ute i kärrskogen drunknar sedan Lajla.  

 Dykungens dotter handlar inte bara om ofrivilligt moderskap, utan även om att ofrivilligt bli 

ifråntagen moderskapet och vad det gör med en moder. Från det att Lajla föder sin son är han ljuset i 

hennes tillvaro. Någon tvekan eller ångest inför moderskapet känner Lajla aldrig. Att sedan bli 

ifråntagen det som hela hennes tillvaro kretsar kring blir mer än vad Lajla klarar av. På så sätt blir 

moderns svek Lajlas undergång.  

 I Happy Sally inträffar det stora sveket efter Ellens nederlag, då familjen ger sig ut på resan 

över Atlanten. Efter misslyckandet är Ellen frånvarande, och en morgon när familjen vaknar är Ellen 

borta. Hon har simmat sin väg, mitt ute på Atlanten. Kvar är hennes badrock som hänger i relingen. 

Viktor är samlad och förklarar för barnen: ”— Hon kommer tillbaka. Ni behöver inte vara oroliga. 

En simmare drunknar inte. En simmare ger sig inte. Ellen kommer tillbaka. Mammor kommer alltid 

tillbaka.” (Stridsberg, s. 133). Men när familjen återvänder hem har Ellen inte kommit tillbaka, och 

vi förstår att hon måste ha drunknat. Tillbaka hemma anordnar familjen en begravning för Ellen ute 

på havet. Formuleringen ”mammor kommer alltid tillbaka” säger mycket om det kvinnoideal där 

moderskapet är det viktigaste för kvinnan. Fäder är vi vana att se frånvarande, en fader som valt att 

lämna familjen är inget konstigt. Men när det gäller mödrar är det nästan otänkbart att något skulle 

vara viktigare än familjen, att det skulle finnas något som är värt att lämna familjen för.  

 Parallellt får vi följa dottern i vuxen ålder då hon ännu lång tid senare försöker förstå moderns 

beslut, det totala sveket att lämna familjen. Majoriteten av Happy Sally är skriven på så sätt att ”jaget”, 

som är Ellens dotter, vänder sig till ett ”du” som är Ellen. På så sätt ligger den lämnade dotterns frågor 

till modern som grund för hela romanen, och gör relationen mellan dottern och modern till det mest 

centrala temat. Allt som skildras präglas av relationen mellan ”jaget” och ”duet”. För dottern innebär 

moderns försvinnande både känslor av ilska och skuld. Hon upplever en frustration och sorg över att 

inte vara tillräcklig för modern: ”Den här förbannade jävla kanalen, vad är det för särskilt med den? 

[- - -] Nederlaget, du kan inte hantera det. Drakbarnen, de älskar dig för mycket. Gråter du? Tänker 

du på mig — en sekund bara — tänker du på mig när du simmar din väg?” (Stridsberg, s. 209). För 

dottern är det en känsla av att alltid komma i andra hand, av att inte vara det viktigaste för modern. 

Det är en ilska över att kanalsimningen är så viktig för modern att den kommer att överskugga allt 

annat. Dottern uttrycker det som känslan av att vara en trasig magnet: ”den trasiga magneten, jag kan 

inte hålla dig kvar.” (Stridsberg, s. 122). Sorgen är antagligen extra stor på grund av att det är modern 

som lämnat henne, och inte fadern. Att bli lämnad av sin mor blir ännu mer traumatiskt just eftersom 

”mödrar aldrig lämnar”. ______________________________________________________________ 

 Men det är inte bara ilska och sorg som dottern känner, utan även skuld. Som diskuterats 

tidigare frågar sig dottern om det var hennes fel att Ellen inte klarade kanalsimningen, eftersom hon 
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och lillebrodern var ett hinder och en distraktion. Utöver det är det även en specifik händelse som 

dottern känner skuld över, som inträffade då Ellen försökte simma över Engelska kanalen och 

familjen följer henne i en båt bredvid:  

 

När du är nästan över på den engelska sidan, innan strömmarna kommer, faller en stjärna lite 

längre bort på himlen. 

