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1.0 INLEDNING 
Monika Fagerholms författarskap är svårt att med tydlighet kategorisera. Hennes fem           

romaner rör sig ledigt mellan genrer och formen är ofta mycket experimentell. Språket             1

har en stark lyrisk prägel, bildrikt och fyllt med intertexter. I det här mötet mellan               

genrer och stilistik uppstår ett unikt litterärt landskap som bäst beskrivs som            

Fagerholmskt. Det är här, i författarskapets intersektion mellan genreinfluenser och          

intertexter, som den här uppsatsen tar sitt avstamp. 

 
1.1 SYFTE & FRÅGESTÄLLNING 

”Bella och Rosa har gul respektive vit baddräkt men färgerna kommer inte att synas på               

fotografiet eftersom filmen är svartvit.” skriver Fagerholm i romanen Underbara          

kvinnor vid vatten (1994). Av färgernas bortfall ur bilden framgår att scenen skildrar ett              2

förflutet. Den svartvita film, fotofilm över huvud taget faktiskt, är en tydlig tidsmarkör             

för läsaren. Romanen innehåller en mängd liknande markörer som bygger ett fiktivt,            

men igenkännbart, sextiotal och den finstämda skildringen av årtiondet blev också           

kritiskt uppmärksammad och hyllad.  3

Underbara kvinnor vid vatten blev Monika Fagerholms breda genombrott och          

nominerades till ett flertal litterära priser. Hennes fortsatta författarskap har sedermera           

rosats av kritiker och läsare och belönats med b.la. Augustpriset, Runebergspriset och            

Svenska Akademiens nordiska pris. Romanen Den amerikanska flickan (2005) lyftes till           

och med, spektakulärt nog, i Oprah Winfreys talk show. Kristina Malmio och Mia             

Österlund skriver i förordet till forskningsantologin Novel Districts – Critical Readings           

of Monika Fagerholm (2016): ”[...] her novels are considered modern classics and she             

has become a trendsetter and a cult author among young female authors in Sweden and               

1 Fagerholm har också två novellsamlingar och en lyrisk essäsamling i bagaget, även dessa präglade av                
samma formmässiga och stilistiska val som romanerna. 
2 Monika Fagerholm, Underbara kvinnor vid vatten, Stockholm: Bonnierpocket, 1994, s. 31. 
3 Se exempelvis: Cristine Sarrimo, “Underbara kvinnor vid vatten”, Sydsvenska Dagbladet, 1995-02-06:            
“Vi som växte upp på 60- och 70-talet har fått vår första generationsroman”, och Michel Ekman,                
“Sextiotalsskildring lyser av detaljskärpa.”, Svenska Dagbladet, 1995-01-13: “Det som ger den lyskraft är             
inte minst den fantastiskt detaljskarpa sextiotalsskildringen.” 
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Finland”. Fagerholm innehar med andra ord en betydelsefull position i det samtida            4

litterära fältet. 

Precis som i fallet med Underbara kvinnor vid vatten är det i det sena sextiotalet               

och det tidiga sjuttiotalet som de flesta av Fagerholms romaner utspelar sig. Romanerna             

är därför strösslade med tidsmarkörer i stil med den svartvita filmen. Dessa nostalgiska             

miljöer kontrasteras dock ofta av ett tematiskt mörker. Antalet dödsfall i Fagerholms            

författarskap är exempelvis anmärkningsvärt högt och inte sällan omgärdat av mystiska           

omständigheter. I flera av romanerna kämpar karaktärer såväl som läsare med att skilja             

på vad som är verkligt och inte, sant och falskt, rätt och fel. Det kritiska mottagandet av                 

romanerna hyllar även detta svarta stråk. Inom forskningen förstås det här mörkret ofta             5

som en form av lek med genrekonventioner, där Fagerholm plockar in element från             

thriller-genren trots att hennes romaner befinner sig långt från deckargenren i övrigt.            

Malmio och Österlund skriver t.ex. i förordet till Novel Districts: “Her highly            

self-reflexive prose also transforms one of the central features of the Nordic noir, the              

conventions of the thriller story.” Österlund återkommer i samma antologi till detta i             6

artikeln “‘A Work You Cannot Explain, Only Experience’ – The Struggle with            

Readability in the Reception of Monika Fagerholm’s Novel Lola uppochner” (2016)           

och skriver vidare: 

What critics are confronted with in Monika Fagerholm’s novel Lola uppochner is a             
narration of girlhood framed by a murder mystery, yet the novel mocks the genre and is                
written in playful opposition to the ongoing fad for Nordic crime fiction. Therefore, it is               
no surprise that no single review neglects the thriller element.  7

 
Också Lena Kåreland nämner författarskapets thriller-referenser i artikeln        

“Re-imagining girlhood – The Revision of Girl’s Books in Monika Fagerholm’s DIVA            

and The American Girl” (2016) hämtad ur samma antologi: “Girls’ books, novels for             

4 Kristina Malmio och Mia Österlund, “Foreword”, Novel districts – Critical readings of Monika              
Fagerholm, Kristina Malmio och Mia Österlund (red.), Helsingfors: Studia Fennica Litteraria, 2016, s. 11. 
5 Se exempelvis: Pia Ingström, “Glitterscenen: och flickan hon går i dansen med röda gullband”,               
Hufvudstadsbladet, 2009-09-08: “För mig fungerade Glitterscenen, med allt sitt mörker, sitt språkäventyr,            
sina obesvarade moraliska frågor, riktigt fundamentalt humörhöjande.” och Ann Lingebrandt, “Ett           
magiskt språkfyrverkeri”, Helsingborgs Dagblad, 2005-02-04: “[...] hypnotisk som en osäkrad pistol.”.  
6 Malmio och Österlund, ur Malmio och Österlund (red.) 2016, s. 12. 
7 Mia Österlund, “‘A Work You Cannot Explain, Only Experience’ – The Struggle with Readability in the                 
Reception of Monika Fagerholm’s Novel Lola uppochner”, Novel districts – Critical readings of Monika              
Fagerholm, Malmio och Österlund (red.), Helsingfors: Studia Fennica Litteraria, 2016, s. 139. 
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young adults, fairy tales, thrillers. With components from all these genres, Fagerholm            

creates stories written with such power and expressive language that she sometimes            

makes readers lose their breath.” Att det förekommer thriller-element i Fagerholms           8

författarskap är med andra ord vida konstaterat, däremot inte närmare undersökt.           

Detsamma gäller för de nostalgiskt präglade miljöerna. 

Jag intresserar mig för den kontrast de nostalgiska tidsmarkörerna och de dunkla            

thriller-elementen utgör och det stämningsmässiga spänningsläge som skapas av         

densamma. Syftet med denna uppsats är därför att kartlägga samspelet mellan nostalgi            

och thriller-elementen och diskutera betydelsen av detsamma i två av Fagerholms           

romaner, Den amerikanska flickan och Glitterscenen (2009), utifrån frågeställningen: 

● Hur samspelar nostalgi och thriller-element i Fagerholms Den amerikanska         

flickan och Glitterscenen?  

För att besvara denna fråga har en rad metodologiska och teoretiska vägval gjorts, vilka              

redogörs för under kommande rubrik. 

 
1.2 TEORI & METOD 

Flera teoretiska perspektiv kommer anläggas för att undersöka de aspekter av Den            

amerikanska flickan och Glitterscenen som är intressanta utifrån uppsatsens syften.          

Under denna rubrik kommer jag beskriva dessa och diskutera min användning och            

förståelse för desamma. Här följer därför en redogörelse för uppsatsens centrala begrepp            

nostalgi, thriller och det kusliga, men först ges en precisering av undersökningsområdet. 

 
1.2.1 Tillvägagångssätt 

För att komma åt samspelet mellan thriller-element och nostalgi har jag valt att först              

utgå från de tidsmarkörer som förekommer i romanerna. Det är ett effektivt sätt att sätta               

fingret på hur den nostalgiska miljön skapas och därmed en god utgångspunkt för att              

undersöka samspelet mellan denna och thriller-elementen. Idéhistorikern Karin        

Johannisson skriver apropå tidsmarkörer i essäboken Nostalgia – en känslas historia           

(2001): “Tingen blir konkreta tidsmarkörer. Att återkalla barndomens rekvisita är att           

8 Lena Kåreland, “Re-imagining girlhood. The Revision of Girl’s Books in Monika Fagerholm’s DIVA              
and The American Girl”, Novel districts – Critical readings of Monika Fagerholm, Malmio och Österlund               
(red.), Helsingfors: Studia Fennica Litteraria, 2016, s. 36. 
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återkalla barndomen själv. Förflutenhetens ting – ofta de mest vardagliga och den            

gången tysta, förbisedda eller trivialiserade – blir meningsbärande just som minnen.”           9

Att använda tidsmarkörer för att kartlägga nostalgin i berättelsen kan därmed           

konstateras vara en god idé. Med tidsmarkör avses rekvisita inom ramen för            

fiktionsvärlden med tydlig koppling till perioden under vilken berättelsen utspelar sig,           

alltså från slutet av 1960-talet till mitten av 1970-talet. Detta kan exempelvis gälla             

daterad teknologi, populärkulturella referenser som musik, film, mode etc., eller          

sedvänjor man idag har övergett. Samtliga tidsmarkörer i romanerna kan av           

utrymmesskäl inte behandlas inom ramen för den här uppsatsen och urvalet har därför             

fallit på de tidsmarkörer som har en utökad betydelse för berättelsen eller återkommer             

vid upprepade tillfällen genom romanerna. 

Eftersom uppsatsen undersöker samspelet mellan nostalgi och thriller-element är         

även en granskning av det senare på sin plats. För att ge uppsatsen enhetlighet kommer               

jag därför i likhet med tidsmarkörerna koppla den teoretiska infallsvinkeln till ting. Med             

ting kopplade till thriller-element avses rekvisita inom fiktionsvärlden vars funktion i           

berättelsen speglar thriller-karaktäristiken såsom den presenteras längre fram i detta          

avsnitt. Även i detta fall baseras urvalet på att tingen i fråga återkommer eller på annat                

sätt har en utökad betydelse i berättelsen. Utöver att detta ger uppsatsen en mer enhetlig               

form hjälper avgränsningen till ting mig även att konkretisera den något abstrakta            

thriller-karaktäristiken. Detta är också fallet i fråga om nostalgin, även om kopplingen            

till ting just där känns mer naturlig. För att tillgodogöra mig betydelsen av dessa              

tidsmarkörer och thriller-ting kommer de ställas i ljuset av nedanstående teoretiska           

perspektiv. 

 
1.2.2 Nostalgi 

För att ringa in tidsmarkörernas betydelse i författarskapet kommer jag använda mig av             

Svetlana Boyms The Future of Nostalgia (2001). Skälet till att valet föll på Boym              

snarare än Johannissons Nostalgia – en känslas historia är att Johannissons           

idéhistoriska perspektiv innebär att stort utrymme ägnas åt att beskriva          

9 Karin Johannisson, Nostalgia – en känslas historia, Stockholm: Bonnier essä, 2001, s. 148. 
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nostalgibegreppets historiska framväxt. Det betyder att den nostalgiska förståelsen för          

samtida företeelser som finns hos Boym i viss utsträckning saknas hos Johannisson. 

I The future of Nostalgia diskuterar Boym en nostalgins historia, men också dess             

funktioner för kollektiv såväl som individ, dess olika varianter och hur man kan förstå              

nostalgins betydelse för post-kommunistiska städer. Att fokus ligger på det forna Sovjet            

har att göra med att Boym är professor i slavisk och komparativ litteratur vid Harvard,               

men hennes slutsatser och teorier fungerar lika väl för att förstå utom-slavisk litteratur. I              

The Future of Nostalgia skriver Boym: “Nostalgia (from nostos – return home, and             

algia – longing) is a longing for a home that no longer exist or has never existed.                 

