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1 Inledning  

Första gången jag kom i kontakt med gurlesk estetik var hösten 2017 när jag läste en termin 

vid Helsingfors universitet. En av kurserna jag läste var Svensk litteratur i Finland efter 1870, 

där ett undervisningstillfälle berörde de postmoderna poeter i svenskspråkig litteratur i 

Finland. Det var då Eva-Stina Byggmästars författarskap introducerades för mig. Det jag 

minns under detta undervisningstillfälle, som när minnet sviker kan betraktas apokryfisk, var 

hur den gurleska estetiken i Byggmästars diktning undersöktes och konstaterades.  

Efter det enstaka tillfället började jag stöta på och uppfatta abjektala kvalitéer i min 

omgivning och sedan dess har gurlesken funnits i min litterära så som vardagliga periferi. Jag 

har börjat se gurlesk, eller snarare börjat läsa och urskilja med utgångspunkt i gurlesk estetik i 

litteratur såväl som i populärkultur som i min omgivning. I mitt nya sätt att läsa och bejaka 

kulturella företeelser har jag uppfattat att gurlesken är större än olika stildrag i litteraturen. 

Estetiken kan även appliceras på de flesta uttryck för konst om det uppfattas som skevt samt 

bryter mot traditionella normativiteter.  

I mitt slutarbete i kursen Svensk litteratur i Finland efter 1870 skrev jag en komparativ analys 

om modernistisk och postmodernistisk diktning där jag jämförde Edith Södergran och Eva-

Stina Byggmästar. Analysen behandlade Södergrans dikt Vierge moderne och ett utdrag ur 

Byggmästars diktverk Älvdrottningen som jag titulerar Och jag sade sweethearts där båda 

handlar om kvinnor eller flickor som problematiserar och dissekerar det kvinnliga sexuella 

begäret. Detta sker genom ett queerperspektiv där fokus på kvinnans frigörelse tar sitt uttryck 

genom erotik och sexualitet. Denna undersökning är en fortsättning på min tidigare studie, 

som nämnts ovan, om Eva-Stina Byggmästars diktsamling Älvdrottningen men, sonderas i en 

vidare bemärkelse ur den gurleska estetiken.  

1.1 Syfte 

Uppsatsens primära syfte är att undersöka hur gurlesk estetik förhåller sig, uttrycks samt kan 

tolkas i Eva-Stina Byggmästars diktsamling Älvdrottningen (2006). Den gurleska estetiken är 

inte normerande eller bestämd, vilket betyder att läsningen är öppen för tolkning. Däremot 

finns det vissa element som associeras till gurlesk litteratur och som används frekvent i den 

forskning som föreligger denna estetik. Därför har jag valt ut aspekter som utgångspunkt för 
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undersökningens tolkning. Dessa består av: samkönad sexualitet, maximalism, intertextualitet, 

femininitet och flickrummet. Studien utgår från queerteori och skevhetsteori där det normativa 

begreppet kring femininitet och sexualitet ifrågasätts och diskuteras. Tillvägagångssättet för 

att finna dessa gurleska drag sker, som tidigare nämnts, genom en närläsning av verket, där 

läsningen genomförs ur en gurlesk synvinkel. Dikterna tolkas utifrån de teorier och forskning 

som presenteras i teoretisk bakgrund och tidigare forskning.  

 

1.2 Material och avgränsningar 
Eva-Stina Byggmästar är en finlandssvensk poet som debuterade som nittonåring på 1980-

talet. Efter debuten har hon frekvent gett ut flera diktsamlingar som exempelvis För upp en 

svan (1992) och Framåt blått (1997) där uppbyggandet av det särskilda för Byggmästars 

lyrikstil började ta sin form.  Hennes diktning började i den postmoderna eran med ett 1

avantgardistiskt inflytande och inspiration av dadaistisk diktning.  Byggmästar har totalt sett 2

gett ut ett tjugotal lyriksamlingar. Älvdrottningen (2006) är den första diktsamlingen i en 

trilogi där den andra är Men hur små poeter finns det egentligen (2008) och den sista är Vagga 

liten vagabond (2010). Det utvalda diktverkets struktur innefattar ett litet format på 86 sidor, 

uppdelat i sju avsnitt. Omslaget är fyllt med blommor i rosa, gul, grön och röd mot en vit 

bakgrund.  

 

Verkets titel Älvdrottningen associeras till sagor och mystiska fenomen, vilket också dess 

karaktärer som förekommer upprepande gånger genom diktsamlingen kan härledas till. 

Sagovarelser och andra litterära figurationer som gestaltas i verket är i synnerhet 

Älvdrottningen, Herdinnan, Rosenkavaljeren och nymfer. Byggmästar porträtterar ett 

kvinnligt diktjag och ett kvinnligt du genom hela diktsviten. Däremot är det flickorna som har 

en avgörande roll i verket, där deras tillvaro illustreras av Byggmästar.  

 

Det är av stor betydelse att ytterligare poängtera att det inte finns några konsekventa regler för 

den gurleska estetiken. I likhet med begreppet queer är estetiken föränderlig beroende på 

vilken laddning den får i en viss kontext. Gränsen mellan vad som är gurleskt och inte är vagt 

betingat och allt som oftast handlar det om att läsaren själv får avgöra vad som anses gurleskt 

 Åsa Beckman, Ett hus av ljus - 10 kvinnliga poeter, Bonnier, Stockholm, 2002, s. 58f.1

 Elin Johansson, I pyjamasgröna trädgårdar - Om brusten idyll i Eva-Stina Byggmästars Älvdrottningen, D-2

uppsats, Göteborgs universitet, s. 3. 
!4



eller inte. Däremot finns det vissa stildrag som är återkommande i forskning kring gurlesk 

estetik, vilket jag har i denna studie tagit tillvara på för att kunna presentera och accentuera 

den gurleska estetiken i verket. Som nämnt är de valda teman som analyserats i diktverket den 

samkönade sexualiteten, maximalism, intertextualitet, femininitet och flickrummet.  

 

1.3 Teoretisk bakgrund 

De teorier som föreligger uppsatsen är queerteori utifrån Fanny Ambjörnssons verk Vad är 

queer (2006) och Maria Margareta Österholms utveckling av skevhetsteorin i Ett 

flicklaboratorium i valda bitar - skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 2005 

(2012). Båda teorierna används med en viss modifikation i denna studie, där sexualitet och 

femininitet är grundläggande utgångspunkter.  

1.3.1 Queerteori 

Teorin om queer har ingen dominant teoribildning utan utgår från flera perspektiv. Den kan i 

stället betraktas ur perspektiven samhälle, kultur och identitet. Förbindelsen mellan dessa 

aspekter som utgör queerteorin är tyngdpunkten på uppfattningen om normalitet och 

avvikelse. Ett av de huvudfokus som teorin behandlar är olika utvecklingsgångar av 

normaliseringsbegreppet, med det menas hur normaliteten i samband med avvikelse ger 

konsekvenser för människan och hennes levnadsvillkor. Centralt för teorin är hur normer 

kring sexualitet och genus konstrueras, specifikt den heteronormativa.  Begreppet 3

heteronormativitet innebär bland annat hur institutioner, strukturer och handlingar 

vidmakthåller heterosexualitet som normgivande i samhället.  

Sexualitet finns i olika former där den beroende på vilken sorts sexualitet vi identifierar oss 

med förekommer i en större periferi än vad traditionella normer ger sken av. Inom den 

traditionella sexualiteten; heterosexualitet, är periferin markant och utbredd över flera olika 

sätt att vara heterosexuell på. Den syn vi har och har haft på heterosexualiteten visas med en 

monogam mamma-pappa-barn-relation, men den förekommer i större utsträckning än så. Den 

normativa sexualiteten kan visas i åldersskillnader, ensamstående som avlar barn medicinskt 

och relationer med flera personer.  Att säga att en heterosexuell läggning enbart är den 4

 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, Natur & kultur, Stockholm, 2016, s. 47.3

 Ambjörnsson, 2016, s. 74ff. 4
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traditionella monogama relationen mellan man och kvinna är därför inte att föredra som 

beskrivning. Däremot förekommer samma förutsättningar i den homosexuella eller queer 

sexualitet där marginalerna är breda i förhållande till hur olika konstellationer ser ut.  