Jag och Viktor ser den samtidigt. 

— Önska något, säger han och lägger fingret för munnen.  

Vattnet är mörkt och det enda som hörs är H:s andning och kluckandet mot skrovet.  

Jag ser på dig i vattnet, din blick är fast i havet som alltid och önskan kommer som ett skott i 

huvudet, fast jag inte vill det. 

 

Stjärnan faller för mig och Viktor. 

 

Och önskan. Den är stark och säker, orden är tydliga och glittrande som badmössan, och den 

faller som stjärnan genom kroppen på mig 

   jag 

 önskar        att 

       du  

             inte  

         klarar 

   det    (Stridsberg, s. 228) 

 

Det är en önskan som sker ofrivilligt hos dottern, utan att hon hinner tänka igenom den, och som hon 

inser är fel i det att hon beskriver sin önskning som ”ett skott i huvudet, fast jag inte vill det” 

(Stridsberg, s. 228). Hennes enda önskan är att kunna hålla modern kvar. Har modern inte simningen 

är det moderskapet som återstår. Fortfarande i vuxen ålder är den ogenomtänkta önskningen något 

som grämer dottern, då hon insett önskningens konsekvenser:  

 

Motorbåtarna surrar ute i viken, kanalen sjunger sin flamingosång, skrikfågeln tjatar och tjatar: 

Om du hade klarat det? Om du hade klarat det? Om du hade klarat det? 

Jag vet. Det är ingen idé att tänka så. Jag kommer ändå inte att få veta. Du simmade din väg. 

Eller så drunknade du. En stjärna föll på Doverhimlen, jag önskade utan att tänka mig för. 

(Stridsberg, s. 233-234) 

 

För dottern förblir tanken, så många år senare, att hon måste ha varit en del i att Ellen ville lämna 

dem. Att hon måste ha gjort något fel, att hon inte var en tillräckligt bra dotter. Det blir ett evigt sår, 

något hon aldrig kan släppa.  

 För Ellen innebär misslyckandet att hon måste ge upp det som definierar henne — simningen. 

Efter misslyckandet blir hon tyst och tillbakadragen, vilket kan tolkas som att hon tappar fotfästet och 

inte vet vem hon är när det största i hennes liv tagits ifrån henne. Det Ellen har kvar efter sitt 

misslyckande är rollen som mor. Tillsammans ska familjen ut på resan över Atlanten, en resa som är 

Viktors dröm men Ellens mardröm: ”Jag avskyr hela den här resan, det vet han, ändå fortsätter han 

att le mot mig. Det där ljusa leendet, om han bara fortsätter att le kommer ingenting att hända, jag vet 

att han tänker så.” (Stridsberg, s. 235). De pratar aldrig om Ellens misslyckande, om hennes sorg. Allt 
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går ut på att le och låtsas som att allt är bra, vilket gör Ellen uppenbart frustrerad. För Ellen tycks 

allting meningslöst efter att hon tvingats ge upp simningen, hon klarar inte av faktumet att hon ska 

behöva ge upp sin dröm för moderskapet. I ett vykort som Ellen skrev under Atlantresan, antagligen 

strax innan hon lämnade dem, berättar hon om Sally och simningen. Om hur hon står på stranden och 

väntar på att få ge sig ut och simma ”och just då — i det ögonblicket — är allting som det borde ha 

blivit.” (Stridsberg, s. 236).  

 Mojans och Ellens svek kan på ytan tyckas vara väldigt olika, men egentligen handlar de om 

samma sak. De sviker sina döttrar genom att inte skydda sina barn och prioritera dem högst. Att ge 

upp sitt barnbarn och att lämna familjen är handlingar som inte värnar om barnens bästa. Detta visar 

på dilemmat mödrarna ställs inför, där de inte kan göra det bästa för sina barn och behålla sin egen 

frihet på samma gång. I båda fallen handlar det om att som mor behöva ta avstånd från den 

omhändertagande rollen som kvinnor så ofta förknippas med, eftersom deras frihet kräver det. 