Nostalgia is a sentiment of loss and displacement, but it is also a romance with one’s                

own fantasy.” Det rör sig alltså om en sorts mittenposition mellan verkligt minne och              10

fantasi, präglad av en känsla av förlust. Boym förstår nostalgin som ett symptom på vår               

fragmenterade samtid, där ekonomiska framsteg, globalisering och       

informationsöverflöd har skapat “[...] an affective yearning for a community with a            

collective memory, a longing for continuity in a fragmented world”. Längtan efter            11

hemvändandet som ordets etymologiska betydelse betonar är med andra ord inte           

nödvändigtvis en fråga om plats, utan om tid och “[...] the time of our childhood, the                

slower rhythms of our dreams”. Boym menar att nostalgi därför är ett “[...] rebellion              12

against the modern idea of time, the time of history and progress”. Nostalgin vill helt               13

utplåna tidens irreversibilitet och möjliggöra hemvändandet till en tid på samma sätt            

som till en plats. Nostalgin är på detta sätt en motståndare till den normativa, linjära               

tidsuppfattningen och den “[...] rebellion against the modern idea of time [...]” som             

Boym beskriver kan därmed utvidgas till att inte bara röra specifikt tid, utan också ett               

helt sätt att leva.  14

Boym delar in nostalgi i två övergripande typer: restorative nostalgia och           

reflective nostalgia. Restorative nostalgia, eller restorativ nostalgi, ägnar sig åt          15

återvändandet till ursprunglighet. Att bevara objekt eller traditioner i ursprungligt skick           

10 Svetlana Boym, The Future of Nostalgia, New York: Basic books, 2001, s. xiii. 
11 Boym 2001, s. xiv. 
12 Boym 2001, s. xv. 
13 Boym 2001, s. xv. 
14 Boym 2001, s. xv. 
15 Min översättning. 
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är centralt för perspektivet. I boken exemplifierar Boym med restaureringen av           

Sixtinska kapellet, där man valde att eftersträva kapellets ursprungliga utseende snarare           

än låta tidens tand märkas. Detta föranledde en debatt om betydelsen av Michelangelos             

konstverks historiska liv – gick inte en viktig del av mästerverket förlorad genom att              

avlägsna alla tecken på ålder? Inte enligt den restorativa nostalgin som kan sägas tro på               

en absolut sanning vilken återfinns i den historiska artefaktens eller kulturella           

traditionens ursprung. Nationalism är därmed en sorts restorativ nostalgi i vilken           

anhängarna försöker återvända till en fixerad tidpunkt i historien som betraktas som den             

sanna representationen av nationens kultur. Helt enkelt: “Restorative nostalgia stresses          

nostos [...]”, hemvändandet.  16

Reflective nostalgia, eller reflexiv nostalgi, har istället sin tyngdpunkt på algia,           17

längtan. Till skillnad från den restorativa nostalgin bejakar detta perspektiv historiens           

och människans förgänglighet och tror inte att en förlorad tid kan återskapas. Man riktar              

sig därför till själva minnet av en tid eller plats och ägnar sig därmed åt en sorts                 

ruindyrkan. Den här typen av nostalgi, skriver Boym, är också mer individuell kulturell             

och inte lika inriktad på det nationella kollektivet. T.ex: den som tvingats i exil saknar               

inte alltid hemlandet och nationen utan snarare att dela en gemensam, kulturell sfär:             

“Collective memory will be understood here as the common landmarks of everyday            

life.” Den reflexiva nostalgin är “[...] aware of the gap between identity and             18

resemblance; the home is in ruins or, on the contrary, has been just renovated and               

gentrified beyond recognition. This defamiliarization and sense of distance drives them           

to tell their story, to narrate the relationship between past, present and future”. Det              19

förflutna är med andra ord i förbindelse med det nutida och, i sinom tid, även med                

framtiden. Nostalgin riktas alltså inte bara mot det förflutna, utan också mot det             

förflutnas närvaro i nuet och framtiden. Boym exemplifierar med restaurangen The           

Nostalgija Snack Bar i Ljubljana som hon besökte under 1990-talet. Restaurangen var            

16 Boym 2001, s. xviii. 
17 Min översättning. Jag är medveten om att denna översättning inte helt fångar begreppets reflekterande               
dimension, men då det saknas en lämpligare översättning har jag valt att hålla mig till denna.                
Översättningen avser alltså inte ändra på Boyms definition av begreppet utan är enbart ett medel för att                 
göra begreppet mer behändigt språkmässigt. 
18 Boym 2001, s. 53. 
19 Boym 2001, s. 50. 
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en kitschig historia, väggarna bar bilder på rymdfarkosten Sputnik, förstorade          

tidningsurklipp som annonserade Titos död och sovjetiska kryddburkar fanns utställda i           

lokalen. Dekorationerna gick i sextiotalsstil och man spelade The Beatles i högtalarna.            

Här passar det bra att påminna om filosofin bakom renoveringen av Sixtinska kapellet –              

strävan efter att närma sig originalskicket – och jämföra med tanken bakom The             

Nostalgija Snack Bar. Boym förklarar: “The Nostalgija Snack Bar restores nothing.           

There was never such a café in the former Yugoslavia. There is no longer such a                

country, so Yugoslav popular culture can turn into self-conscious style and a memory             

field trip.” Istället för att sträva efter att återskapa det förflutna, bygger man alltså ett               20

slags minnesmonument. 

Boyms nostalgi-begrepp sätter alltså tidsmarkörerna i Fagerholms författarskap i         

förbindelse med större skeenden. Ett kassettband med schlagermusik (t.ex.) är inte en            

slumpmässig, isolerad företeelse, utan bör förstås som antingen ett restorativt försök           

från Fagerholms sida eller en reflektion över ett förlorat förflutet. Det nostalgiska            

perspektivet på tidsmarkörerna innebär också att de förstås som symboler för just ett             

tidsmässigt hemvändande, något som är igenkännbart och kopplat till barndom. Här           21

blir det därför relevant att lyfta frågan om för vem tidsmarkörerna är nostalgiska, alltså              

vems barndom det är som tecknas. Perioden som skildras i romanerna är som bekant              

slutet av 1960-talet till mitten av 1970-talet, och för att uppfatta miljön som nostalgisk              

kan alltså tänkas att läsaren själv måste ha upplevt perioden i fråga. Detta är till viss del                 

sant, menar Boym, men förklarar också att upplevelsen av det förflutna inte            

nödvändigtvis måste vara individuell: “Unlike melancholia, which confines itself to the           

planes of individual consciousness, nostalgia is about the relationship between          

individual biography and the biography of groups or nations, between personal and            

collective memory.” Den nostalgiska upplevelsen kan alltså utgå från ett personligt           22

minne av en period, men likaväl grunda sig i en kulturell förståelse för densamma. Det               

är alltså inte omöjligt för en nittiotalist att känna sig nostalgisk vid tanken på t.ex.               

Ingemar Stenmark trots att hen saknar personliga upplevelser av hans skidframgångar,           

20 Boym 2001, s. 55. 
21 Jag vill här påminna om Boyms konstaterande om nostalgins funktion: “[...] the time of our childhood,                 
the slower rhythms of our dreams”. Boym 2001, s. xv. 
22 Boym 2001, s. xvi. 
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eftersom nittiotalisten fostrats i en miljö där berättelser om hur landet stannade upp när              

han tävlade fortfarande cirkulerar. Stenmark-sägner om fabriksgolv som stod stilla,          

tv-apparater som rullades in i klassrum osv. utgör med Boyms terminologi “[...] the             

common landmarks of everyday life”. Kulturellt delar man alltså antingen minnet,           23

eller minnet av minnet. För undersökningen av Fagerholms romaner innebär det här att             

romanerna har nostalgisk potential för den som själv upplevt perioden som skildras,            

eller har en upplevelse av perioden som kulturell företeelse.  

Klart är att upplevelsen av nostalgi är kopplad till längtan efter ett återvändande             

till ett tidsmässigt, förlorat hem. Den här längtan efter hemvändande i författarskapet            

blir särskilt intressant att studera i relation till de thriller-element som också finns hos              

Fagerholm, då de kontrasterar med varandra stämningsmässigt. 

 
1.2.3 Thriller-begreppet 

Ytterligare ett begrepp med central position för uppsatsen är thriller-begreppet.          

Thriller-begreppet kan sägas ingå i ett kluster av begrepp kopplade till kriminalromanen            

som övergripande genre. Här bör poängteras att begreppen i detta kluster sällan är             

tydligt eller enhetligt avgränsade från varandra inom forskningen. Begrepp används          

parallellt och går ofta in i varandra. Det också viktigt att understryka att jag varken               

strävar efter att genrebestämma Den amerikanska flickan eller Glitterscenen som          

deckare, thrillers eller noir-berättelser, utan vill undersöka element från dessa genrer           

och dessas förekomst i romanerna. Den förklaring av begreppen som här följer är alltså              

ett sätt att kartlägga typiska element för genrerna och därigenom precisera           

undersökningens intresseområde. 

Thrillern är, enkelt förklarat, en berättelse som karaktäriseras av läsarens          

upplevelse av spänning (thrill är som bekant engelskans ord för spänning). En thriller             

kan alltså i teorin handla om vad som helst förutsatt att berättelsen upplevs som              

spännande, men brukar vanligtvis förekomma som en subkategori inom deckargenren.          

Deckargenren, eller kriminallitteraturen, kännetecknas tematiskt genom skildrandet av        

ett brott, vanligtvis ett mord, och uppdagandet av detsamma. Beroende på vilken            

subgenre det gäller varierar dock paraplygenren stilistiskt. 

23 Boym 2001, s. 53. 
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Tzvetan Todorov undersöker detta närmare i artikeln “Kriminalromanens        

typologi” hämtad ur Brott, Kärlek, Främmande världar – texter om populärlitteratur           

(2015) i vilken han skriver om kriminalromanens olika skepnader. Todorov förstår           

thrillern som en kriminalroman där brotten är av sekundär natur. Detta kommer sig av              

att thrillern, till skillnad från den mer klassiska pusseldeckaren, saknar tydligt åtskilda            

berättelseplan. I pusseldeckaren löser detektiven brottet i berättelsens nutid genom att           

utreda omständigheterna för när brottet begicks, alltså i berättelsens dåtid. För att            

förklara detta använder sig Todorov av begreppen fabel och sujet. Fabeln är den             24

verklighet som framställs i verket, medan sujeten är verkets form eller författarens valda             

framställningssätt: “I fabeln finns det inga tidsomkastningar, händelserna följer sin          

naturliga ordning; i sujeten kan författaren förmedla resultaten före orsakerna och slutet            

före början.” I pusseldeckaren är alltså sujeten kronologiskt tudelad mellan tiden för            25

brotten och tiden för utredningen av detsamma. Den här strukturen saknas enligt            

Todorov i thrillern: “Man berättar inte längre om ett brott som ligger i tiden före               

berättelsen, utan berättelse och handling sammanfaller.” Brottets verkningar är med          26

andra ord fortsatt aktuella i thrillern, till skillnad från i pusseldeckaren där brottets             

effekter är begränsade till funktionen som mysterium att lösa. I thrillern blir effekten av              

det här att läsarens intresse riktas mot framtiden istället för dåtiden:  

[...] vårt intresse bibehålls genom förväntan inför de kommande händelserna (lik, brott,            
skjutande), det vill säga genom verkningarna. Detta slags intresse var otänkbart i            
pusseldeckaren, ty där var huvudpersonerna (detektiven och hans vän, berättaren) per           
definitionem osårbara: inget kunde hända dem. I thrillern är situationen den omvända:            
allt är möjligt, och detektiven sätter sin hälsa, ja, till och med livet på spel.  27

 
I thrillern svävar alltså läsaren i ovisshet gällande handlingsförloppet och blir därmed            

angelägen om att läsa vidare. På så sätt blir brottets lösning av sekundär natur, det               

centrala är istället hur det kommer att gå för huvudpersonen. Läsningen blir, kort och              

gott, spännande. Spänningsupplevelsen kan alltså förklaras vara intrikat sammanflätad         

24 Fabel och sujet är klassiska narratologiska begrepp och alltså inte myntade av Todorov. Begreppen               
användes först av de ryska formalisterna Vladimir Propp och Viktor Sklovskij. Min förståelse för              
begreppen utgår dock från den beskrivning Todorov ger av dem, därav hänvisningen till Todorov. 
25 Tzvetan Todorov, “Kriminalromanens typologi”, översättning av Dag Hedman, Brott, Kärlek,           
Främmande världar – texter om populärlitteratur, Dag Hedman och Jerry Määttä (red.), Lund:             
Studentlitteratur, 2015, s. 248. 
26 Todorov, ur Hedman och Määttä (red.) 2015, s. 250. 
27 Todorov, ur Hedman och Määttä (red.) 2015, s. 250. 
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med kronologin. Detta innebär att kronologin, omkastad eller linjär, måste tas i            

beaktande när man rör sig inom deckargenren.  