En utgångspunkt av betydelse för den queera läsningen är det queera läckaget som enligt 

Österholm används för att förklara slitningar i heteronormativa skildringar eller kontexter. I 

denna studie undersöks inte bara skevheten ur det queera läckage som finns utan samtidigt i 

de uttryck som läckaget friger. Däremot är det en viktig utgångspunkt att inte se det queera 

eller skevheten som ett fast kvinnligt kön, utan att kvinnor också är olika och komplexa som 

individer.  

1.3.2 Skevhetsteori 

Teorin för denna studie kommer utöver queerteorin att utgå från Maria Margareta Österholms 

skevhetsteori. Teorin är en kombination av olika teorier så som queerfeministiskt teori, Judith 

Butlers performatitvitetsteori och begreppet skev. Begreppet härstammar från norskans skeiv 

med samma betydelse som queer.  Skevbegreppet förhåller sig till det normkritiska, vilket 5

utreds i denna studie av femininitet och sexualitet.  

Översättningen av begreppet queer har kommit att bli varierande från språk till språk, i det 

norska språket översattes det till som tidigare nämnts till skeiv, vilket anammades i Sverige 

med skev. Däremot används ordet i sin ursprungliga version som något som anses avvikande 

så som den nya betydelsen av queer. Österholm menar att den svenska översättningen inte 

begrips med sexuella associationer, medan queer och den finska översättningen pervo gör det. 

Även om ordet i svenska språket inte direkt kan associeras till ett sexuellt samband kan 

tolkningen ändå härledas till det faktum att skev är något avvikande som således det 

ursprungliga queerbegreppet innefattar.  I denna studie kommer skevhetsbegreppet att kopplas 6

samman med sexualitet. 

Teorin om skevhet diskuteras även i tidskriften Tidskrift för litteraturvetenskap där termen 

med hänsyn till tolkningen beskrivs som ”söker i den litterära texten det som sticker ut, oroar 

 Maria Margareta Österholm, Ett flicklaboratorium i valda bitar - skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 5

till 2005. Årsta: Rosenlarv förlag, 2012 s. 131.

 Österholm, 2012, s. 54f. 6
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eller stör”.  Eva Heggestad förklarar att skevhet både kan betraktas utifrån texten såväl som 7

läsarens egna betraktelser. Skevheter skådas ur ett individuellt perspektiv, det kan vara 

utmärkande i texten, men också mindre uppfattningar som ger eftertankar av normalitet som 

inte skildras från det normativa.  

Den skeva flickan eller figuren är en inkarnation av maktförhållanden och en eventualitet till 

ett skifte eller metamorfos, en ny person eller ett subversivt jag som tillåts av det manliga 

sättet att berätta, tala eller se på kunskap som inte vill tillåta den förändringen om det skeva 

jaget skriver Österholm . De skeva flickorna skapar sin egen plats till existens och 8

figurationerna förkroppsligas även i platsen, både i verkligheten och fantasin, för skevheten är 

normbildande. Österholm kallar detta utrymme för Det skeva flickrummet. I likhet med 

Foucaults begrepp heterotopi, där ett annanstans, ett utrymme där egna regler och normer styr 

men som samtidigt verkar i det rådande samhället. Det blir således en förening mellan 

verklighet och fantasi som gestaltas.   9

1.4 Tidigare forskning  

1.4.1 Eva-Stina Byggmästar  

Forskning kring Eva-Stina Byggmästars diktning är relativt sällsynt i dagens läge. Däremot 

förekommer det ett flertal artiklar, recensioner, essäer och studentuppsatser om hennes 

författarskap. Elin Johnsson undersöker i sin D-uppsats I pyjamasgröna trädgårdar - Om 

brusten idyll i Eva-Stina Byggmästars Älvdrottningen (2008) diktningen ur ett genrehistoriskt 

perspektiv med särskilt fokus på den pastorala traditionen. Resultatet av Johnssons 

undersökning är att Älvdrottningen har anknytning till den pastorala traditionen som i sin tur 

skapar den konstruktion och eskapism som förstärker genren. Däremot genom dikternas 

metrik skapas ett skiljetecken mellan det lättsamma och ljuvliga mot mer mörkare teman som 

stör den idylliska stilen. Sexualiteten som förankras i diktsamlingen benämns också med den 

samkönade kvinnliga sexualiteten där det manliga könet utesluts ur världen eller verkligheten 

 Eva Heggestad, Tidskrift för litteraturvetenskap 2005 s. 3.7

 Österholm, 2012, s. 87. 8

 Österholm, 2012, s. 90. 9
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som dikten utspelar sig i. Den lesbiska traditionen förstärks med de intertextuella referenser 

som Byggmästar genomgående åsyftar till så som Octavian och Rosenkavaljeren.   10

”Nordens mest språksensuella poesi skrivs i dag av Eva-Stina Byggmästar.”  inleder Åsa 11

Beckmans essäistiska text om Byggmästar i antologin Jag själv ett hus av ljus, 10 kvinnliga 

poeter (2002). Det lekfulla sätt och kombination av ord som Byggmästar behärskar var ett 

nytt sätt att skriva poesi på under 1990-talet. Utmärkande för hennes poesi är rytmer, 

associationer och ordförvrängningar, där en vanlig förekommande association är den som 

kommer från ett barn som är lyckligt menar Beckman, till exempel rim och ramsor som viskas 

mellan barnet och modern och de jollrande ljud som kommer ur det. Byggmästar använder 

även en bruten metrik där orden inte hör samman med varandra och blir fria. Denna 

befrielseteknik menar Beckman är inte något nytt i litteraturhistorien och har använts av såväl 

dadaister som surrealister, men där traditionen har legat främst hos de manliga poeterna.  

Teman som kommit att sätta sin prägel på Byggmästars författarskap är kroppslighet, utopi 

och användbarhet och gränser för poesin skriver Michel Ekman i essän Kroppslighet och 

utopi i Eva-Stina Byggmästars poesi (1995).  Ekman beskriver poesin i likhet med 12

Beckmans analys, från att ha gått från mörka och obehagliga ämnen till de mer lätta och 

glädjefyllda. De ordknappa scener som utspelar sig i dikterna, oftast med lantliga motiv 

innehållandes djur och natur får en stor betydelse i Byggmästars senare diktning  Sagan 13

vitaliseras och väsen får en större roll i poesin samtidigt som musiken och rytmen tar större 

plats och, som tidigare nämnts, befrielsetekniken som sprider ut sig i diktningen.  

1.4.2 Gurlesk 

[This style is]…not…limited to this work or this author, because the particular 
brand of sensuality / sentimentality at work here is one which I believe is in the 

 Elin Johnsson, 2008, s. 51. 10

 Åsa Beckman, 2002, s. 58. 11

 Michel Ekman, Kroppslighet och utopi i Eva-Stina Byggmästars poesi, ”Kroppslighet och utopi i Eva-Stina 12

Byggmästars poesi”, Svenska litteratursällskapet i Finland, Ekenäs, 1995, s. 47.