Handlingarna ses i båda romanerna som kontroversiella, eftersom handlingarna skildras som stora 

och oförlåtliga svek.  

 Det både Mojans och Ellens svek visar på är priset för normbrott och kvinnans frihet. De båda 

vill uppnå frihet — Ellen genom att bryta mot normen och Mojan genom att passa in i normen — och 

de båda måste betala ett högt pris för att uppnå denna frihet. Som jag tidigare konstaterat är detta pris 

försummandet av deras barn. Både Mojan och Ellen befinner sig i en omöjlig situation där de antingen 

måste offra sin egen frihet, eller svika sina barn. I detta blir inte moderns normbrytande något endast 

positivt i och med större frihet för modern, utan innebär även negativa aspekter som drabbar barnen. 

Det romanerna visar på är att frigörelsen från den traditionella modersrollen har flera olika sidor, både 

positiva och negativa. Romanerna visar inte heller på en så pass enkel lösning som att försummande 

av barn leder till frihet för modern, eftersom slutet inte kan tolkas som positivt för varken Mojan eller 

Ellen. För Mojan innebär sveket och försummandet att hon i romanens slut är ensam kvar, hon har 

ingen kvar i livet som hon bryr sig om, inget kvar att leva för. För Ellen innebär sveket och 

försummandet döden, hennes enda väg till frihet är att dö. Inte heller det blir ett lyckligt slut för den 

normbrytande modern.  

 

5.5 Mannens roll i förhållande till modern  

Fäderna i Dykungens dotter och Happy Sally har båda relativt centrala roller i romanerna, men totalt 

olika roller i sina barns liv. I Dykungens dotter är Lajlas far inte namngiven och i princip inte delaktig 

i hennes liv. När Lajla föds sitter han i fängelse, och efter det dyker han upp vid olika korta tillfällen, 

men fungerar aldrig som en far för Lajla och visar inte heller något intresse av att vilja vara en del av 

hennes liv. Viktor i Happy Sally är hans motsats. Han är ständigt närvarande, och den som är kvar 

när Ellen lämnar dem.  
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 Trots dessa skillnader ses männen på ett liknande sätt av mödrarna. På samma sätt som barnen 

beskrivs även deras fäder som ett slags hinder för moderns lycka. Inte i någon av romanerna har 

modern en bra relation till fadern. Fadern gestaltas som något mörkt, ett motstånd. I Dykungens dotter 

på så sätt att mannen är upphovet till allt det negativa som händer Mojan. Hon lägger all skuld på 

honom för graviditeten och ser honom som grunden till alla hennes problem, trots att det inte på något 

sätt beskrivs som att han har tvingat sig på henne, utan att det var ett gemensamt beslut att ha sex med 

varandra. Efter att Mojan har fött dottern är hon ständigt rädd att mannen ska komma tillbaka, men 

då han faktiskt söker upp henne för att efter en tid lämna henne igen, så saknar hon honom. På samma 

sätt ser även Ellen Viktor som ett hinder, vilket tydliggörs i deras vad där endast en av dem kommer 

få nå sin dröm. Ellen kan inte ta konsekvenserna av att hon förlorar vadet, och i den besvikelsen läggs 

skulden på Viktor.  

 Tinni Ernsjöö Rappe har skrivit om hur vi än idag har olika syn på frånvarande mödrar och 

fäder. En frånvarande fader anses inte ha ”stöttat” familjen, medan en frånvarande moder anses ha 

”övergivit” familjen.71 Denna olika syn på frånvarande föräldrar förekommer även i Dykungens dotter 

och Happy Sally. Även om Lajla ofta undrar var hennes far är, ser honom i syne och letar efter honom, 

kan det inte jämföras med det sår den frånvarande modern skapar hos dottern i Happy Sally. För 

Ellens dotter blir moderns försvinnande något som präglar hela tillvaron, vilket inte kan sägas om 

Lajla.  

 

5.6 Vatten och djur som symboler 

”Jag tänker på havet. På hur havet bestämmer sig. Hur människor bestämmer sig. Jag tänker på dig.” 

(Stridsberg, s. 230). 