Vidare menar Todorov att thrillern kännetecknas av sin mörka tematik. En           

pusseldeckare kan mordgåtan till trots vara en ganska trevlig historia, något som            

exempelvis Agatha Christies författarskap ett utmärkt exempel på. En thriller präglas           

istället av svärta: “Hela thrillern rör sig kring dessa få konstanter: våldsdåd, det ofta              

smutsiga brottet, personernas amoralitet.” Ett typiskt exempel för genren är Raymond           28

Chandler, som lyfts fram av både Todorov och Anders Öhman. Öhman använder i             

Populärlitteratur – De populära genrernas estetik och historia (2002) Chandler för att            

förklara den hårdkokta deckaren, en term som ibland används synonymt med           

thriller-begreppet. Öhman menar att den mörka tematiken i genren till stor del består             29

av kontrasten mellan huvudpersonen och hens omvärld: 

Chandlers hjälte, liksom de andra hårdkokta deckarförfattarnas hjältar, blir         
alltmer upptagna av att söka bevara sin jämvikt och sin integritet i ett samhälle              
som i tilltagande grad präglas av splittring och kaos. Denna splittring relateras            
till individens moraliska upplösning. Det hotande samhällskaoset tolkas alltså         
moraliskt som korruption och dekadens.  30

 
Samma tematiska tendenser plockas även upp av John-Henri Holmberg, men här under            

namnet noir-thriller. I Dunkla drifter och mörka motiv – Om psykologiska och            

romantiska thrillers från Virginia Andrews till Margaret Yorke (2001) beskriver          

Holmberg noir-thrillern som präglad av en “[...] mörk, ödesmättad ton och av en             

uppgiven, cynisk, ofta nihilistisk attityd”. Innehållsmässigt måste thrillern alltså         31

förstås som en berättelse om olika former av värdeupplösning och skildringen av            

huvudpersonens kamp med detsamma. Ord som amoralitet, moralisk upplösning och          

nihilism talar sitt tydliga språk. 

28 Todorov, ur Hedman och Määttä (red.) 2015, s. 251. 
29 Enligt Öhman är den hårdkokta deckaren en term som framförallt ringar in den typ av detektivromaner                 
som utkom vid 1920-talet. Ondskan finns inte längre i avvikande individer utan i oss alla och                
detektivfigurer måste förhålla sig till detta under utredningen av brottet. Öhman menar att mönstret för               
den moderna thrillern etableras i och med detta. Anders Öhman, Populärlitteratur – De populära              
genrernas estetik och historia, Lund: Studentlitteratur, 2002 s. 27-29. 
30 Öhman 2002, s. 28. 
31 John-Henri Holmberg, Dunkla drifter och mörka motiv – Om psykologiska och romantiska thrillers              
från Virginia Andrews till Margaret Yorke, Lund: Bibliotekstjänst, 2001, s. 70. 
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Sammanfattningsvis bygger alltså förståelsen för thriller-begreppet på den        

kronologiska omkastningen som spänningsskapare i kombination med en tematik som          

kretsar kring värdeupplösning. Detta innebär att det är just dessa thriller-element och            

deras samspel med textens nostalgiska inslag som kommer behandlas inom ramen för            

undersökningen. Medan nostalgin längtar till en trygg barndomsvärld, osäkrar samtidigt          

thriller-elementen samma värden genom sin nihilistiska attityd. Behovet av verktyg för           

att närmare precisera det här samspelet leder mig vidare till nästa centrala begrepp för              

den här uppsatsen.  

 
1.2.4 Det kusliga 

Sigmund Freuds begrepp das Unheimliche, det kusliga i svensk översättning, beskriver           

något som på samma gång är skrämmande och välbekant. Freud skriver: “[...] kusliga             

är i själva verket ingenting nytt eller främmande utan någonting för själslivet sedan             

gammalt välbekant, som endast har fråntagits det genom bortträngningsprocessen”.         32

Det kusliga uppstår alltså när det som varit förträngt plötsligt dyker igen. Primärt syftar              

alltså begreppet till att beskriva en psykologisk princip och kom till för att förklara              

varför något hemtamt plötsligt kunde ge en skrämmande upplevelse. Det kusliga har            

sedan Freud myntade begreppet, förutom inom psykoanalysen, också använts inom          

filosofi, litteratur- och filmvetenskap för att förstå känslan eller effekten av kuslighet. I             

min undersökning kommer jag alltså använda kuslighets-begreppet för att förklara          

stämningsläget som uppstår när thriller-elementen möter de nostalgiska tidsmarkörerna. 

Här är det nödvändigt att kort beröra frågan om det alls är möjligt att applicera               

en psykologisk princip på litteratur. Jenny Holmqvist ställer sig samma fråga i artikeln             

“Skott, jag tror jag hör skott – bruket av repetition i Monika Fagerholms roman Den               

amerikanska flickan” (2016) vilken lämpligt nog undersöker Den amerikanska flickan          

bl.a utifrån Freuds teori om upprepningstvång. I likhet med det kusliga bygger            

upprepningstvånget på bortträngningsprocessen och Holmqvist diskuterar därför hur        

densamma kan eller inte kan fungera litterärt. Holmqvist argumenterar för att           

bortträngningen i romanen framgår genom gestaltningen av karaktärernas trauman och          

32 Sigmund Freud, “Det kusliga”, översättning av Ingrid Wikén Bonde, Konst och litteratur XI,              
Stockholm: Natur och kultur, 2007, s. 342. 
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effekterna av dessa. I det här fallet genom de många repetitioner som finns i romanen.               

När romanfigurerna istället för att benämna eller bearbeta sina trauman kretsar kring            

dem genom upprepning, är det alltså ett uttryck för att traumat i fråga är förträngt,               

menar Holmqvist. Här är det viktigt att poängtera att fiktiva personer givetvis inte har              

psykologiska processer, utan att bortträngning-begreppet istället sätter fingret på den          

litterära gestaltningen av detsamma. På ett liknande sätt tar jag mig an det kusliga,              

genom att granska den litterära skildringen av Freuds psykologiska princip. Men jag vill             

också använda begreppet för att beskriva läsarens reaktioner på litteraturen, något som            

kan berika förståelsen för läsupplevelsen. 

Materialet för undersökningen kommer granskas utifrån de teoretiska och         

metodologiska utgångspunkter som redogjorts för ovan. Den uppställda teorin och          

metoden innebär i sig en viss avgränsning av materialet, men avgränsningen måste            

fortfarande preciseras närmare för att klargöra undersökningens område. 

 

1.3 MATERIAL & AVGRÄNSNING 

Jag har valt att avgränsa undersökningen till Fagerholms berättelse om Doris           

Flinkenberg och Sandra Wärn som ryms inom Slutet på glitterscenen-diptyken vilken           

innefattar romanerna Den amerikanska flickan och delar av Glitterscenen. Att valet föll            

på denna berättelse beror på flera saker. För det första är Den amerikanska flickan              

Fagerholms mest spridda roman och därmed en viktig nod i hennes författarskap. I             

romanen hittas också många av Fagerholms kännetecknande drag vilket innebär att den            

utgör ett gott underlag för att säga något generaliserbart om författarskapet. Detta leder             

mig vidare till det andra skälet till urvalet i fråga; Glitterscenen har en naturlig koppling               

till Den amerikanska flickan då dessa ursprungligen var ämnade att bli samma roman             

och därför har en delvis sammanhängande berättelse. Att studera romanerna i par            33

förefaller därmed följdriktigt såväl som befogat. Detta, i kombination med          

utrymmesskäl, är även anledningen till att jag valt att avgränsa materialet ur            

Glitterscenen till enbart de delar som har tydlig koppling till Den amerikanska flickan.             

Det här innebär att Glitterscenen kommer ägnas mycket mindre utrymme i           

33 Jenny Holmqvist, “Skott, jag tror jag hör skott”, ur Tidskrift för litteraturvetenskap, vol. 46, 2016:4-3, s.                 
86. 

15 



 
 
 
 

undersökningen än Den amerikanska flickan, något som är ett medvetet val. Jag väljer             

att använda Glitterscenen som ett slags lackmuspapper för att mäta effekterna av            

händelserna i Den amerikanska flickan och därigenom ringa in dessas betydelse för            

berättelsen som helhet. Slutligen är romanerna lämpliga för undersökningens område då           

både thriller-element och nostalgiska referenser förekommer rikligt inom båda titlarna.          

För att underlätta läsarens förståelse för uppsatsen följer här en presentation av            

romanerna. 

 
1.3.1 Den amerikanska flickan (2005) 

Den amerikanska flickan är tveklöst Fagerholms mest populära och spridda roman. Den            

tilldelades Augustpriset 2005 och har, som tidigare nämnts, plockats upp av The Oprah             

Winfrey Show. Romanen utspelar sig i det fiktiva området Trakten och tar avstamp i ett               

mytomspunnet dödsfall och dess påverkan på Trakten. Här följer en sammanfattning av            

de övergripande narrativen i romanen: 

 
Eddie de Wire – den amerikanska flickan 

Den amerikanska flickan heter Eddie de Wire och hamnar i Trakten 1969 genom hennes              

avlägsna släkting, friherrinnan, som är bosatt i Traktens finaste hus. Eddie är sexton år,              

kommer från USA och är helt magnetisk. Snart efter hennes ankomst träffar hon Bengt              

och de två blir vänner, kanske också någon form av kärlekspar. Kort efter att Bengt och                

Eddie funnit varandra inleder hon dock en relation med Bengts äldre styvbror Björn             

som blir hennes officiella pojkvän. Trion är oskiljaktig under en sommar, till den dagen              

Eddie faller från Loreklippan och drunknar i Bule träsket nedanför. Vittnen ser henne             

falla, men ingen vet varför. Strömmarna suger henne nedåt och kroppen återfinns aldrig.             

Följande morgon hittas Björn hängd. Man antar att han fått reda på hur det låg till                

mellan Eddie och Bengt, knuffat Eddie från Loreklippan och sedan tagit sitt liv.             

Berättelsen om Eddie tillhör romanens förhistoria och skildras alltså inte inom ramen            

för romanens nu. Istället berättar olika karaktärer fragmentariskt om sommaren Eddie           

levde. Eddies kropp återfinns först långt senare av Doris Flinkenberg som vid det laget              

tagit Björns plats i det som kallas kusinhuset. 
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Kusinerna och Doris Flinkenberg 

Kusinhuset kallas det hus där flera föräldralösa barn från Trakten samlas av            

kusinmamman. Hon heter egentligen Astrid Loman men kallas helt enkelt för           

kusinmamman. Kusinbegreppet är en eufemism, ett samlingsnamn för fosterbarnen som          

ryms under samma tak. I romanens början består kusinhuset av kusinmammans           

fosterson Björn och kusinpappans föräldralösa brorsbarn Bengt och tvillingarna Rita          

och Solveig. Efter Björns död upptas Doris Flinkenberg i kusinhuset. Doris kommer            

ursprungligen från Traktens sämsta område, Bortre träsket, och kallas både Träskunge           

och Strykarunge. Hennes träskföräldrar är våldsamma, hennes pappa försöker elda upp           

huset vid två tillfällen och mamman bränner henne med ett fiskhalster. Doris börjar             

hänga runt kusinhuset mest för att undvika det egna hemmet. Efter att hennes pappa              

försökt bränna hela träskfamiljen inne för andra gången hamnar Doris på sjukhus. Då             

har Björn redan dött och kusinmamman hämtar Doris till kusinhuset. Romanens nu            

sträcker sig från det att Doris upptas i kusinhuset. 