 Ekman, 1995, s. 53.13
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zeitgeist: ’gurlesque’ aesthetic, a feminine, feminist incorporating of the grotesque 
and cruel with the spangled and dreamy.  14

Estetiken eller rörelsen uppkom enligt Arielle Greenberg under den specifika tidsperioden 

1960 och 1986 runt olika platser på jorden. Benämningen av strömningen kom, som tidigare 

nämnts, senare då poeten och litteraturkritikern Greenberg myntade termen i en nyhetstidning 

2006. Greenberg uppmärksammade olika tendenser som förekom i litteraturen som det inte 

tidigare hade funnits något begrepp för. Till grund för gurlesken har Rrriot grrl-rörelsen en 

essentiell betydelse. Rörelsen etablerades under 1990-talet i USA och grundade tidskrifter där 

ämnen som menstruation, ätstörningar och annat tabubelagt stoff behandlades. Detta och med 

andra aktioner som endast kvinnor deltog i utformades av Riot grrl-rörelsen.  Det fanns även 15

en specifik stil som uttryckte rörelsen och det var en blandning av goth, punk, grunge och 

balettkläder, alltså attribut som gick i opposition mot varandra: det vackra mot det farliga, det 

mjuka mot det hårda. En viktig faktor som rörelsen stod för var att ta tillbaka flickigheten, vad 

som får ingå i den och hur den kan uttryckas. Greenberg beskriver gurlesken som: ”Ta det 

flickiga. Skaka om det. Gör en milkshake. Spy upp den.”.   16

Genusforskaren Maria Margareta Österholm skrev 2012 sin avhandling Ett flicklaboratorium 

i valda bitar: skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 2005  som innefattar analyser 17

kring gurlesk, skevhet och femininiteter. Avhandlingen utgår från en teori som Österholm 

själv har utarbetat: skevhetsteorin. Författaren diskuterar hur flickskapet formas av stereotypa 

mönster och hur normkritiska analyser kan göra henne till en skev flicka. Samtidigt är 

femininitet en stor del av avhandlingen där Österholm vrider och vänder på begreppet. Rrriot 

grrl-rörelsen i USA avhandlas bitvis också som en startpunkt för feminismen under 1990-

talet, som nämnts delade sina erfarenheter kring sexuella övergrepp, skeva skönhetsideal och 

förminskande av kvinnor. Denna rörelse gjorde en stor gemenskap och utövade olika kreativa 

arbeten.  Österholm har efter sin avhandling fortsatt skriva artiklar och deltagit i antologier 18

om flickskapet, gurlesk och femininitet.  

 Lara Gleenum & Arielle Greenberg, Gurlesque - the new grrly, grotesque, burlesque poetics, University press 14

of New England, 2006, s. 2

 Gleenum & Greenberg, 2006, s. 5. 15

 Gleenum & Greenberg, 2006, s. 8. 16

 Österholm, 2012, s. 17ff.17

 Österholm, 2012, s. 22.18
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1.4.3 Femininitet  

I Rosa - den farliga färgen resonerar Fanny Ambjörnsson om hur färgen rosa förknippas med 

barnslighet, kvinnlighet och gullighet. Samtidigt som färgen också kan skapa motsatta 

reaktioner som fult och äckligt.   19

Att fullständigt ge sig hän åt det extravaganta, vackra, billiga och låga, att frossa i My Little 
Ponny, rosa rosetter och tyllkjolar och strunta i vuxenvärldens förmaningar om återhållsamhet kan 
också tolkas som ett sätt att spränga befintliga föreställningar om den redan respektabla, duktiga 
flickan, hon som beter sig enligt förväntningarna och håller sig på mattan. Frossandet blir i denna 
bemärkelse både ett vuxenvärldens tecken på dålig smak och samtidigt ett tecken på bristande 
ramar och, i förlängningen, verklighetsförankring.  20

Med detta kan vi utläsa att gurlesken kan se ut på olika sätt. Att beskrivningar av den duktiga 

flickan som just duktig och stereotypt flickiga kan i sig visa på en motsättning till hur vi 

uppfattar och kodar kön.  

Tolkningen av femininitet kan även betraktas ur ett större perspektiv. Ulrika Dahl förklarar att 

femininiteter inte behöver betraktas som något avgränsat eller slutet, samtidigt är det inte 

heller endast till de som blivit tilldelade ett visst kön eller en specifik kropp. Faktorer som 

påverkar hur vi ser på femininitet är de former som det associeras till. Figuren, formen, 

kurvorna och ytligheten är det vi allt som oftast fokuserar på när vi tänker på femininitet.  21

Femininitet länkas även till de yttre utsmyckningar som kläder och accessoarer. De ljusa 

färgerna som symboliserar det mjuka och goda mot de färger som snarare associeras till 

maskulinitet som hårda och onda.  

Däremot förekommer det en motsättning till hur femininitet har framställts, vilket har kommit 

att kallas femme-aktivism eller femme/inismen. I denna syn på femininitet breddas vidden av 

vad som kan tolkas feminint. Dahl skriver att vara flicka handlar om att försvara en primär 

(o)skuld och renhet.  Femme-begreppet tolkas som något apart från den normativa 22

femininiteten och kan anspela på ”femininity gone wrong”. Denna femininitet kan liknas vid 

Österholms skevhetsteori, femme-begreppet är alltså självvalt och flytande i sin karaktär.  

 Fanny Ambjörnsson, Rosa - den farliga färgen, Ordfront, Stockholm, 2011 s. 7.19

 Ambjörnsson, 2011, s. 95f.20

 Ulrika Dahl, Skamgrepp: Femme-inistiska essäer, Leopard, Stockholm, 2014, 20f. 21

 Dahl, 2014, s. 228. 22
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2 Analys 

Nedan presenteras studiens analys av Älvdrottningen. Undersökningen berör den gurleska 

estetiken i diktverket ur olika utvalda aspekter, så som samkönad sexualitet, maximalism, 

intertextualitet, femininitet och flickrummet.  

2.1 Samkönad sexualitet 

    din ljuva röst och ditt  
      underbara skratt…  
               en  
        skälvning far genom  
hela min kropp, jag blir grönare än  
gräset…  23

Dikten som slås an i början av verket är författad av Sapfo, en poet under antiken som är känd 

för att skildra lesbisk kärlek i sin diktkonst. Begreppet sapfisk kärlek härstammar således från 

hennes lyrik, vilket innebär kärlek mellan kvinnor, som omfattar Byggmästars verk och även 

den gurleska estetiken.  Byggmästars beskrivning av de glädjefyllda flickor och sagofigurer 24

som ur ett traditionellt perspektiv är kvinnligt kodade, blir en kontrast till hur dessa figurer 

sedan agerar genom ett sexuellt begär i diktverket. Det leder till en kontrast till hur vi ser på 

flickan som varelse i dag eller snarare hur vi har sett henne. Både Sapfo och Byggmästar ger 

läsaren således den sortens kärlek och sensuellt begär som måhända är den mest avsevärda, 

där kön inte har någon betydelse för kärlek och lust, samtidigt som romantiska känslor inte är 

knutna till könsmaktsordningar och biologiska antaganden. Precis som Sapfo, är Byggmästar 

en naturlyriker och skildrar det vackra landskapet där stundande queera kärlekshistorier 

utspelar sig. Genom att inleda diktsamlingen med en av Sapfos dikter manifesterar 

Byggmästar sitt tillträde till den sapfiska traditionen.  

Ha gröna stjärnor det har hon visst har hon det och det där sättet sättet hon 
hela tiden brister ut i: det är så vackert här! men hon ser allt för underbar ut 
som en som en rosenknopp man inte kan låta bli att kyssa. ja, jo, jaaaaaaaa. 
lutade mig fram och kysste din rosenkropp. efteråt, sprang vi genom fälten 
med små örtbuketter. (ÄD s. 64) 

 Eva-Stina Byggmästar, Älvdrottningen, Wahlström och Widstrand, Stockholm, 2006, s. 5. Hädanefter refereras 23

i brödtexten som ÄD. 