 Vatten och havet har stor betydelse i både Dykungens dotter och Happy Sally. Upptrappningen 

till de stora sveken, och ångesten inför dem, gestaltas av vatten. Vattnet är en slags mörk kraft, och 

får även på sätt och vis gestalta det som har makten över moder-dotter-relationen i båda romanerna. 

Christina Bergil har skrivit om kopplingen mellan havet och moderskapet i Trotzigs En berättelse 

från kusten och menar att ”som barnet vilar i moderns kropp vilar kroppen i havet — havet vaggar 

den lilla kroppen”.72 Bergil tolkar havet främst som en symbol för trygghet och närvaro, att det står 

för något gott.73 I Dykungens dotter menar jag att havet istället har dubbla betydelser. Redan 

inledningsvis omnämns havet som ”givaren och tagaren” (Trotzig, s. 23), och därmed som något som 

har makt. Efter det återkommer vatten dels i samband med negativa känslor och händelser i romanen: 

 

                                                 
71 Ernsjöö Rappe 2015, s. 32-33. 
72 Bergil 1995, s. 65. 
73 Bergil 1995, s. 65. 
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Och maskinmänniskan levde och arbetade och städade och härjade och var stark. Men hon själv 

det var som om hon sjönk. Öde översvämningsmarker. Rothärvor svagnade, lossades, lossnade. 

Låg där och flöt. Drev sakta isär, dök upp och försvann i strömvirvlarna — skingrades i 

översvämningsvattnets mållösa strömdrag ut över allt grundare trakter. [- - -] Ty det svarta 

vattnet, det stora ilande var obevekligt och allt snabbare på väg i andra riktningen. (Trotzig, s. 

124) 

 

Det är känslan av att sjunka, och av att motgångar är som vatten på väg åt fel håll som man behöver 

kämpa sig igenom. På samma sätt är havet ett slags ångesttillstånd i Happy Sally: ”Plötsligt begriper 

jag att havet är starkare än människor, alltid har varit, våldsammare och mer övertygat. Att havet har 

bestämt sig för att ta oss och att jag inte kan göra något åt det. Havet bestämmer sig och sedan är det 

så.” (Stridsberg, s. 174). Även här är havet det som bestämmer, det som har makten, och det på ett 

negativt sätt eftersom det ”bestämt sig för att ta oss”.  

 Men vattnet står även för något positivt. Båda för Ellen och Sally är vattnet friheten, i och 

med simningen. Det är en fristad där de får vara sig själva, och i Ellens fall även en utväg när hon 

inte längre vill leva. Även i Dykungens dotter finns ett slags positivt skimmer kring havet, främst i 

skildringen av Mojans far. Han levde för havet och fiske, fram tills dess att hans fiskebåt brann upp 

och han blev blind av sina skador. Här är det tydligt hur havet fungerar som ”givare och tagare” — 

som något som gav fadern liv, men som också tog det ifrån honom. Så är även fallet i Happy Sally 

där havet är simningen, livet, friheten, men även sjunkandet, drunknandet och döden.  

 Att vattnet är det som har makten över moder-dotter-relationen blir tydligt i det att vattnet är 

det som gör slut på relationen mellan modern och dottern i båda romanerna. I Dykungens dotter är 

det Lajla som drunknar i kärrskogen och i Happy Sally Ellen som drunknar i Atlanten. Det är vattnet 

som har makten och som ger ett definitivt slut på relationerna.  

 Att antingen modern eller dottern drunknar i båda romanerna, samtidigt som havet och vatten 

är återkommande som en faktor med makt, gör det tydligt att vattnet har en innebörd. Min tolkning 

är att vattnet står för den dubbelhet som moderskapet innebär. I det fall då det är dottern som dör, 

Lajla i Dykungens dotter, är hon även en mor. I både Ellens och Lajlas fall beror dödsfallen på att de 

inte klarar av den situation moderskapet försatt dem i. Ellen vill bort från moderskapet, och ser vattnet 

som sin räddning. Lajla klarar inte av att hon blivit ifråntagen moderskapet, och drivs därför i 

förtvivlan ut i kärret. I båda fallen är det på sätt och vis moderskapet som dränker dem.  