 
Doris och Sandra 

Sandra och Doris lär känna varandra kort efter att Doris blivit kusin och Sandra flyttat               

till Trakten. Tidigare har Sandra, tillsammans med sina föräldrar Ålänningen och           

Lorelei Lindberg, flackat runt och levt jet set-liv i Europa. När Doris och Sandra blir               

vänner har Lorelei lämnat Ålänningen, och Sandra och hennes pappa bor därför            

ensamma i den dyigare delen av skogen. Doris och Sandra blir snabbt bästa vänner och               

leker under uppväxten i den tomma pool som finns i Sandras hus. Deras bästa lek heter                

Mysteriet med den amerikanska flickan och är ett iscensättande av händelserna som            

omgav Eddies död. De försöker leka sig närmare sanningen om vad som egentligen             

hände, pådrivna av Doris som verkar veta något som Sandra inte vet. En annan lek de                

ägnar sig åt handlar om Sandras bakgrund. De leker Jet set-liv och låtsas ofta vara               

Lorelei Lindberg som, enligt Sandra, lämnat landet med en tysk pilot vid namn             

Heintz-Gurt. På detta sätt fördriver de för det mesta sin barndom. När de blir äldre blir                

de så småningom förälskade i varandra och inleder ett romantiskt förhållande.           

Förhållandet blir dock kortvarigt. Doris börjar syna Sandra i sömmarna och upptäcker            
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snart att allt inte riktigt stämmer. Det leder till att de kommer på kant med varandra och                 

aldrig hinner återförenas innan Doris dör. 

 
Doris död 

Redan på sidan tolv får läsaren veta att Doris skjuter sig på Loreklippan vid sexton års                

ålder. Hennes beslutsamma steg genom skogen mot klippan är bland de första som             

skildras i romanen såväl som av henne. Varför Doris tar livet av sig framgår dock inte                

utan förblir en gåta för läsaren. Efter Doris död blir Sandra ensam kvar och försöker               

förstå hur hon ska leva utan Doris. Hon snubblar över ledtrådar kring Doris död, men               

också kring Eddies men orkar inte längre bry sig. Hon befinner sig i en nedåtgående               

spiral som hon bryter först långt senare när hon börjar leva som träskdrottningen, en              

figur sprungen ur en av hennes och Doris sista lekar. Sandra som träskdrottningen             

skildras sedan vidare i Glitterscenen. 

 
1.3.2 Glitterscenen – och flickan hon går i dansen med röda gullband  (2009) 34

Glitterscenen är en fristående fortsättning på Den amerikanska flickan och utspelar sig            

även den i Trakten. Eftersom den här uppsatsen är avgränsad till berättelsen om Doris              

och Sandra saknar merparten av Glitterscenen relevans för undersökningen, men          

handlingen kommer ändå kort återges för att ge läsaren en uppfattning av romanen som              

helhet. Romanen utspelar sig på tre åtskilda tidsplan; dels återbesöker den händelserna            

kring Eddies död om än i begränsad utsträckning, dels skildras vänskapen mellan            

Maj-Gun Maalamaa och Suzette Packlén under 1980-talet, och slutligen skildras          

Johanna i nutid, alltså omkring 2009 när boken publicerades. 

 
Johanna – omkring 2009 

Johanna bor hos Solveig, tidigare kusinbarn tillsammans med bl.a. Doris. Johannas           

biologiska pappa är Solveigs bror Bengt, numera död, och hennes mamma är okänd för              

henne. I jakt på sin mamma och av intresse för musikern Sandra Wärn, också känd som                

Träskdrottningen, börjar hon fråga runt i Trakten och drar i de trådar hon får tag på.                

34 Detta är alltså romanens fullständiga titel, men jag har, för enkelhetens skull och i enlighet med många                  
tidigare studier, valt att använda enbart Glitterscenen. 
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Johannas berättelse kan sägas vara av sekundär natur i Glitterscenen och fungerar till             

stor del som ett ramverk för berättelsen om Maj-Gun och Suzette. 

 
Maj-Gun Maalamaa och Suzette Packlén – 1980-talet 

Maj-Gun och Suzette är bara några år äldre än Doris och Sandra, men flickorna känner               

knappt till varandra. Under Doris sista sommar jobbade hon med att kratta löv             

tillsammans med Maj-Gun på kyrkogården, men annars är kontakten mellan grupperna           

mycket begränsad. Maj-Gun och Suzettes historia uppehåller sig inte nämnvärt vid           

Doris, Sandra eller den amerikanska flickan utan bildar en helt ny historia om Trakten. 

Maj-Gun och Suzettes vänskap är inte alls självklar, faktum är att den ibland             

knappt kan beskrivas som en vänskap alls. De lär känna varandra i tonåren när Suzette               

blir ihop med Maj-Guns bror, men de glider sedan ifrån varandra under många år när               

Suzette försvinner från Trakten. När Suzette återvänder jobbar Maj-Gun i kiosken i            

kommuncentrum och Suzette tar anställning i Solveigs städföretag. Väninnorna hittar          

långsamt tillbaka till varandra och Maj-Gun försöker tillsammans med läsaren pussla           

ihop en sammanhängande historia om Suzettes mystiska frånvaro från Trakten. Det är            

något hon döljer, något svårt och viktigt. Maj-Gun pratar mycket om Bengt som hon av               

oklara skäl är förälskad i. Historien tar en dramatisk vändning när Maj-Gun en dag              

hittar Bengt hemma hos Suzette. Något som bl.a. leder till att Maj-Gun tror sig ha               

mördat Suzette och därför gömmer sig från polisen. Detta visar sig dock vara osant och               

bara ett resultat av någon form av emotionellt sammanbrott. 

På krokiga vägar framkommer det till sist att det trots allt är Maj-Gun som är               

Johannas mamma, och att Suzettes hemlighet är att hon genom åren tagit diverse             

ålderdomshemsinterner av daga. Maj-Gun och Suzettes berättelse avslutas i Solveigs          

kök dit de åkt för att höra den slutgiltiga berättelsen om Doris, Sandra och den               

amerikanska flickan. 

 
Kusinhuset och den amerikanska flickan – omkring 1969 

Genom Glitterscenen förekommer berättelsen om Doris och Sandra sporadiskt. Sandra          

är under 1980-talet känd som den framgångsrika artisten Träskdrottningen och korta           

utdrag ur intervjuer med och om henne finns infogade genom romanen. Doris            
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förekommer i några av Maj-Guns barndomsminnen och Suzette lyssnar på inspelningar           

när Doris sjunger medan hon och Solveig åker mellan jobb. Men det är framförallt              

omständigheterna kring kusinhuset som ges utrymme i Glitterscenen och som en gång            

för alla reds ut och ställs i relation till mysteriet med den amerikanska flickan. Det visar                

sig nämligen att Doris inträde i kusinhuset föregicks av en lång och hård kamp mellan               

kusinmamman och kusinpappan. Kusinpappan har, enkelt förklarat, lurat kusinmamman         

på pengar han påstår att det kommer kosta att omhänderta Doris. Av en slump får               

Solveig veta att kusinpappan inte alls lider någon brist på pengar utan tvärtom gömmer              

pengar från kusinmamman, något hon berättar för Björn som konfronterar honom om            

saken. Under konfrontationen häver kusinpappan ur sig hemligheter om Björns          

biologiska föräldrar, vilket är så traumatiskt för Björn att han hänger sig under natten.              

Följande morgon, mycket tidigt, hittar kusinmamman Björns kropp. Hon riktar skulden           

mot Eddie de Wire, den vanartiga flickvännen, och Solveig ser henne sätta av mot              

Loreklippan direkt efter att hon hittat Björn död. Mot Loreklippan springer samtidigt            

Doris som blivit lovad ett morgondopp med Rita. 

På så vis klargörs att Doris alltid vetat de sanna omständigheterna kring Eddie             

de Wires död, men valt att vara tyst för att inte sabotera sin nyvunna trygghet. Rita lurar                 

henne också, säger att hon inte sett vad hon tror sig ha sett och att det därför är viktigt                   

att de håller tyst om saken. Men Doris förstår förstås till slut ändå, något som framgår                

när Maj-Gun och Suzette sitter vid Solveigs köksbord. Solveig berättar att hon fann ett              

av Doris gamla korsord, långt efter Doris begått självmord. Efter en ruta med namnet              

Astrid, kusinmammans namn, som ledtråd har Doris fyllt i “mördare”. 

Av Glitterscenen och Den amerikanska flickan är det framförallt den senare           

man forskat på och böckerna har sällan undersökts i relation till varandra. Ingen tidigare              

studie har heller genomförts med ett särskilt intresse för nostalgin eller           

thriller-elementen inom författarskapet. Fagerholmsforskningen har dock ägnat sig åt         

många andra aspekter av författarskapet, något som framkommer genom följande          

forskningsöversikt. 
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1.4 TIDIGARE FORSKNING 

Om forskningsläget bör inledningsvis sägas att det föreligger ett visst          

tillgänglighetsproblem då en del av den befintliga forskningen är skriven på finska, ett             

språk som jag dessvärre inte behärskar. Därför kommer jag här kort sammanfatta de             

mest betydelsefulla forskningsbidragen som jag har språklig kompetens att förstå. I           

detta avsnitt presenteras först forskningsantologin Novel Districts under en enskild          

rubrik, därefter följer övrig forskning och slutligen ges en enklare sammanfattning av de             

slutsatser som kan dras om det aktuella forskningsläget utifrån detta. 

 
1.4.1 Forskningsantologin Novel Districts 

Läsaren av denna uppsats är redan bekant med forskningsantologin Novel Districts –            

Critical Readings of Monika Fagerholm från 2016, men en närmare presentation av            

antologin är på sin plats. Novel Districts är den första större studien av Fagerholms              

författarskap i nordiska såväl som internationella sammanhang. Den är skriven av åtta            

svenska, finska och finlandssvenska forskare som alla tacklar olika aspekter av           

Fagerholms författarskap utifrån skilda infallsvinklar. Enligt redaktörerna Kristina        

Malmio och Mia Österlund behandlar uppsatserna som ingår i antologin bl.a. teman som             

“[...] queer, narratology, late modernity, gurlesque, digitalisation and reading         

strategies”. Novel Districts är uppdelad i tre kapitel: (1) Transforming Traditions, (2)            35

New forms of Pleasure, Anxiety and Writing och (3) Transformations and Forms of             

Reading. 

I kapitel ett avhandlas framförallt Fagerholms roman DIVA utifrån dess          

formmässigt experimentella val. I kapitlet ingår bl.a. den redan citerade uppsatsen           

“Re-imagining girlhood – The Revision of Girl’s Books in Monika Fagerholm’s DIVA            

and The American Girl” av Lena Kåreland. Kåreland argumenterar för att Fagerholm            

utför ett slags sabotage på flera genrer men särskilt på flickboken, exempelvis genom             

frisk genreblandning. Därefter följer Kaisa Kurikkas artikel “Becoming-Girl of         36

35 Malmio och Österlund, ur Malmio och Österlund (red.) 2016, s. 17. 
36 Kåreland skriver på samma tema i antologin Omklädningsrum, könsöverskridanden och rollbyten från             
Tintomara till Tant Blomma (2004) och beskriver DIVA som “[...] en parodi på flickboken [...]”. Lena                
Kåreland, “Flickbokens nya kläder. Om Monika Fagerholms Diva”, Omklädningsrum.         
Könsöverskridanden och rollbyten från Tintomara till Tant Blomma, Eva Heggestad & Anna Williams             
(red.), Lund: Studentlitteratur, 2004, s. 126. 
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Writing – Monika Fagerholm’s DIVA as Minor Literature” vilken tar avstamp i            

Fagerholms språk och stil för att undersöka “[...] the inhuman territories of girlhood”.             37

Artikeln har ett visst släktskap med Kårelands genom intresset för flickfiguren och            

konventionsbrott. Kurikka konstaterar i artikeln att “DIVA’s novelistic composition         

deterritorialises the conventional ways of writing and reading according to plots or            

storylines, chronological order of scenes and so forth.” Hanna Lahdenperä har bidragit            38

med artikeln “Reading Fiction as/and Theory – Monika Fagerholm’s DIVA as           

Barthesian text and Feminist Theory.” Som titeln antyder förstår Lahdenperä DIVA som            

del av en teoretisk diskurs. Hon menar att romanen dekonstruerar den normativa            

förståelsen för kön och erbjuder nya sätt att förstå detsamma. I den sista artikeln i det                

första kapitlet, “A Portrait of the Technological Sublime – DIVA and the History of the               

Digital Revolution”, undersöker Kristina Malmio DIVA utifrån en förståelse av          

romanstrukturen som inspirerad av internetkultur. Det myller av referenser och          

intertextualitet som finns i romanen tolkas i artikeln som en sorts internetlogik där             

identitet, tid och plats är flytande. 