 Bernt Olsson & Ingemar Algulin, Litteraturens historia i världen, Norstedt, Stockholm, 2005, s. 31ff.24
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Dikten ovan implementerar sexuella anspelningar och sensuell åtrå mellan diktjaget och 

flickorna som figurerar i diktverket. Särskilt förtydligas den längtan och passion när diktjaget 

beskriver den delikata situation som uppstår: ”Men hon ser allt för underbar ut // som en som 

en rosenkropp man inte kan låta bli att kyssa.”. Att de sedan efteråt springer tillsammans 

genom fälten kan indikera på den eufori flickorna känner efter att ett sexuellt samröre har ägt 

rum. Samtidigt som ”ja, jo, jaaaaaaaa” antyder ett jakande uttryckt på tre sätt som visar på hur 

mycket diktjaget vill kyssa flickans kropp.  Flickan står med ena benet i det rara och flickiga 

och med det andra i det burleska och lite äckliga i association till hur agerandet bryter mot 

normen.  

Ulrika Dahl frågar sig varför relationen mellan femininitet och sexuell underordning betraktas 

som ett problem. En förklaring kan vara att problemet ligger i att vi fortfarande införlivar en 

misogyn syn på hur femininiteten endast är ett kamouflage för mannens begär.  I relation till 25

denna tankegång kan det vara så att gurlesken har som uppgift att dissekera och möblera om 

den tanken. I och med att flickorna och diktjaget berättar sin egna historia där deras sexuella 

lust inte blir underordnad någon och får utrymme att manifesteras blir inte korrelationen 

mellan femininitet och sexuell underordning ekvivalent med problem. I strofen: ”[…]. till 

gudinnan // som låter flickorna mötas igen och igen på detta sätt, // i denna den vackraste av 

världar.” (ÄD s. 59) skildras den acceptans av kärleksmöten mellan flickorna, som 

karakteriserar verket. 

Österholm förklarar att en Riktig Flicka vill förhålla sig till de föreställningar om den 

normativa femininiteten och vad som karakteriserar en Riktig Flicka är beroende av den 

kontext som texten befinner sig i.  Aase Berg beskriver den Riktiga Flickan som: ”Duktig 26

flicka. Anpassad flicka. Söt och vacker flicka. Sexig flicka. Leende flicka. Lyssnande, 

inkännande och omhuldande flicka.”.  Den oskuldsfullhet som förknippas med femininitet 27

blir i Byggmästars diktverk en konfrontation mot idealet i och med de romantiska relationer 

diktjaget och flickorna har med varandra. Faktumet att flickorna har sexuella relationer med 

varandra kreerar en motsättning till de föreställningar om normativitet så som Österholms 

definition av hur den Riktiga Flickan ska bete sig. Den gurleska estetiken införlivas i hur 

 Dahl, 2014 s. 237. 25

 Österholm,2012, s. 58-59.26

 Aase Berg, ”Agressiv befrielse i klänning och rosett”, 2013, s. 8. 27
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dessa flickor inte anses som Riktiga Flickor och opponerar sig omedvetet mot de strukturer 

som råder.  

Det gulliga temat som uttrycks i dikterna relateras till flickan och hennes prepubertala tid. 

Flickor har traditionellt sett inte den makt som en vuxen kvinna har. Detta i och med att hon 

fortfarande betraktas som ett barn som inte är tillräckligt utvecklad, men i Byggmästars 

diktvärld finns ett omvänt maktförhållande där barnets inflytande står över den vuxnas.  28

Genom att skildra dessa flickor med feminina egenskaper som en vuxen kvinna betingar, ger 

Byggmästar flickan ett vidare spektrum där hon inte behöver stå till svars för de val hon gör. 

Byggmästar gestaltar de olika sinnliga handlingarna genom metaforer av växtlighet. Vanligt 

förekommande är underliggande erotiska associationer så som: 

också himmelsäng i rosenrött…  

* 

frågar, får jag 

klä av dig rosenmanteln nu — 

* 

men (kom) lek örtleken (med mig)…. (ÄD s. 42) 

Sexuella möten liknas vid ”himmelsäng i rosenrött” som symboliserar den fysiska platsen där 

den sexuella akten kommer att ske. Fortsättningsvis kan ”rosenmanteln” i kontexten beskriva 

hur samlaget aktiveras i och med rosmetaforiken som litteraturhistoriskt har en betydelse av 

oskuld och fruktbarhet.  Strofen ”örtleken” kan symbolisera samlag eller annan sexuell 29

aktivitet. Dessa exempel införlivar den estetik som kännetecknar gurlesken i syfte att göra det 

förbjudna och tabubelagda till en normerande komponent. Samtidigt använder Byggmästar 

metaforik som ska alludera på det kvinnliga könsorganet i form av ”vekna för all denna 

ljuvliga gräsmark, // örtåker, äng en nätt sluttning,” (ÄD, s. 83) där könet skrivs genom 

eufemismer  associerade till växtriket.  

 Gleenum & Greenberg, 2006, s. 16. 28

 Rosmetaforiken kommer förklaras och analyseras vidare i kapitlet 2.3 Intertextualitet.29
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Kommer klädd som dryad — 

jag har din blick, 

dina ögon dricker min sång 

* 

Din egen amorin, 

hon med den mjuka blicken (ÄD s. 40) 

Titeln på verket Älvdrottningen förknippas med sagoväsen och folktro, som figurerar på flera 

ställen i verket. Strofen ”kommer klädd i dryad” refererar till den antika mytologiska 

skogsnymfen, som liknar i strofen ovan en metamorfos när en flicka kommer utklädd till 

dryaden. Citatet ”Din egen amorin” anspelar på en grekisk kärleksgud gestaltad av ett barn, 

vilket återigen demonstrerar barnets och ungdomens vitalitet i verket. Användandet av den 

unga personen som uttrycker starka känslor av kärlek och begär för en annan ungdom blir i en 

gurlesk läsning ett tydligt drag av den skeva flickan. Fortsättningsvis skildrar Byggmästar 

nymfer som återigen är en mytologisk varelse: nymfen som också gestaltas av en yngre 

kvinna, vilket visar på vikten av den unga kroppen i verket: ”dina gröna kyssar! // ja, ja jag 

ilar dem till mötes. // Sedan puttar jag // dig på en blomsterissla, // små änglar och nym-fe-r // 

flockas, åker snålskjuts // i sidvagnar ock — // se // där” (ÄD s. 33.) Dessa sagoväsen som 

nämnts ovan är inte helt ofarliga, utan har även egenskaper som kan anses som farofyllda, 

vilket blir gurleskt genom den oförenliga sammansvärjning av sagoväsen som hotfulla ting. 

Genom Byggmästars nedmontering av de tidigare fasta värden om sexualitet och normativ 

kärlek sätter det igång ett ifrågasättande av vilken kärlek som är den sanna. I diktkontexten 

finns det enbart en normerande kärlek, vilket är den mellan samkönade personer som inte 

skulle stämma överens i ett traditionellt sammanhang. Samtidigt förekommer inget större 

motstånd eller vilja till förändring mot de gamla värdena. Utan de förekommer i stället som 

ett tillstånd, ett essentiellt medgivande av eufori och verklighetsflykt där flickorna kan 

utforska sitt begär utan eftertanke. 

Byggmästar anspelar på den traditionella herdediktningen som kännetecknas av det idylliska  

landskapet. Däremot blir denna idylliska plats ett territorium där endast lesbisk kärlek 

inkluderas och erotiska element har en ständig närvaro. Precis som i herdediktningen 
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förekommer även i Byggmästars verk Herdinnan, där i denna kontext ett kärleksförhållande 

med en blomsterflicka skildras: 

Herdinnan brister ut i en härlig svada:  
men, mätta mig med  
kyssar nu, sensibelt på en gång! 
vekna inför all denna ljuvliga gräsmark, 
örtåker, äng, en nätt sluttning, valla på en vall 
sådär ja, din… egen…….. Valkyria! 