 Vattnet visar på moderskapets dubbelhet — antingen kan man flyta, eller så drunknar man. 

Det kan innebära frihet, eller en tyngd omöjlig att bära. Ellens beskrivning av att bli mor visar på 

detta, då hon beskriver det som känslan av att bli tyngre och som att det gjorde att hon ”fästade lite 

bättre vid marken” och att hon växte fast i sin kropp ordentligt (Stridsberg, s. 127). Moderskapet 

innebär en inre frid för henne, att ha funnit sin plats i tillvaron. Men samtidigt även en tyngd, ett 

ansvar, som i längden blir för mycket för henne. Moderskapet blir slutligen något som istället för att 

få henne att flyta, får henne att sjunka.  
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 Återkommande hos både Trotzig och Stridsberg är beskrivningar av barnen som olika typer 

av djur. I vissa fall liknas barnen vid typiskt gulliga djur, som exempelvis då Ellen kallar dottern för 

sin isbjörnsunge (Stridsberg, s. 83). Men i de flesta fall görs inte jämförelserna på positiva sätt, utan 

barnen liknas vid djur som på olika sätt suger livet ur modern. I Dykungens dotter är just sugdjur 

återkommande flertalet gånger: ”Och det stackars sugdjuret trevade och sög blint på hennes bröst som 

om det ville suga ut henne, suga henne in i sig. Och hon höll flickan med stela händer som om hon 

var ett ont djur, hon såg på henne som om hon var ett svart kräldjur.” (Trotzig, s. 59). I Happy Sally 

finns en liknande beskrivning: ”När ni var små var ni som fladdermöss som sög i er av mitt blod. Jag 

hade alltid för lite mjölk och bröstvårtorna slutade aldrig blöda.” (Stridsberg, s. 86-87). Båda scenerna 

handlar om amning, men för kvinnorna innebär det mer än att bara mata barnen med bröstmjölk. 

Mödrarna tycks uppleva att det är betydligt mer än bröstmjölken som tas ifrån dem. Det är liv och 

blod som sugs ur dem. Det tycks vara en upplevelse av att inte vara tillräcklig, en känsla av att mer 

krävs av dem än vad de har att ge. Moderskapet handlar om att ge bort en bit av sig själv, av jaget. 

Det är en gestaltning av uppoffring.  

 I dessa fall är inte djuren som barnen liknas vid typiskt gulliga, vilket antyder att smeknamnen 

härstammar från negativa känslor hos modern. Utöver sugdjur och kräldjur liknas Lajla i Dykungens 

dotter även vid en padda (Trotzig, s. 79), en groda (Trotzig, s. 136) och en skalbagge (Trotzig, s. 

163). Samtliga av dessa djur är vanligtvis förknippade med äckel.  

 Ellen i Happy Sally kallar, utöver fladdermöss, vid upprepade tillfällen sina barn för drakbarn. 

Drakar förknippas inte nödvändigtvis med något negativt, men associeras med något som är starkt 

och som har möjlighet att förgöra en med sin eld. För Ellen tycks barnen på många sätt innebära dessa 

saker. Hon känner starkt inför dem, men samtidigt kräver de mycket av henne, vilket till slut blir 

anledningen till att hon måste ge upp sitt störta intresse. På så sätt kan barnen anses vara det som 

förgör Ellens dröm, och därmed även förgör henne. ________________________________________ 

 

6.  Jämförande sammanfattning och slutsats 

I denna analys har flera olika aspekter av moderskapet i Dykungens dotter och Happy Sally 

diskuterats. Romanerna ger en komplex bild av moderskapet och skildrar både kvinnor för vilka 

moderskapet tycks vara självklart, och kvinnor för vilka moderskapet är det värsta tänkbara. 