I kapitel två ingår endast två artiklar, den ena med fokus på gurlesk-begreppet             

och den andra med fokus på melodramatiska tendenser hos Fagerholm. I Maria            

Margareta Österholms artikel “The Song of the Marsh Queen – Gurlesque and Queer             

Desire in Monika Fagerholm’s novels The American Girl and The Glitter Scene” följer             

hon temat för sin avhandling från 2012 och undersöker det gurleska temat hos             

Fagerholm. Detta kommer redogöras närmare för längre fram då hennes avhandling ges            

en mer ingående presentation. Anna Helle skriver i sin artikel “When Love and Death              

Embrace – Monika Fagerholm’s The American Girl and The Glitter Scene as            

Postmodern Melodrama” att det i romanerna finns en stark polarisering mellan gott och             

ont, och att kärlek och död står i förbindelse med varandra. Detta, menar Helle, är ett                

exempel på melodramatiska tendenser i Fagerholms postmoderna prosa. Värt att notera           

om Helles och Österholms artiklar är att dessa, i likhet med den här uppsatsen,              

undersöker Den amerikanska flickan och Glitterscenen i relation till varandra. 

37 Kaisa Kurikkas, “Becoming-Girl of Writing. Monika Fagerholm’s DIVA as Minor Literature”, Novel             
districts – Critical Readings of Monika Fagerholm, Malmio och Österlund (red.), Helsingfors: Studia             
Fennica Litteraria,  2016,  s. 41. 
38 Kurikkas, ur Malmio och Österlund (red.) 2016,  s. 50. 
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I antologins tredje och sista del inleder Ann-Sofie Lönngren med en           

undersökning om mytologiska motiv som människa-djur-metamorfoser hos Fagerholm        

utifrån genusperspektiv i artikeln “Oppression and Liberation – Traditional Nordic          

Literary Themes of Female Human-Animal Transformations in Monika Fagerholm’s         

Early Work”. Objekten för undersökningen är romanen Underbara kvinnor vid vatten           

och novellsamlingen Patricia. Avslutningsvis granskar Mia Österlund det kritiska         

mottagandet av Fagerholms senaste roman Lola uppochner i sin artikel “‘A Work you             

Cannot Explain, Only Experience’ – The Struggle with Readability in the Reception of             

Monika Fagerholm’s Novel Lola uppochner”. Österlund förklarar hur romanen delat          

kritikerkåren i två läger, där den ena sidan anser att romanen är ett misslyckande och               

den andra sidan hyllar den som nyskapande. Österlund visar hur frågan om Fagerholms             

läsbarhet är central för romanens mottagande. 

Novel Districts är ett pionjärverk så till vida att det är den första stora studien               

med syfte att ta ett helhetsgrepp på Fagerholms författarskap, men flera av de teman              

som behandlas i antologin kan hittas även i tidigare forskning. Några av dessa tidigare              

studier beskrivs nedan. 

 
1.4.2 Övrig forskning 

Utöver Novel Districts finns alltså ett antal relevanta studier om Fagerholm, flera av             

dessa är dock skrivna av samma författare som i Novel Districts och ofta på samma               

tema som respektive artikel i antologin. Ett exempel på detta är Maria Margareta             

Österholms avhandling Ett flicklaboratorium i valda bitar – Skeva flickor i           

svenskspråkig prosa från 1980 till 2005 (2012). Österholm undersöker i avhandlingen           

litterära flickskap som faller utanför normalitetens ramar och tar till sin hjälp begreppet             

gurlesk. Hon skriver: ”Gurlesk kan sägas vara sammangyttringen av femininitet,          

feminism, äckel, gullighet och överdrift [...]” och vill med begreppets hjälp fastlägga            

litteraturens gurleska, skeva flickor. Skev använder Österholm som ett sorts          39

parallellbegrepp till queer, alltså som en term för att ringa in det avvikande. I              

avhandlingen lyfter Österholm framförallt DIVA och Den amerikanska flickan som          

39 Maria Margareta Österholm, Ett flicklaboratorium i valda bitar. Skeva flickor i svenskspråkig prosa 
från 1980 till 2005, Stockholm: Rosenlarv förlag, 2012, s. 101. 
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exempel på gurleska flickskap och visar på hur gurleskheten är ett återkommande            

stilgrepp hos Fagerholm. 

Kristina Malmio har även hon granskat Fagerholm före Novel Districts med ett            

snarlikt fokus som i antologin – nämligen populärkulturens roll i DIVA. I            

“Phoenix-Marvel Girl in the Age of fin-de siècle. Popular Culture as a Vehicle to              

Postmodernism in Diva by Finland-Swedish Author, Monika Fagerholm” (2012)         

använder Malmio begreppet det trånga rummet för att förklara hur Fagerholm           40

använder populärkulturella referenser för att bryta mot den tematiska traditionen inom           

finlandssvensk litteratur. 

Ann-Sofie Lönngren har också tidigare ägnat sig åt förvandlingar mellan          

människa och djur hos Fagerholm. I artikeln “Mellan metafor och litterär           

materialisering: heteronormer och djurblivande i Monika Fagerholms novell Patricia         

Kanin” (2011) förstår Lönngren djurblivandet som ett brott mot heteronormen och           

därmed som ett queert uttryck. 

Flera forskare som inte förekommer i Novel Districts har också studerat           

Fagerholm. Åsa Stenwall skriver i Portföljen i skogen (2001) om Fagerholms           

författarskap som en del av den nordiska kvinnolitteraturen. Stenwall lyfter i sitt kapitel             

“Oförvägen jungfru i ny tappning” de postmoderna drag som återfinns hos Fagerholm,            

men också skildringen av flickskap och Fagerholms narratologiska särart. Stenwall var           

en av de första att undersöka Fagerholm och hennes forskning kan därmed sägas ha lagt               

grunden för fortsatt Fagerholmsforskning. 

Pia Ingström har intresserat sig för Fagerholms överskridande av litterära          

traditioner som exempelvis i “Leken och det fruktansvärda allvaret hos Monika           

Fagerholm” ur Nordisk kvinnolitteraturhistoria (2014) där hon sammanfattande        

författarskapet som en kombination av läsarvänlig realism och ett förnyande av           

narrativa konventioner. Ingström menar att Fagerholm sedan debuten med Underbara          

kvinnor vid vatten har rört sig i stadig riktning bort från det lättlästa och realistiska,               

vilket överensstämmer med Österlunds analys av mottagandet av Lola uppochner som           

40 Begreppet myntades av Merete Mazzarella 1989 och ringar in en tendens i finsk litteratur att skildra                 
utbrytningsförsök ur det begränsade sociala rummet. Kristina Malmio, “A Portrait of the Technological             
Sublime – DIVA and the History of the Digital Revolution”, Novel Districts – Critical readings of Monika                 
Fagerholm, Malmio och Österlund (red.), Helsingfors: Studia Fennica Litteraria, 2016, s. 14. 
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splittrat av läsbarhetsgraden. Ingström skriver att gränssprängandet är kännetecknande         

för Fagerholm och applicerar det också på skildrandet av flickskap inom författarskapet. 

Den tidigare nämnda artikeln “Skott, jag tror jag hör skott – Bruket av repetition              

i Monika Fagerholms roman Den amerikanska flickan” av Jenny Holmqvist, hämtad ur            

Tidskrift för litteraturvetenskap 2016:3-4, beskriver funktionen av repetitionerna i Den          

amerikanska flickan. Holmqvist menar att repetitionerna dels skapar emfas, men också           

är ett sätt att överbrygga tid. Holmqvist utforskar även hur Freuds teori om             

upprepningstvång kan appliceras på romanen. Holmqvist landar i att repetitionerna          

upprepas till dess att en helt ny betydelse av dessa uppstår. 

I Alva Dahls avhandling I skriftens gränstrakter – Interpunktionens funktion i           

tre samtida svenska romaner (2015) är DIVA en av de tre romanerna som utgör              

materialet. Dahl har en lingvistisk utgångspunkt och vill visa på interpunktionens vikt            

för ett verks stilmässiga utförande. Gällande DIVA menar hon att interpunktionen           

påverkar växlingen mellan olika röster i romanen. Fagerholms okronologiska struktur          

och medvetna brott mot grammatiska regler fungerar för att skapa en sorts queer estetik,              

menar Dahl. Dahl lyfter också fram hur förståelsen av DIVA kan påverkas av vilken av               

Fagerholms läsekretsar läsaren tillhör, den svenska publiken eller den finlandssvenska          

publiken, och argumenterar för att man som svensk sannolikt uppfattar den språkliga            

stilen som mer särpräglad. 

Amanda Doxtater har skrivit artikeln “Woman Readers, Food and the          

Consumption of Text” (2004) i vilken hon skriver om den hejdlösa hungern som             

huvudpersonen Diva ger uttryck för i romanen med samma namn. Hungern är enligt             

Doxtater inte enbart riktad mot konsumtion av mat utan även mot konsumtion av text.              

Doxtater utgår från ett queervetenskapligt perspektiv i artikeln och förstår konsumtionen           

som ett normöverskridande såväl som normutmanande beteende. Doxtater förstår, i          

enlighet med många andra forskare, karaktären Diva som en feministisk figur vars            

gränslöshet ifrågasätter falska dikotomier och normer. 

Ytterligare en forskare som fokuserat på Fagerholms skildringar av flickor och           

kvinnor är Michel Ekman i Finlands svenska litteratur 1900-2012 (2014). Ekman tolkar            

dessa skildringar som en sorts argumentation för flickan och kvinnans rätt att ta plats i               
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samhället, såväl som i litteraturen. Genom att leka med genrekonventioner förnyar           

Fagerholm bilden av flickan/kvinnan och ger henne därmed en plats som tidigare            

konventioner inte tillåtit. Med Ekmans studie avslutas genomgången av tidigare          

forskning och övergår under följande rubrik till en sammanfattning av övergripande           

tendenser i densamma. 

 
1.4.3 Tendenser inom tidigare forskning 

Utifrån ovanstående genomgång av tidigare forskning utkristalliseras fyra övergripande         

tendenser inom forskningsområdet. Till att börja med kan det konstateras att           

Fagerholmsforskningen fokuserar primärt på titlarna DIVA och Den amerikanska         

flickan. Vidare kan sägas att flickfiguren och flickskapet är det främsta studieobjekt            

inom Fagerholmsfältet. I Novel Districts behandlar inte mindre än fem av åtta artiklar             

temat på något sätt och forskningen är enig om att de Fagerholmska flickorna är              

subversiva och nyskapande och därmed viktiga att studera. Ett återkommande          

forskningsintresse återfinns också i Fagerholms språk som flera av de tidigare studierna            

fokuserar på eller tangerar på annat sätt. Fagerholms stil benämns som något alldeles             

särskilt, detta märks t.ex. på hur Fagerholms namn adjektifieras återkommande som i            

“[...] a Fagerholmian style [...]”. Fagerholms stil beskrivs som grammatiskt          41

överskridande och repetitiv och ses ofta som ett led i frigörandet av flickfiguren –              

genom brotten mot språkkonventioner befrias också de fiktiva flickorna. Detsamma          

gäller för Fagerholms tendens till genreöverskridande, vilket ofta lyfts fram inom           

forskningen och tolkas som ett sätt att bryta med invanda mönster. Den tidigare             

forskningen har flera gånger konstaterat Fagerholms benägenhet till lek med          

genrekonventioner, oftast med fokus på brott mot flickboksgenrens givna ramar. 