Blomsterflickan, med en nick, rör vid 
Herdinnans hjärta med den djärva handen: 
jag gör det, se hur kärvänligt och fint… 
oj, nu blir jag sådär eu-FÅR-isk igen! 
Men vad dina läppar smakar åkerbär (ÄD s. 83)  

Lustan mellan flickorna förverkligas i en periferi av kyssar som blandas med den gullighet 

som uttrycks genom växtlighet, som återigen skildrar ett skevt inslag av den traditionella 

normativiteten i bemärkelse av sexuellt begär och flickor. Med grund i den traditionella 

diktningen fast med modifikation av den samkönade sexualiteten förstärks och även förnyar 

Byggmästar diktningen genom att bryta mot dess tidigare sexuellt normativa tradition. Den 

kvinnliga själabäraren i nordisk mytologi, Valkyrian, som i denna kontext kan associeras till 

hur de i nordisk mytologi har ansetts som hemska och farliga, kan bidra till tolkningen av 

Valkyrian som något förbjudet och upphöjt. Detta stämmer även överens med den tidigare 

nämnda sagovarelsen nymfen där de motsatta komponenterna det vänliga och farliga 

kontrasterar mot varandra. Detta visar Byggmästar då hon skapar en föreställning om 

sexualitet som inte ifrågasätts eller anses vara den rätta, utan där porträtterande av kärlek får 

vara oberoende av andras föreställningar om kärlek.  

2.2 Maximalism 

”En världsomspännande maximalistisk litteratur” tituleras gurlesken i tidskriften 10TAL. 

Estetiken benämns som maximalistisk och normbrytande med en feminin stil som 

förkroppsligas i det groteska och det drömlika.  I litteratursammanhang kan den likställas 30

med hyperbol i form av det gulliga, det äckliga och groteska i berättandet såväl som i 

 Madeleine Grive, ”Smittsam maximalism från fyra världsdelar”, 2013. s. 4f.30
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språket.  Genom språklekar och blandning av versaler och gemener bidrar det till en viss typ 31

av skevhet i diktningen som i samklang med Byggmästars dadaistiska influerande visar sitt 

gurleska uttryck med exempelvis:  

R som i runa-runa-trädgårdsruna!         men 
                  skall                                           inte 

filttofflor vara grönmönstrade?! 
o, så härligt                  v        i        d        a 
kläder, sade ängsklocka… (ÄD s. 30) 

Som dikten ovan visar bryter Byggmästar med metriken och visualiserar orden med dess 

betydelse, som till exempel att vida skrivs ut med långa mellanrum, vilket förstärker ordets 

innebörd. Upprepandet av ord är en annan aspekt av det gurleska överdrivna där samma ord 

upprepas, ibland efter varandra eller med en tydlig röd tråd genom hela strofen. Det rytmiska 

språket och ordförvrängningar som Beckman menar på är ett signum för Byggmästars lyrikstil 

förekommer frekvent i diktsamlingen.  Befrielsetekniken med uppbruten metrik visar på hur 32

Byggmästar vrider och vänder på orden som visas nedan, där exempelvis ”ja, j a j a j a j a - aj” 

demonstrerar det ljudliga med mellanrum mellan bokstäverna samt att det är ett anagram med 

ja som blir ett annat ord aj när bokstäverna vänds: 

Skojiga de här höjderna riktigt skojiga de höjer sig så bedårande 
är månskenet över liljekullarna ikväll, liljekullarna så sköööönt 
behagfulla o man känner dådkraft man är helt betagen man känner  
havsnymfens namn ja, j a j a j a j a - aj […]. (ÄD s. 46)  

    

I strofen ”Visst — // TALLriksslickare anländer. Morsar på maräng, säger: mossbelupna // 

nissar har fått vita luvor. Då emottar också rabblare honungskuvert // brister ut i: Aha-ha-ha, 

finns kakelugn // för kaka; kakakofoni!” (ÄD s. 16) tillämpas en estetik som kan komma att 

vara svårfattligt i bemärkelse av de kluster av ord som inte bidrar till en definitiv innebörd av 

situationen. Att inte skilja på versaler och gemener i fraserna, samtidigt som interpunktion 

inte används efter de regler som finns i det svenska språket blir utfallet således ett intryck av 

 Maria Margareta Österholm, ”Rainbow coloured dots and rebellious old ladie: The gurlesque in two 31

contemporary Swedish comic books”, 2018, s. 376.

 Beckman, 2002, s. 59ff.32
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villervalla av ett överdrivet användande av dessa strofer. Diktdelarna ”Morsar på maräng” och 

”för kaka; kakakofoni!” allittereras och den sistnämnda strofer visar en upprepning av samma 

ord, vilket som tidigare nämnts, tillför till det överdrivna i estetiken.  

Maximalism inom gurlesk kan också ses som klichéer av flickkultur och sagoväsen, vilket till 

stor del av diktverket behandlar samt även titeln på verket. Utopi kan ingå i denna 

karakteristiska flickkultur, vilket sammanfaller med karaktären Älvdrottningen.  Sagoväsen 33

skildras till stor del i verket, så som Älvdrottning, sagodjur, nymfer och skogsféer. Det 

förekommer en viss sorts passivitet i verket där den överdrivna excess av känslor, 

utsmyckningar och naturupplevelser ändå framställs som apatiskt och oreglerat. ”och små // 

sagodjur med lockig päls och mjuka röster eller fåglar i // brokiga färger, skugglika, rara 

—” (ÄD, s. 69) beskrivs sagodjuren som vackra och väna samtidigt som ordet sagodjur i sig 

kan associeras med något vackert och barnsligt. Österholm beskriver maximalismen som ”a 

kind of over the top cuteness” .  34

Att överdriva och maximera de uttryck som finns i det gulliga och lekfulla förekommer även i 

det sensuella och sexuella: ”brånad = hjärtans-är. är kär-kommen på. // kär-ra, men med 

äppelkorgar överallt!” och ”till dej // på sniskan krans av kanelros // ett kokkuluranlej, // och 

en st-ammaaaaa-ande // kärleksförklaring.” (ÄD, s. 38). Förekomster av påhittade ord eller 

sammansättningar skildras av exempelvis månskenskurtis, blomsterflicka och lyrikalfabetet 

som kan anses vara eufemismer där förskönande av orden blir mer kvinnliga och mjuka.  

vet och vet inte hur länge… ett bra tag antagligen  
en rejäl stund… ?! MEN. Parasoller, regnbågsfärgade —  
o, det är vackert! Tjusiga gröna tält. oxå, de alldeles  
underbara. Precis. som en vattenbild. Och inuti var  
vi ALLDELES BLOMMIGA! (ÄD s. 29) 

Som i ovanstående dikt kan det överdådiga uttryckas av parallellism där adjektiv som vackert, 

tjusiga och underbara på ett överdrivet sätt beskriver olika ting och företeelser. Samtidigt som 

överflödet av växtlighet bidrar till de maximalistiska dragen. Framhävande blir en ytterligare 

dimension av ordens betydelse och i relation till excesser av det gulliga motivet. 

 Österholm, 2018, s. 377. 33

 Österholm, 2018 s. 376.34
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2.3 Intertextualitet   

De litteraturhistoriska referenserna är många och de är både knutna till personer och till 

metaforiska beskrivningar. Rosen som symbol har länge varit förankrad i litteraturhistorisk 

tradition, där exempelvis Homeros beskriver att när solen går upp är det den rosenfingrade 

Eos som träder fram samtidigt som Edith Södergran använder frekvent rosen som symbol i sin 

lyrik.  Rosen som metafor, liknelse eller allegori är vanligt förekommande såväl som i 35

litteratur som i andra konstformer. Den traditionella uppfattningen om rosen inom stilistik kan 

förklaras som jungfru Maria, en religiös och oskuldsfull kvinna i flera bemärkelser. Även 

kvinnans kön och kropp kan knytas till rosen och att ”ge någon sin ros” har varit en 

omskrivning för att bli av med sin oskuld. Fortsättningsvis kan rosen även komma att 

symbolisera fruktbarheten hos en kvinna. I det allegoriska versberättelsen Romanen om rosen 

behandlas hövisk kärlek som enligt traditionen var mellan man och kvinna.  Älvdrottningen 36

innehåller en genomgående tematik av rosor som uttrycks genom den traditionella betydelsen, 

men blir i sammanhanget av en gurlesk läsning, snarare från en konventionell symbol till en 

kontroversiell symbol i och med att rosen får symbolisera en kärlek och begär som inte  

identifieras som normativ i rosens traditionella betydelse. Byggmästar vänder och vrider på 

symboliken och ger den en gurlesk innebörd i kontexten av de flickor som avbildas.  