Gemensamt för samtliga modersgestalter är att moderskapet inte är något enkelt och oproblematiskt, 

utan något som innebär många olika, ibland även motstridiga, känslor. I både Dykungens dotter och 

Happy Sally finns kvinnor som genomgår abort, som aktivt väljer att inte bli mödrar. Båda romanerna 

innehåller ett avgörande svek från modern gentemot dottern, där modern står inför dilemmat att välja 

mellan sin egen frihet och dotterns bästa.  
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 Både Mojan och Ellen bryter på flera sätt mot den traditionella modersrollen och därmed mot 

det genuskontrakt som talar om för dem hur de som kvinnor och mödrar bör vara. Mojan är ogift, 

ensamstående, har ett utomäktenskapligt barn och är både yrkesarbetande kvinna och moder. 

Dessutom har hon en kylig relation till sin dotter snarare än den varma moderskärlek som är idealet, 

och låter sin egen frustration gå ut över familjens trygghet. Alla dessa aspekter gör Mojan till en 

avvikande mor, långt ifrån 30-talets kvinnoideal. Ändå är inte Mojan den mest normbrytande 

karaktären i Dykungens dotter. På flera sätt bryter dottern Lajla från samhällets normer ytterligare. 

Medan Mojan, trots alla sina avvikande faktorer, gör allt för att ändå passa in, gör Lajla inga som 

helst försök att anpassa sig till normen. Hon är medveten om att hon är annorlunda, både i utseende 

och i sitt beteende, men gör ingenting för att dölja det.  

 Denna skillnad i inställning hos Mojan och Lajla gällande att vara avvikande från normen har 

konstaterats av Caroline Graeske, som även menar att Lajla bejakar sin sexualitet i en tid då det var 

långt ifrån accepterat för en kvinna att göra det.74 Jag menar att det faktum att Lajla i högre grad än 

Mojan bryter från normerna även får till följd att hon får betala ett högre pris. Efter sina försök till 

anpassning accepteras Mojan av omgivningen på ett sätt som Lajla aldrig gör. Lajlas skamliga arbete 

och hennes många förbindelser med olika män gör att hon ständigt står utanför gemenskapen och 

aldrig blir en del av den. Hon blir aldrig accepterad. Hon ses som udda till den grad att hon 

tvångssteriliseras, eftersom det anses att en sådan som Lajla aldrig kan bli en bra moder. Det faktum 

att Lajla på grund av sitt normbrytande straffas med att tas ifrån möjligheten att bli mor, bidrar till att 

skapa den traditionella kvinnorollen där endast en viss typ av kvinna har rätt att bli mor.  

 I Happy Sally kan både Ellen och Sally sägas bryta mot genuskontraktet. Sally tar avstånd 

från det allra mest kvinnliga, moderskapet, och bortser därmed från det som enligt kontraktet bör vara 

hennes största uppgift i livet. För Ellen är hennes egen dröm viktigare än moderskapet, vilket inte 

heller det stämmer överens med kontraktet där moderskapet bör vara hennes största fokus. En skillnad 

i de två romanerna är att Mojan ofrivilligt bryter mot normen, medan Ellen och Sally gör det av fri 

vilja. Lajla är ett slags mellanting, i det att hon inte försöker anpassa sig till normen, men inte heller 

aktivt avvika från den. ________________________________________________________________ 

 En viktig aspekt i denna diskussion är att normbrytandet både i Ellens och Lajlas fall innebär 

döden. I Lajlas fall är döden en konsekvens av moderns svek, ett svek som i sin tur skedde på grund 

av Lajlas normbrytande. I Ellens fall är döden ett val, då hon inte vill leva det liv som väntar henne 

med moderskapet som huvuduppgift. Att både Ellen och Lajla dör visar på vilket enormt pris 

normbrytandet kan ha för mödrar. Även om deras dödsfall inte är en direkt konsekvens av deras 

alternativa moderskap, så är det deras normbrytande som till slut leder dem dit.  

                                                 
74 Graeske 2007, s. 129-152. 



 

 33 

 I båda romanerna får kvinnans frihet och hennes normbrott tragiska konsekvenser, då friheten 

kräver att modern sviker sin dotter. Dessa svek skapar djupa sår hos döttrarna, och visar på det 

dilemma som normbrytandet kan föra med sig.  
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