Även denna uppsats intresserar sig för genrekonventioner genom fokuset på          

thriller-element. Thriller-elementens existens i författarskapet konstateras nämligen i        

många artiklar, men utan att varken förklaras eller undersökas närmare. Vad gäller den             42

här uppsatsens andra intresseområde, tidsmarkörerna, så förstås de framförallt i termer           

av populärkultur och flickskap inom tidigare forskning. Malmios läsning av DIVA som            

41 Kurikka, ur Malmio och Österlund (red.) 2016, s. 48. 
42 Se rubrik 1.1 där flera av dessa artiklar citeras. 
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inspirerad av internet är ett bra exempel på detta, hon skriver: “[...] the names of the                

prologues evoke American popular culture, teen romances, adolescent girls’ fiction,          

diaries and sexuality [...]”. Också Österholm betonar populärkulturens betydelse för          43

flickfiguren: “At the same time, the Marsh Queen is a tale to come and a backdrop for                 

two fictional girls and an aesthetic made of feminism, femininity, poetry and popular             

culture.” Jag menar att dessa populärkulturella referenser är en form av tidsmarkörer.            44

Detta påverkar inte betydelsen dessa har för Fagerholms flickfigurer eller flickskap,           

utan erbjuder istället en extensiv förståelse för populärkulturens närvaro i de aktuella            

romanerna. Området för den här uppsatsens undersökning är därmed tämligen          

outforskat och innebär ett spännande utgångsläge för analysen. Men innan analysen tar            

vid avrundas uppsatsens inledande del med en kort presentation av uppsatsens           

disposition. 

 
1.5 DISPOSITION 

Uppsatsen är disponerad i tre övergripande delar: Inledning, Analys och Avslutning. I            

den inledande delen presenteras och preciseras ämnet för undersökningen i flera led.            

Syfte och frågeställning fastställs, teori och metod bestäms närmare och materialet           

presenteras och avgränsas. För tydlighets skull sker samtliga av dessa preciseringar av            

ämnet under enskilda rubriker, något som avser underlätta läsarens navigering i           

uppsatsen. I inledningen ges också en forskningsöversikt för att situera undersökningen           

i relation till tidigare forskning, samt för att ge läsaren överblick över det aktuella              

forskningsläget. Sist i inledningen presenteras uppsatsens disposition. Därefter följer         

uppsatsens analysdel, där materialet undersöks utifrån de premisser som uppställts i           

inledningen. Analysens är uppdelad i två delar; den första behandlar tidsmarkörerna i            

materialet och den andra behandlar dess thriller-element. I analysens första del           

undersöks de aktuella tidsmarkörerna under enskilda rubriker för att resultatet ska           

framgå så tydligt som möjligt. I analysens avslutande del behandlas enbart ett            

thriller-element eftersom det är det enda thriller-inslaget i berättelsen värt att undersöka.            

43 Malmio, ur Malmio och Österlund (red.) 2016, s. 69. 
44 Maria Margareta Österholm, “The Song of the Marsh Queen – Gurlesque and queer desire in Monika                 
Fagerholm’s novels The American Girl and The Glitter Scene”, Novel Districts – Critical Readings of               
Monika Fagerholm, Malmio och Österlund (red.), Helsingfors: Studia Fennica Litteraria, 2016, s. 104. 
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I slutet av respektive del av analysen ges en sammanfattning av innehållet för att              

underlätta läsarens förståelse för progressionen som görs i relation till frågeställning och            

syfte. Därefter tar uppsatsens avslutande del vid. I avslutningen presenteras först           

analysens resultat genom en kortare sammanfattning, vars struktur speglar analysens          

upplägg för att förenkla förståelsen för resultaten av respektive avsnitt. Därefter följer            

en redogörelse för de slutsatser som kan dras utifrån analysens resultat i relation till              

syfte och frågeställning. Avslutningsvis ges en kort reflektion över arbetets gång och en             

utblick mot eventuell vidare forskning presenteras. Sist i uppsatsen finnes en fullständig            

källförteckning.  
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2.0 ANALYS 

I det här kapitlet presenteras uppsatsens analys, vilken består av två delar; 2.1             

Tidsmarkörerna och 2.2 Thriller-element. Analysen undersöker tidsmarkörerna och        

tingen med koppling till thriller-estetik utifrån syfte, frågeställning, teori och metod så            

som dessa beskrivs i inledningen. 

 
2.1 TIDSMARKÖRERNA 

Under denna rubrik kommer tidsmarkörerna i Den amerikanska flickan och          

Glitterscenen kartläggas och undersökas utifrån frågeställning och teori. Utöver teorin          

baseras förståelsen av tidsmarkörerna också på perioden under vilken berättelsen          

utspelar sig, alltså 1969 till ca 1976. Urvalet grundas i vilka tidsmarkörer som             

återkommer eller på annat sätt spelar en avgörande roll i berättelsen. Följande            

tidsmarkörer kommer redogöras för; Poppyradiokassettbandspelaren, 45-varvaren och       

väckarklockan. 

 
2.1.1 Poppyradiokassettbandspelaren 

Genom berättelsen släpar Doris Flinkenberg på en kassettbandspelare. Bandspelare är i           

sig nostalgiska ting, men Doris bandspelare är dessutom av märket Poppy och tillverkad             

i DDR. Bandspelaren är i Den amerikanska flickan och Glitterscenen nära           

sammankopplad med Doris öde och finns som rekvisita i flera av de avgörande scenerna              

i hennes historia. 

När Björn dör och Doris upptas i kusinhuset är det som att hon kliver in som                

hans ersättare. Det verkar också Doris vara på det klara med och säger saker som “Den                

enes död, den andres bröd” vid upprepade tillfällen. Doris, som kommer från hemska             45

förhållanden kan knappt tro sin lycka och att befästa sin nya status som kusinbarn blir               

därför mycket viktig för henne. Symbolen för sin nya tillhörighet blir           

kassettbandspelaren: “Hon ställde ner bandspelaren (hon var ytterst rädd om den, en av             

de få presenter hon någonsin hade fått av någon, och dessutom, ännu viktigare, det var               

den synliga bekräftelsen på hennes nya status; hon var kusinbarn nu, hon också) [...]”              

45 Monika Fagerholm, Den amerikanska flickan, Stockholm: Bonnier, 2005, s. 11. Hädanefter kommer             
Den amerikanska flickan refereras till via parentes och som förkortningen DAF. 

29 



 
 
 
 

(DAF, s. 42). Det är kusinmamman som ger henne den som en hemkomstpresent, och              

att Doris sammankopplar bandspelaren med det nya hemmet är därför inget konstigt. I             

Glitterscenen visar det sig dock att Doris inte är det första kusinbarnet med en              

musikspelare: “[...] en riktig radiokassettbandspelare som plötsligt också uppenbarar         

sig i huset i stället för den gamla transistorn som var Björns och slogs i tusen bitar”.                 46

Istället för Björns transistor, Doris kassettbandspelare och istället för Björn, Doris. Här            

förtydligar alltså bandspelaren  relationen mellan Björns död och Doris inflytt. 

Bandspelaren är också anledningen till att Doris och Sandra Wärn till sist blir             

vänner. I full färd med att rymma hemifrån har Doris plötsligt insett att bandspelaren              

inte är med: “[...] medan hon hade gått där i sin tunna ytterjacka i motvind i kylan hade                  

argsintheten sakta runnit av henne och ganska fort hade hon också börjat fundera på              

andra saker; som att, till exempel, hade hon verkligen fått med allt det hon behövde för                

resten av sitt liv, till exempel radiokassettbandspelaren hade hon ju glömt, och alla             

c-kassetterna.” (DAF, s. 105). Eftersom ett liv utan bandspelaren är otänkbart (och för             

att rymningar hemifrån sällan är varaktiga i nioårsåldern) bestämmer sig Doris för att             

vända om, men inser att hon inte kommer hinna hem innan mörkret faller. Alltså tar hon                

sig in i det närmaste huset, huset i den dyigare delen av skogen där Sandra bor, och                 

rullar ut sin sovsäck på bottnen av husets vattentömda pool. Det är där Sandra sedan               

hittar henne följande morgon och deras helt livsavgörande vänskap inleds. 

Bandspelaren förekommer också vid Doris begravning: “[...] under vilken         

schlagerversionen av ‘Omkring tiggarn från Luossa’, en av Doris Flinkenbergs          

favoritsånger, vindade i Doris Flinkenbergs Poppyradiokassettbandspelare en sista gång         

[...]” (DAF, s. 243). Bandspelaren bör alltså tolkas som en symbol för Doris. 

Vid begravningen, och flera andra tillfällen i romanerna, är bandspelarens          

faktiska användningsområde som musikspelare framträdande och en central aspekt för          

att närmare förstå dess funktion i berättelsen. Även om Doris många gånger bär med sig               

bandspelaren mest som en sorts maskot, så musiklägger den också berättelsen och            

Doris. Texten till låtarna hon lyssnar på upprepas genom romanerna, också när            

46 Monika Fagerholm, Glitterscenen, Stockholm: Bonnier, 2009, s. 59. Hädanefter kommer Glitterscenen            
refereras till via parentes och som förkortningen GS. 
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bandspelaren inte förekommer direkt. Upprepningen av låttext måste därför undersökas          

för att en korrekt kartläggning av bandspelarens funktion ska vara möjlig. 

 
Vår kärlek är en kontinental affär 

Musiken är mycket betydelsefull för Doris som karaktär. Hon har hopplös musiksmak,            

det tycker alla utom hon. Hon lyssnar på klatschiga schlagerhits, mer eller mindre             

fiktiva. I Den amerikanska flickan är det låttexten till “Vår kärlek är en kontinental              47

affär” som citeras mest frekvent. Texten lyder: “Vår kärlek är en kontinental affär, han              

kom i en vit Jaguar. Jag väntade på honom i min röda regnkappa, för det regnade den                 

dagen.” (DAF, s. 64). Låten förekommer konsekvent genom hela Den amerikanska           

flickan och sporadiskt i Glitterscenen. Låten är fiktiv, men beskrivs som en schlager och              

uppfattas därför av läsaren som nostalgisk.  48

Det anmärkningsvärda med låttexten är dess tydliga relevans för berättelsen om           

Eddie de Wires död: ”Mitt i den tidiga morgonen hördes plötsligt ljudet av en bilmotor,               

det var en Jaguar, en sådan där veteranmodell, mycket fin, och den var vit. Den kom                

körande hårt och allt gick på ett ögonblick, han blev så förvånad på något sätt, att han                 

steg ner i diket. Hon satt i baksätet, ansiktet tryckt mot rutan.” (DAF, s. 36). Det är                 

Bengt som ser Eddie i baksätet av bilen och hon är, ska det senare visa sig, iklädd en röd                   

regnkappa. Scenen är hämtad ur ett tidigt kapitel i Den amerikanska flickan och skildrar              

den sista gången Eddie ses i livet. Scenen inträffar innan låten “Vår kärlek är en               

kontinental affär” förekommer för första gången. När läsaren först stöter på låttexten är             

hen alltså redan medveten om att en vit Jaguar har något med den amerikanska flickans               

död att göra. 

Låttexten fungerar alltså därmed aldrig enbart som nostalgisk rekvisita utan är           

redan från början dubbelbottnad. Varje gång Doris spelar låten, eller låttexten           

förekommer av annat skäl, påminns läsaren om något som skaver. Här passar det bra att               

lyfta in Johan Svedjedals artikel “Spänning och nyfikenhet som effekter av           

47 Fagerholm skriver i efterordet till Den amerikanska flickan: “Texten är fiktiv alltigenom, och de ramsor                
ur bekanta musikstycken, ord ur schlagers&popsånger, som skymtar här och där i romanen, har jag               
ställvis tagit mig friheten att översätta på mitt eget, för bokens handling, lämpligt sätt.” DAF, s. 489. 
48 “Eller som i den där schlagern som Doris spelade och spelade. ‘Vår kärlek är en kontinental affär, han 
kom i en vit Jaguar.’” DAF, s. 452. 
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prosafiktionens temporalstruktur – en begreppsdiskussion” hämtad ur Brott, kärlek,         

främmande världar – Texter om populärlitteratur. Precis som Todorov menar Svedjedal           

att den omkastade kronologin, eller temporalomkastningen, utgör en berättarteknisk         

kärna i kriminalromanen. Svedjedal skriver att en viktig del av temporalomkastningens           

effekt på texten är “[...] den att rikta läsarens intresse mot själva händelseförloppet”.             49

Låttextens funktion motsvarar alltså den av en mer klassisk temporalomkastning;          

läsarens uppmärksamhet riktas mot det aktuella mysteriet genom att passerade händelser           

påminns om och samtidigt pekar framåt mot en kommande förklaring av detsamma.            