Byggmästars metalitterära medvetenhet i användandet av denna traditionella symbol för 

kvinnans kropp och oskuldsfullhet i samklang med mannens överordnade ställning knyts an 

till den gurleska läsningen, som visar på hur symbolen reformeras från den traditionella synen 

på kvinnan till gurleskens skeva syn på kvinnan. Rosmetaforiken belyser även utvecklingen 

från flicka till kvinna, medan i Byggmästars gestaltning av den, ligger utvecklingen av rosen i 

att vara flicka, men att bete sig som en kvinna. Genom att Byggmästar använder sig av den 

uråldriga metaforiken kring rosen, som kan anses konservativ och konventionell får den nya 

betydelser i detta diktverk. Rosen symboliserar kärlek, begär, sexualitet och ömhet mellan 

flickorna, en längtan efter varandras kroppar och att få utforska dem.  

Och jag sade sweethearts och jag sade rosor  
jag sade sweethearts och jag sade rosorna  
det är så ljust här inne det måste vara rosorna — 

 Karin Nykvist, ”Olga Ravn och rosens litteraturhistoria”, Sveriges radio, 2017. 35

 Olsson & Algulin, 2005, s. 121. 36
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o, så mycket ljus och jag sade ljuvligt och 
älskling dina ögon är rosor och jag sade din 
mun är… en ros o, låt mig få kyssa den igen 
och jag sade du är en flicka och jag är en ros 
jag sade du är en ros och jag är en flicka och 
jag sade flicka flicka det kan inte bli 
för mycket rosor inte sant älskling det sade 
jag eller hur och sedan sade jag härligt och  
underbart och ljuvligt jag sade det är så ljust  
här inne det måste vara alla rosorna — men 
älskling ta in mer rosor och sedan sade jag 
flicka flicka flicka det kan inte bli för mycket  
rosor och sedan sade jag kyssar — (ÄD, s. 45) 

Denna dikt beskriver hur Byggmästar använder sig av den gurleska estetiken i diktverket. 

Genom upprepandet av rosor i dikten som i vidare bemärkelse kan tolkas som att rosen står 

för begär och sexualitet mellan dessa flickor bidrar det till den skevhet gurlesken vill 

åstadkomma. Relationen mellan smeknamnen sweethearts och älskling mot bakgrund av 

rosor och kyssar skildras i en monologliknande form, där upprepandet av dessa uttryck blir 

extra tydligt att de är betingade med burdus affekt. Samtidigt kan detta likställas med 

Gertrude Stein, en författare som verkade under 20-talet och som likt Byggmästar skrev i en 

avantgardistisk stil, etablerade citatet ”en ros är en ros är en ros”.  Stein var själv uttalad 37

homosexuell, vilket var ovanligt under hennes levnadstid, men mycket av hennes verk 

behandlar den samkönade kärleken. Likheten mellan Byggmästars och Steins rosmetaforik 

blir i detta exempel uppenbar då Steins tredubblade ”en ros” i korrelation till Byggmästars 

”jag sade rosor” som också upprepas tredubbelt. Citatet kan även liknas vid Byggmästars dikt 

ovan och även Edith Södergrans dikt Dagen svalnar där rosmetaforiken gestaltas i form av 

”Du kastade din kärleks röda ros // i mitt vita sköte —”. Där den röda rosen fullbordar en 

sexuell aktion med en person som är oskuld.  

I dikten ”på denna blomsteräng. o, du! // tar av min korta dräkt, // efter din ros, // som alltjämt 

förr — (ÄD, s 82.) fortsätter gestaltningen av det sexuella samröret mellan flickorna där ”efter 

din ros” kan anspela på oskuld eller det kvinnliga könsorganet. Kontexten mellan de sexuella 

associationerna och de vackra och romantiska landskapen blir således en kontrast till hur 

metaforiken traditionellt sett har sett ut. I detta fall handlar det inte om den höviska kärleken 

 Olsson & Algulin, 2005, s. 530.37
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mellan man och kvinna utan om kärleken mellan två flickor, vilket blir kontroversiellt när det 

sker i ett traditionellt sett romantiskt landskap.  

Strofen ”Och du vet nog vad de säger, // att vi skall komma att strö rosor //  över den här 

världen.” (ÄD s. 34) kan betraktas som att kärleken, sexualiteten, begäret, det sensuella och 

oskuldsfullhet är det enda viktiga i den diktvärld Byggmästar har skapat. Rosornas betydelse 

blir ännu en gång en symbol för hur dessa flickor och sagofigurer ser på världen och värdena 

av den. Genom att strö rosor över världen sätter flickorna sitt feminina avtryck på diktvärlden.  

Men vackrare, och jag är din. rosenkavaljer, som 
med oblyga. jämna later, riktigt habil. i väldans 
hast. stannade hos dig; städse. Så blev det vi! (ÄD s. 27) 

 

Förutom rosmetaforiken förekommer det flera andra litterära intertextualiteter i 

Älvdrottningen. ”Rosenkavaljeren” anspelar på Richard Strauss opera Rosenkavaljeren som i 

sitt original porträtterar en kärlekshistoria med Octavian som protagonist.  

meeeeeen hoppsan! Du vänder ditt vackra ansikte, ler mot mig. 
förtroligt, säger, kära Oktavian, älskling — du lämnar mig väl inte 
Redan!? Och jag svarar (fyrfaldigt, precis som en lyckoklöver) 
onej, onej, onej,onej, hur kan du tro det, för alltid blev jag ju 
kvar. hos dig, i de ljusa gemaken, av rosor så vita. helt. solljusa 
och månljusa på samma gång. som en sång. en rar. en öm. javisst, 
blev jag kvar! Hon säger, då, tag på en skjorta så silkeslen, också den 
lika. rosenfärgad. här, väst i brokad med rosenmönster i rosenrött 
och kravatten (=rosetten) med fjärilar i skuggrön sedan rubinröd 
sammetskostym. och fäst på slag en doftros, en som speglar de 
sköna bråddjupen och höjderna mellan dem. 
och håll! I handen poem 
till gudinnan som låter flickorna 
mötas igen och igen på detta sätt, 
i den vackraste av världar. (ÄD s. 59) 

Octavian är en cross-dressing roll (kvinnor klär sig i manskläder och vice versa) i Strauss 

opera. Narrativet i Rosenkavaljeren porträtterar heterosexuell kärlek där publikens blick 

förutfattat ser Octavian som man trots att karaktären historiskt sett spelats av kvinnor.  Cross-38

 Tiina Rosenberg, ”Om queer ögonblick i teater och opera”, 1996, s. 54f. 38

!20



dressing har även förekommit i andra litterära verk så som Virginia Woolfs Orlando där 

protagonisten går från man till kvinna. Samtidigt förhåller sig Byggmästars idealiserande och 

konstruerade värld en verklighetsflykt där flickorna kan leka, lata sig och omringas av det 

blomstrande landskapet. Detta ger associationer till William Shakespeares pjäs En 

midsommarnattsdröm med det sagolika landskapet och sagofigurer som åberopar lycka och 

drömmar samt att Älvdrottningen har en viktig roll, precis som i Byggmästars diktverk. Det 

drömlika tillståndet i diktsamlingen kan ses som det drömlika landskap som Shakespeare 

gestaltas i sin pjäs.  I dessa litterära verk som nämnts ovan föregår en typ av metamorfos där 

karaktärerna förändrar kön eller klär ut sig för att bli någon annan. 