Låttexten bör därmed förstås som en form av temporalomkastning och därmed även            

som ett thriller-element. T.ex: 

Knäppte av “Heroin” och på radion. 
Ur radion skvalade i stället: 
“Vår kärlek är en kontinental affär. Han kom i en vit jaguar.” 
Det var ingen som undgick den dängan på den tiden. 
“Hur det är… jag vet inte”, sa Lorelei Lindberg “Det är lite jag vet inte 
knepigt. En konstig stämning.” (DAF, s. 74) 

 

Här spelas låten medan Lorelei Lindberg, Sandras annars frånvarande mamma, pratar i            

telefonen. Varken läsaren eller Sandra vet riktigt vad hon pratar om, men snart efter              

samtalet lämnar hon Sandras pappa och flyttar från Trakten. Eftersom man som läsare             

redan fått det befäst att låten har något med Eddie att göra fäster man sig vid scenen.                 

Varför spelas låten här? Vad är det som egentligen händer? Sandra bedrar sedan både              

läsaren och Doris gällande var hennes mamma är. Hon diktar ihop en historia om att               

Lorelei rymt med en tysk pilot. Doris, och i viss utsträckning även läsaren, accepterar              

länge Sandras historia som sann.  

Sedan framkommer det att den röda regnkappan som Eddies lik hittas invirad i             

har tillhört Lorelei. Doris inser att Sandra ljugit för henne under flera år och försöker               

pussla ihop vad som verkligen skett. Doris drar slutsatsen att Lorelei blivit mördad av              

Ålänningen, kanske med Sandras hjälp. Hon har dock fått allt om bakfoten. Lorelei har              

lämnat Sandras pappa för hans bror Svarta Fåret och de bor tillsamman på Åland där               

Sandra hälsar på ibland. Den röda regnkappan tillhörde mycket riktigt Lorelei och            

49 Johan Svedjedal, “Spänning och nyfikenhet som effekter av prosafiktionens temporalstruktur – en             
begreppsdiskussion”, ur Hedman och Määttä (red.) 2015, s. 261. 
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hamnade på Eddie eftersom Svarta Fåret skjutsade henne i sin vita Jaguar där Lorelei              

glömt den kvar. Ägaren till bilen respektive jackan är alltså precis som i sången ett               

kärlekspar. I citatet ovan, förstår man i efterhand, funderar Lorelei helt enkelt på att              

lämna sin man. Låten fungerar som ett musikaliskt tema för hennes och Svarta Fårets              

kärlekshistoria. Men eftersom mysteriet med den amerikanska flickan är just ett           

mysterium och både jackan och bilen förekommit i anknytning till hennes död framstår             

det som att dessa har relevans för dödsfallet. Som i alla goda kriminalromaner finns det               

alltså ett villospår i Den amerikanska flickan. Låttexten kan återgå till att vara just              

låttext först när man som läsare förstår hur allt hänger ihop. Detta thrillerstråk förstärks              

även av Fagerholms blinkning till Loreleimyten genom moderns namn och dettas           

genljud i namnet på Loreklippan, något som bidrar till att skapa en ödesmättad             

stämning.   50

Här är det dock viktigt att minnas att det verkliga mysteriet i romanerna inte              

nödvändigtvis är vad som hände med Eddie de Wire, utan vad som hände med Doris               

Flinkenberg. Redan i romanens första kapitel får vi nämligen veta att Doris skjuter sig              

vid sexton års ålder, vilket är den absolut tydligaste temporalomkastningen i Den            

amerikanska flickan. Eftersom Eddie i egen rätt inte förekommer i berättelsen utan            

främst berättas om av Doris och Sandra är läsaren inte nämnvärt investerad i henne.              

Eddie är en narrativ katalysator, men inte den engagerande faktorn. Istället är det Doris              

och Sandra läsaren följer mot Doris oundvikliga död. Romanens verkliga mysterium är            

alltså vad som driver Doris till att begå självmord och hur det hänger ihop med Eddie de                 

Wire. Att uppmärksammas på händelseförloppet, på det sätt som “Vår kärlek är en             

kontinental affär” gör, är alltså också att påminnas om det olyckliga slut vi går till               

mötes. Den här ödesmättade funktionen av musik återfinns inte bara i bandspelaren utan             

också i det som kallas Eddie-skivan vilken undersöks under rubriken 45-varvaren. Men            

det finns också musik i berättelsen som inte pekar mot död och undergång på samma               

sätt. 

50 Loreleimyten har sitt ursprung i Tyskland och berättar om Loreleiklippan som ligger utmed floden               
Rhen. Passagen förbi klippan är en av de svåraste längs hela floden och många fartyg har därför gått i                   
kvav nedanför den. Myten förklarar att detta beror på älvan Lorelei som sitter på klippan och lockar                 
sjömännen att se på henne istället för floden genom att sjunga och kamma sitt blonda hår med en gyllne                   
kam. 
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Hemsk, outhärdlig och odräglig musik 

Förutom “Vår kärlek är en kontinental affär” spelar Doris mycket annan musik i sin              

bandspelare. Lill Lindfors, Agneta Fältskog, “Omkring tiggarn från Luossa”, “Det som           

göms i snö, kommer upp i tö” och flera andra referenser förekommer. Men mer              

frekventa är omdömena om Doris musiksmak som helhet: “[...] Doris hemska           

schlagersånger [...]” (DAF, s. 196), “[...] och alla andra av Doris låtar på             

c-120-kassetter, minst lika outhärdliga.” (DAF, s. 123) och “[...] om det var något som              

Doris Flinkenberg också var ensam om i hela världen så var det sin odrägliga              

musiksmak [...]” (DAF, s. 312). Det kan tyckas märkligt att omvärlden tar så stark              

ställning, men då bör man minnas att Doris spelar den här musiken i en bandspelare hon                

bär med sig överallt: “Doris hördes långa vägar nu, musiken som vindade i maskinen då               

hon rörde sig.” (DAF, s. 42). Doris musiksmak blir en allmän angelägenhet eftersom             

allmänheten påtvingas den. Häri finns en tydlig parallell till Doris personlighet vilket            

talar för bandspelarens tidigare nämnda roll som symbol för henne. Doris tvingar sig             

nämligen på folk som barn, in i kusinhuset och när hon sedan får upp ögonen för Sandra                 

börjar hon helt sonika förfölja henne. 

Åter till den odrägliga musiken. Det här bruket av populärkulturella referenser           

påminner om det för romanen aktuella kulturella landskapet. Schlagergenren existerar          

parallellt med proggen på slutet av 1960- början av 1970-talet. Doris styvbroder Bengt             

lyssnar exempelvis på Hoola Bandoola Band, framförallt låten “Fred” som ekar från            

hans rum. Genom Doris musiksmak och dess kontrasterande mot Bengts påminns           51

alltså läsaren om tidpunktens parallella kulturella uttryck. Här är det lämpligt att lyfta in              

Boyms beskrivning av reflexiv nostalgi som en samling gemensamma, men förgångna,           

vardagligheter eller “[...] the common landmarks of everyday life”. Populärkulturen i           52

romanen är ett typiskt exempel på ett sådant landmärke. Det här i kombination med              

thriller-upplevelsen som tidsomkastningarna samtidigt åstadkommer leder tillbaka till        

frågan om bandspelarens roll i berättelsen. 

 

51 Se exempelvis DAF, s. 236. 
52 Boym 2001, s. 50. 
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Den kusliga bandspelaren 

Bandspelaren fungerar alltså som en symbol för Doris och även som medel för att              

musiklägga berättelsen, och musikläggningen har i sin tur olika funktioner. Dels           

används upprepningarna av låttexter för att (1) bygga en nostalgisk atmosfär (referenser            

utan övrig narrativ funktion, t. ex. schlagersånger) men också för att (2) fästa läsaren              

uppmärksamhet vid händelseförloppet och på så sätt påminna om Doris stundande död            

och mysteriet med den amerikanska flickan (“vår kärlek är en kontinental affär”). Om             

man förstår bandspelarens grundläggande funktion som en symbol för Doris såväl som            

ett medel för musikläggning så innebär detta att det att (1) och (2) i sin tur också måste                  

tolkas som uttryck för Doris. I Doris möts därmed nostalgi och thriller-element. 

I Doris musiksmak möter läsaren en bekant värld, präglad av nostalgi: “[...] a             

home that no longer exist or has never existed”. Samtidigt kastar musiken läsaren,             53

genom temporalomkastningar, mellan tid och rum mot Doris självmord. Effekten av           

detta samspel kan förklaras genom Freuds begrepp det kusliga. Begreppet ringar på ett             

lämpligt sätt in hur det välbekanta ibland sammanfaller med det skrämmande: “[...]            

detta kusliga är i själva verket ingenting nytt eller främmande utan någonting för             

själslivet sedan gammalt välbekant, som endast har fråntagits det genom          

bortträngningsprocessen”. När låttexterna inte bara är nostalgisk rekvisita utan         54

samtidigt kastar läsaren framåt mot Doris självmord, och orsakerna till detsamma, blir            

de välbekanta referenserna olycksbådande. Läsaren upplever alltså en sorts         

bortträngningsprocess under läsningen, där man för en stund uppslukas av fabelvärlden           

för att plötsligt, genom låttexterna i sujeten, påminnas om Doris öde. Bandspelaren            

narrativa funktion är alltså tudelad. En kuslig, tickande bomb precis som Doris. 

Utöver bandspelaren finns ytterligare en tidsmarkör kopplad till musik i det som            

kallas Eddie-skivan. Skivans funktioner bär många likheter med bandspelaren men de           

skiljer sig också från varandra på en rad sätt. Detta undersöks här nedan.  

 

53 Boym 2001, s. xiii. 
54 Freud 2007, s. 342. 
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2.1.2 45-varvaren 

När Eddie de Wire dör kommer hennes systrar snart för att hämta hennes ägodelar från               

Trakten, men Bengt lyckas först norpa åt sig Eddies väska. Väskan möter läsaren redan              

på Den amerikanska flickans första sida när Eddie driver runt på Coney Island utanför              

New York: “Hon har alla sina saker i en väska över armen. En axelremsväska, den är                

blå, det står ‘Pan Am’ på den.” (DAF, s. 7). Pan Am, eller Pan American World                

Airways, var ett amerikanskt flygbolag som hade sin storhetstid under slutet av            

1960-talet och början av 1970-talet och företagets logga var mycket riktigt blå. Men             

läsaren behöver egentligen inte den ledtråden för att förstå när i tiden vi befinner oss,               

redan i bokens tredje mening framgår nämligen “Det är i slutet av 1960-talet [...]”              

(DAF, s. 7). Väskan är inledningsvis bara en nostalgisk detalj. När Bengt får tag på               

väskan efter Eddies död innehåller den inte längre alla hennes ägodelar utan ett urval:              

“Några böcker, ett häfte med noter för gitarrspel. En 45-varvare i brunt papper utan text               

någonstans. En vit ylletröja, ganska tjock. En scarf, vitröd-blå, en liten börs, två vita              

tjocka plastarmband (vilket nästan var det värsta, det var så påtagligt konkret), en             

väckarklocka.” (DAF, s. 159). Det är Doris och Sandra som inventerar väskan, de har              

hittat den i en hemlig gömma i Bengts rum. För innehållet använder Sandra och Doris               

ibland samlingsnamnet Eddiesakerna. Av Eddiesakerna är det framförallt 45-varvaren         

som återkommer genom berättelsen, men också väckarklockan får en större betydelse           

och kommer därför ges utrymme längre fram. Men först undersöks och förklaras            

45-varvarens funktioner i texten.  