2.4 Femininitet  

Österholm skriver i artikeln Rainbow coloured dots and rebellisks old ladies: The gurlesque 

in two contemporary Swedish comic books (2018) att gurlesk anspelar på queera och 

subversiva föreställningar om femininitet och på ett medvetet sätt missuppfattar flickskapet.  39

Utmärkande för Älvdrottningen i likhet med dess gurleska estetik är hur flickigheten, 

sagovarelser, naturen och glädjebudskapen dominerar. Dessa föreställningar anknyter till 

stereotypa uppfattningar om en typisk flicka. Lekfullt, barnsligt och omoget är tre aspekter 

som har stor betydelse för gurleska estetiken. ”Har du kramat ditt kramdjur idag?”. ”Har du 

lekt med liten vindsång? // med små sovdjur i famnen”. I exemplet kan vi utläsa kramdjur, 

leka och sovdjur som kan förknippas med ett barnsligt beteende och lekfullhet.  Den gulliga 40

estetiken tillför ingen hög status utan relateras till konsumtionssamhället och ytlighet. 

idoga dagar finns inte här, fanns inte streta, sträva. 
fanns bara vaggsånger och nävervagga, fanns ock strå, 
rö och vass, liksom sträcka, töja. liksom en skymt 
av små sjöar, 
alltjämt spegellika. (ÄD s. 15) 

Den Riktiga flickan upplever de ideal människan har förutbestämt för henne. Hon är 

ordentlig, prydlig och gör det hon förväntas att göra. Första avsnittet i diktverket behandlar 

det vilsamma tillståndet där lättja och lek står i framkant. Som dikten ovan påvisar finns inte 

det arbetsamma levernet. Det som inte skildras av Byggmästar i likhet med den gurleska 

 Österholm, 2018 s. 378f.  39

 Österholm, 2018 s. 374.40
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estetiken är det groteska och äckliga. Dessa aspekter som är vanligt förekommande i 

Österholms avhandling förekommer inte konkret i Älvdrottningen. Däremot kan det groteska 

och äckliga tolkas på olika sätt i och med att en excess av gullighet kan bli äckligt eller 

groteskt i och med det överdrivna användandet av den gulliga estetiken. Som tidigare nämnts 

menar Ambjörnsson att frossandet i det extravaganta och vackra kan vara i sig ett uppror mot 

den normativa föreställningen om hur det flickiga porträtteras.  Däremot kan denna överdrift 41

av gullighet och lycka i stället bli något äckligt och obehagligt. Detta ingår i den fria 

tolkningen om vad gurlesk estetik egentligen innebär. 

En annan finlandsvensk poet är Edith Södergran och i likhet med henne är kroppen ett centralt 

motiv i dikterna. Ebba Witt-Brattström beskriver i sin essä om Södergran Kvinnokroppens 

retorik (2011) att de Södergranska dikterna är skrivna genom den kulturella tabun som vi 

förknippar med kvinnokroppen. Witt-Brattström fortsätter att Södergrans diktning har blivit 

ett återtagande av den kvinnliga kroppen och ger henne en ny värdighet och en ny proportion 

till hennes mänsklighet.  Detta gör hon med att ta jungfrukroppen från ett objekt till ett 42

subjekt genom den nya kvinnans maktställning. Byggmästar skildrar samma kroppsideologi 

som Södergran när hon tecknar de kroppar som vackra, starka och egna till motsats från den 

undergivna kroppen som är objektivt sett ur samhällets ögon.  

[…]. Hon säger, då, tag en skjorta så silkeslen, också den  
lika. rosenfärgad. här, väst i brokad med rosenmönster i rosenrött  
och kravatten (=rosetten) med fjärilar i skuggsöm sedan rubinröd  
sammetskostym. och fäst på slag en doktors, en som speglar de  
sköna bråddjupen och höjderna mellan dem […]. (ÄD s. 59) 

Kläder kan ses som en potentiell lek i identitetssökandet där kläder och ytlighet kan komma 

att betraktas som ett internaliserat kvinnoförtryck. Det kan också skapa drömmar och fantasier 

som annars kan ses som omöjliga och ouppnåeliga. Detta kan ge en bild av ett extravagant 

frossande i vackra klädnader och feminina uttryck. Den yttre skönheten går hand i hand med 

de sagor där prinsessor har huvudrollen. Askungen är en klassisk berättelse om en flicka som 

förvandlas till en skönhet med nya vackra kläder, vilket kan likna en metamorfos där det 

 Ambjörnsson, 2011 s. 95-96.41

 Ebba Witt-Brattström, ”Kvinnokroppens retorik”, 2011 s. 206f.42
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centrala är att få bli vacker eller att viljan att få ta plats och stå i centrum för andras 

beundran.  I diktverket förekommer inte metamorfos på det sättet att flickorna vill bli något 43

de inte är, men samtidigt har dessa flickor genomgått någon sorts metamorfos i förhållande till 

att de alla är ljuvliga och står i centrum i diktvärlden som skapats.  

Den maximalistiska stilen sätter sina drag även i hur femininiteten förkroppsligas. Det 

överdrivna utsmyckningen och kläderna visar på ett överflöd av excess där flickorna som 

redan beskrivs som vackra varelser blir prydda med ännu mer vackra attribut. Den feminina 

stilen dessa flickor innehar kan berika deras självstyrande och identitetsskapande i stället för 

att det feminina endast associeras till undergivenhet och gullighet. Även inslaget av alla 

blommor och fjärilar kan härledas till det mjuka, gulliga och sinnliga njutning som feminin 

utsmyckning uttrycker. 

2.5 Flickrummet 

Den figurativa femininiteten som avhandlas i kapitlet ovan finns även i form av en plats. 

Österholm kallar detta rum Det skeva flickrummet. Denna plats kan ses verklighetsbaserad 

eller som en fantasi. Detta rum kan kontextualiseras till det instängda och begränsade rum, 

samtidigt som det kan relateras med ett utrymme där handlingar och tankar tar större plats 

som i Virginia Woolfs Egna rum.  Rummet inreds i Byggmästars verk efter femininitet som  44

föreställer den enda existerande världen. Ambjörnsson beskriver flickrummet som: ”[…] där 

man får ge sig hän åt det som är vackert, snällt, underbart, sinnligt och njutningsfullt.”   45

Källans bräddar kantade av linnéor  
oj så mossiga bäddar men visst ett ögonblicks glädj- 
e. ehe. (så) rofyllt ställe här 
där poem underbart långsamma… 
Och raaaaraaa… rosa tapeter också drivor av kuddar 
i blommönster och denna utslitna säng, men vill ha 
det BLOMMIGT, nu mycket! För att så småningom  
återvända till det allt mera lugna livet och blå 
tistelliknande igelkott bland träden — (ÄD s. 17) 

 Ambjörnsson, 2011, s. 82f. 43

 Österholm, 2012, s. 236.44

 Ambjörnsson, 2011 s. 93. 45
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Figurationen i Älvdrottningen kan betraktas som ett konkret framställt rum vilket visar de 

vackra miljöer som är utsmyckade inredning med rosa tapeter och drivor av kuddar i 

blommönster som i dikten ovan. Genom att ge efter åt det gulliga och hänge sig åt stereotypa 

drag av femininitet och flickighet förvandlas de föreställningar till det motsatta av vad 

flickrummet representerar.  Att inte vara återhållsam och lagom i sitt flickrum ger snarare 46

flickorna mer utrymme att få skapa sin egna värld där de får vara och bete sig hur de vill. Den 

figurativa platsen är i sin helhet ett separatistiskt rum som endast utvalda personer som 

identifierar sig med femininitet får besöka. Det extravaganta och det överdrivna i gullig 

femininitet ger effekten av makt genom att ta kontroll över den etablerade ”goda smaken” i 

dessa rum: ”av dagg… gör man // ett litet krypin, // ett riktigt kärleksnäste” (ÄD s. 58) vilket 

visar det skeva flickiga i relation till den normativa femininiteten. 

Som tidigare nämnts, kan ett annanstans förekomma i dessa platsfigurationer.  Den 47

heterotopi som ger utrymme till flickorna att skapa sig sina egna regler och normer som blir 

det normativa i den kontext Byggmästar skapat. Den förening mellan verklighet och fantasi 

som gestaltas genom flickrummet och blir till den metafor för det rum där allt är tillåtet och 

utforskandet av vad en typisk flicka är eller ska vara ifrågasätts. Foucaults begrepp heterotopi 

infantiliseras även i Byggmästars värld där det handlar om avvikande och avlägsnande av 

personer i normativiteten som blir sammanförda.  Byggmästars rum kan relateras till detta 48

flickrum där flickorna och sagofigurerna kan göra vad de vill, hur de vill utan att bli dömda 

som avvikande mot normen.  

Samtidigt innehåller verket figurationer som ingår i folksagor och berättelser, vilket bidrar till 

intrycket mellan verklighet och fiktion. Eventuellt skulle denna plats som framställs vara ett 

neutrum där omänskliga varelser blandas med mänskliga varelser i ett vagt kontinuum, 

exempelvis ”skriver dikter i små gröna rum, // med utsikt över förvildade trädgårdar” och 

”Älvdrottningens bibliotek, // sprängfullt av herbarium —” (ÄD, s. 37). Ett avsnitt i 

diktsamlingen handlar om Älvdrottningens bibliotek och därinne finns det ett överflöd av 

växtlighet där flickorna kan ge varandra kärleksförklaringar och visar sitt begär de har för 

varandra. 

 Österholm, 2012, s. 236.46

 Österholm, 2012, s. 238.47

 Österholm, 2012, s. 239.48
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I samklang med flickrummet kan diktsamlingen relateras till fenomenet Locus amoenus, som 

är en behaglig, idealiserad och erotisk plats.  Likt Theokritos landskapsskildringar är platsen 49

inte sedd ur ett realistiskt perspektiv utan snarare som ett koncept av en förskönad plats. 

Denna plats som skildras går i linje med det maximalistiska och överdrivna Byggmästar 

skildrar genomgående i verket.  

Lummiga gårdar. skuggande sköna. lunkade där i små 
cirklar, knappt — strövade, strosade… satt nog mest 
under blommande grenar! (ÄD s. 14) 

Beskrivningen av dessa idealiserade rum liknar den pastorala herdediktningen där lugna, 

vackra och blomstrande landskapet är verklighet fastän det skildras i en sagovärld. Det 

vilsamma tillståndet i första delen av verket kan likställas med herdediktningen där lugnet och 

lättjan hyllas och efterstävs, vilket i sin tur går hand i hand med den gurleska estetik där skeva 

flickor bryter mot normen i form av lathet och obryddhet: 

Strosat har genom lövängar, genom långsamma dagar. 
Har släppt in drömska katter till varma vrår. Gett lekhunden 
Lugna år, och lallat liten lubbare. Har alla fått lugnvatten, 
nästan som ett eget bleke. (ÄD s. 13) 

Det avvikande rum som Byggmästar diktat inbegriper hela diktsamlingen i sig, och hur hon 

valt att författa dessa dikter på ett språk- och formmässigt plan är en skev figuration. Alla 

personer har inte tillträde till denna diktsamling i bemärkelsen av den gurleska estetiken. 

Verket som rum visar hur författaren med egna berättelser, queera karaktärer och händelser 

låter den litterära aspekten hamna utanför normativitet såväl som heteronormativitet gestaltat i 

diktvärlden. Detta diktverk kan alltså betraktas som ett gurleskt flickrum gestaltat i en 

språklig och formbaserad estetik.  50

 Olsson & Algulin, 2005, s. 68.49

 Österholm, 2012, s. 242. 50
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3 Sammanfattande slutord 

Den föreliggande studien har försökt belysa hur Eva-Stina Byggmästars diktverk 

Älvdrottningen förhåller sig till den gurleska estetiken. Författaren väljer att inleda verket med 

ett citat från Sapfo som sätter en stil eller snarare ett tema för verket - sexuell kärlek mellan 

samkönade personer. Den gurleska estetiken visar sig i form av olika faktorer så som 

samkönad sexualitet, maximalism, femininitet, intertextualitet och flickrummet. Dessa olika 

faktorer är nära sammanlänkande med varandra och bygger upp den gurleska estetiken 

tillsammans. Den tydliga associationen mellan de flickor som känner starkt sexuellt begär till 

varandra förstärks genom den språkliga och beskrivande överdrift av ord och upprepningar. 

Dikterna kan anses gurleska för att de bryter mot normativiteter om erotiskt begär och vilka 

som får hysa dessa känslor. I denna kontext är den queera kärleken mellan flickorna som 

kännetecknar den gurleska estetiken, detta för att traditionellt sett anses inte sexuella känslor 

och sexuella handlingar förekomma mellan flickor.  

Flickorna som porträtteras i verket är vackra, gulliga och barnsligt naiva till sin natur, vilket 

kan gå emot vad gurlesken och queerteorin säger om den typiskt skeva flickan. Däremot kan 

detta ändå förbli en gurlesk estetik genom att överdriften av det gulliga kan således komma att 

associeras till något äckligt och sexuellt tabubelagt. Lättjan och vilsenheten i början av verket 

visar också på hur flickor inte heller brukar porträtteras, vanligtvis beskrivs flickor som 

”duktiga” och ”skötsamma” som ska göra sina sysslor de blivit tilldelade, men i detta 

sammanhang är de snarare lata och vilar mestadels samt gör ingenting som kan anses vara till 

nytta.  

Byggmästars medvetna litterära referenser får en vital innebörd i verket. Rosmetaforiken är ett 

centralt tema och som kan analyseras i vid bemärkelse. Rosen som jungfru Maria, som 

symbol för fruktbarhet, från ungdom till kvinna och en flickas oskuld. En sekvens i verket 

”Och jag sade sweathearts jag sade rosor” (ÄD, s. 45) kan jämföras med både Gertrude Stein 

och Edith Södergrans poesi där rosen figurerar som en central metafor. Sedan får sagotemat 

en betydande roll för det magiska och den verklighetsflykt som gestaltas, samtidigt som det 

erotiska förkroppsligas i rosor, växtbeklädda himmelssängar och med fågelsång. Sagofigurer 

kan jämföras med förföriska associationer och även det paradisliknande.  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Maria Margareta Österholms definition av flickrummet behandlas såväl som det flickiga 

landskapet gör. I de lugna erotiska rum som flickorna och olika sagoväsen figurerar i, skildras 

separatistiskt där patriarkala strukturer inte finns. Rummen representerar en utopi och ett 

paradis, som exempelvis Älvdrottningens bibliotek där flickorna inleder sina erotiska 

romanser med varandra utan att bli hindrade fån omgivningen.  

Gemensamt för alla dessa valda teman som karakteriserar gurlesk estetik är att de visar på hur 

normativitet och skevhet går i relation med varandra. Den samkönade sexualiteten beskrivs i 

en maximalistisk anda där överdrift av gullighet blandas med det sexuella. Samtidigt befinner 

sig dessa flickor i figurationer av utopi där allt är tillåtet och lyckan är stor. Slutligen kan det 

bevisas att Byggmästars diktsamling Älvdrottningen genomsyras av gurleska drag och 

uttrycker denna estetik på ett konkret sätt, även om de förekommer i omskrivningar och 

överdrivna metaforer. Verkets fokuserande på gullighet, rosor, erotik och flickor bidrar till den 

gurleska läsningen av Eva-Stina Byggmästars diktverk Älvdrottningen. 
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