 
De har förstört min sång 

Först lite kunskapsutjämning för den samtida läsaren: en 45-varvare är en typ av             

vinylskiva som roterar 45 varv per minut och har ett singelformat. Detta innebär att              

skivan i Eddies väska alltså bara innehåller ett enda spår. Som läsare vet man redan från                

romanens första sida vilken låt det är: 

Hon ser några ungar som står och apar sig vid automaten som man kan spela in                
sin egen skiva i. De finns lite överallt ännu på den här tiden, och just på ställen                 
som de här; “Spela in din egen sång och ge den som present till någon. Din fru,                 
din man, en vän. Eller håll den för dig själv.” Som en liten rolig minnespryl.               
Hon går in i automaten på skoj. På måfå börjar hon mata in slantar i den. Man                 
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kan välja musik som bakgrund, men hon avstår. Hon trycker inspelning och            
sedan sjunger hon. Titta mamma, de har förstört min sång. (DAF, s. 7-8.) 

 
Låttexten är en fri översättning av “Look what they’ve done to my song, ma”,              

ursprungligen skriven och framförd av Melanie Safka i slutet av 1960-talet. Låtens            

förekomst i romanen har uppmärksammats i tidigare forskning av Anna Helle i artikeln             

“When Love and Death Embrace – Monika Fagerholm’s The American Girl and The             

Glitter Scene as Postmodern Melodrama” hämtad ur Novel Districts. Helle skriver: ”The            

song is not particularly sad, but in the context of The American Girl the words sound                

sinister. The ambivalent tone of the novels is apparent already at the beginning: the              

American girl sings about destruction but the sun is shining and she feels happy (The               

American Girl 2009: 1).” Helle argumenterar i artikeln för att romanen bör förstås som              55

postmodern melodrama och att låten, med dess ambivalenta förtecken, är ett uttryck för             

detta. Som framgår av citatet tolkar Helle låten som ambivalent på grund av kontrasten              

mellan den soliga dagen på Coney Island och sångtextens tematiska mörker. Men man             

kan också förstå låttexten som ett utslag av thriller-tematik, i enlighet med Holmbergs             

definition: “[...] mörk, ödesmättad ton och [kännetecknas] av en uppgiven, cynisk, ofta            

nihilistisk attityd”. Här är framförallt mörkret och den ödesmättade tonen          56

representerade. Kontrasten till detta mörker är inte bara vädret och glädjen på nöjesfältet             

som Helle påpekar, utan också det spänningsläge som uppstår i sångens själva            

tillblivelse. Fagerholm understryker nämligen skivinspelningsautomatens nostalgiska      

aspekt genom frasen “De finns lite överallt ännu på den här tiden [...]” (DAF, s. 7. Min                 

kursivering.). Här markeras alltså automatens status som tidsmässigt begränsad. I          

scenen skildras ett överspelat förflutet och genom att Fagerholm trycker på tidens gång             

tillåts, närmast uppmuntras, läsaren till en nostalgisk upplevelse i Boymsk anda:           

“Nostalgia (from nostos – return home, and algia – longing) is a longing for a home that                 

no longer exist or has never existed.” Mitt i det här nostalgiska hemvändandet infogas              57

alltså ett thriller-element genom Eddies låtval. Detta skapar den ambivalens Helle           

55 Anna Helle, “When Love and Death Embrace – Monika Fagerholm’s The American Girl and The                
Glitter Scene as Postmodern Melodrama ”, ur Novel Districts – Critical readings of Monika Fagerholm,               
Malmio och Österlund (red.), Helsingfors: Studia Fennica Litteraria, 2016, s. 87. 
56 Holmberg 2001, s. 70. 
57 Boym 2001, s. xiii. 
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beskriver, och gör läsarens upplevelse av låten “sinister”. Det stämningsläge som           58

Helle beskriver som sinister, eller olycksbådande på svenska, är alltså en effekt av             

kontraster. I mötet mellan kontrasterna är Freuds kuslighetsbegrepp mer precist, den           

välbekanta nostalgiska miljön görs skrämmande genom införandet av thriller-element.         

Bortträngningsprocessen kan här sägas gälla varaktigheten av den trygghet som scenen           

innefattar. Den olycksbådande stämning Helle beskriver kommer sig nämligen av de           

referenser till den skildrade tillvarons slut som finns redan i detta mycket korta, första              

kapitel. För precis som i fallet med skivautomaten markerar fraserna “[...] ännu på den              

tiden” och “[...] ännu på den här tiden” att det skildrade ögonblicket är ändligt (DAF, s.                

7). Fraserna har med andra ord en proleptisk funktion. Läsaren tränger tillfälligt undan             

dessa tecknen på vartåt det bär, men påminns genom låtvalets kontrasterande mot resten             

av scenen. Den potentiella tryggheten i scenen slås därför sönder, och blir istället kuslig.              

När 45-varvaren, eller dess innehåll, förekommer i berättelsen planterar den alltså en            

kuslig stämning. Men det är inte bara själva tematiken i låttexten som sönderslår             

tryggheten utan också översättningen av detsamma, vilket förklaras under följande          

rubrik. 

 
Skivan som främmande 

I likhet med Doris schlagermusik återkommer låttexten “Titta mamma, de har förstört            

min sång” vid upprepade tillfällen genom berättelsen. En viktig skillnad mellan           

schlagermusiken och Eddie-sången är dock kontexten ur vilka de kommer.          

Eddie-sången är plockad ur en amerikansk kontext, vilket påverkar de nostalgiska           

aspekterna. Det här förklaras enklast genom den restorativa nostalgin, som betonar           

nostos, hemvändandet. Där strävar man efter ursprunglighet och förutsätter att det finns            

en fixerad punkt i historien där en kulturell representation är sann, alltså ett ‘hem’ att               

återvända till. Den restorativa nostalgin är därmed svår att separera helt från            

nationalistiska värden, eftersom den söker sig tillbaka till en intakt historisk punkt vilket             

kräver både geografisk och kulturell avgränsning. Doris schlagermusik kan knappast          

betraktas som nationalistisk, men väl bunden till nation eftersom den behandlar ett            

referensmaterial som är närmast omöjligt att förstå utan svenskkulturell bakgrund. I           

58 Helle, ur Malmio och Österlund (red.) 2016, s. 87. 
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fallet med litterär nostalgi, som exempelvis schlagermusiken, finns alltså ett hem att            

återvända till men under förutsättningen att läsaren kan tillgodogöra sig referenserna.           

För att något ska kunna upplevas som “[...] the common landmarks of everyday life”              

krävs ju nämligen allmängiltighet.   59

Detsamma gäller för “Look what they’ve done to my song, ma”. Låten är             

sannolikt inte okänd för läsaren även om det inte rör sig om någon megahit. Amerikansk               

populärkultur är dock inget ovanligt inom det svenska språkområdet och låten skulle            

alltså kunna ha funktionen av ett hem i Boymsk mening. Men Fagerholm osäkrar det              

nostalgiska hemvändandet genom översättningen av låttexten: “Titta mamma, de har          

förstört min sång. [...] Titta mamma, vad de gjort åt min sång” (DAF, s. 8). Här grumlas                 

tidsmarkörens, själva referensens, igenkännbarhet. Safkas låt sjöngs ju inte på svenska,           

så är det verkligen den det gäller här? Läsaren försätts alltså i osäkerhet kring huruvida               

hen verkligen förstår vilken referens det rör sig om. Detta omöjliggör för läsaren att              

enbart uppfatta låten som tidstypisk rekvisita, just eftersom det typiska störs av            

översättningen. 

För att bättre förklara detta är Viktor Sklovskijs begrepp främmandegöring          

användbart. I artikeln “Konsten som grepp” hämtad ur Modern litteraturteori – från            

rysk formalism till dekonstruktion Del 1 (1993) beskriver Sklovskij hur den handling            

som genomförs upprepade gånger snart blir invand och slutligen automatiserad: “Det är            

en process vars ideala uttryck är algebran, där företeelser är ersatta med symboler.”             60

Man kan alltså förklara den nostalgiska förståelsen av Safkas låt som automatiserad,            

som något med symboliskt, snarare än konkret, värde. Låten kan här sägas fungera som              

en symbol för en förgången period att längta tillbaka till. Sklovskij menar dock att det är                

konstens uppgift att avhjälpa den här typen av automatisering: 

Konstens uppgift är att förmedla en förnimmelse av föremålet, som vision, och inte som              
igenkännande; konstens tillvägagångssätt, dess grepp (priëmy), är ‘främmandegöringen’        
(priëmy ostranenija) av föremålet och den ‘medvetet försvårade formen’ (priëmy          
zatrudnënnij formy), vilka båda syftar till att stegra varseblivningens svårighet och           
varaktighet.  61

59 Boym 2001, s. 50. 
60 Viktor Sklovskij, “Konsten som grepp”, Modern litteraturteori – från rysk formalism till dekonstruktion              
Del 1, Claes Entzenberg och Cecilia Hansson (red.), översättning Bengt A. Lundberg, Lund:             
Studentlitteratur, 1993, s. 20. 
61 Sklovskij, ur Entzenberg och Hansson (red.) 1993, s. 21. 
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Översättningen av Safkas låt är en form av “[...] den ‘medvetet försvårade formen’ [...]”.             

När sången översätts till svenska varseblir läsaren den alltså på ett nytt sätt, “[...] inte                62

som igenkännande [...]”, utan som något främmande. Främmandegöringen är här          63

relevant att ställa i relation till Freuds kuslighetsbegrepp, det finns nämligen ett visst             

släktskap mellan de två. Båda begreppen vill förklara något välbekant som upplevs som             

främmande, Freud menar att det kusliga uppstår när något görs medvetet som tidigare             

varit förträngt, vilket påminner mycket om Sklovskijs varseblivning. I det här specifika            

fallet innebär det att Fagerholms främmandegöring av Safkas låt ger den en kuslig             

effekt. Det ‘hem’ låten först tycks innebära antyds genom översättningen vara falskt,            

något läsaren trängt undan till förmån för scenens nostalgiska aspekter. Detta är alltså             

ett sätt på vilket 45-varvaren blir kuslig, utöver tidigare nämnda kontrastverkan. 

45-varvarens kuslighet bör förstås som en stilistisk effekt, men skivan har också            

mer narrativa funktioner i berättelsen. Eftersom dessa funktioner således präglas av en            

kuslighet som utgår från samspelet mellan nostalgi och thriller-element är det relevant            

för undersökningen att beskriva dessa närmare. 

 
Leken Mysteriet med den amerikanska flickan 

Utöver den amerikanska kontexten skiljer sig Eddieskivan från Doris schlagermusik          

genom att den är en inspelning av en privat röst. Det här är också skälet till att skivan                  

saknar ett ordentligt omslag – det är bara en “[...] liten rolig minnespryl [...]” och inte en                 

professionell produktion (DAF, s. 7). Det är alltså Eddies egen röst som kommer till              

Doris och Sandra från andra sidan graven när de spelar skivan. Sången på skivan är               

också Eddies enda verkligt pålitliga repliker, hennes övriga utsagor återges alltid genom            

någon annans minnesbilder av henne. 

Doris och Sandra stjäl skivan från Bengt eftersom Doris har bestämt att det är              

dags för dem att leka en ny lek: 

Det var alltså där, vid Bule träsket, som Doris Flinkenberg äntligen började sin             
berättelse. Midsommarafton, ännu en ganska tidig sådan. Plötsligt, mitt i festen           
som sakta började komma igång i trädgården på Första Udden, hade Doris gjort             

62 Sklovskij, ur Entzenberg och Hansson (red.) 1993, s. 21. 
63 Sklovskij, ur Entzenberg och Hansson (red.) 1993, s. 21. 
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det som Sandra hade väntat på redan i några veckor. Gett klartecken: Leken             
börjar nu. (DAF, s. 146-147) 

 
Doris tar här initiativet till leken som flickorna kallar Mysteriet med den amerikanska             

flickan, vilken enkelt förklarat går ut på att försöka lösa mysteriet kring Eddies död.              

Sandra, som ju inte är från Trakten, känner bara ytligt till berättelsen om Eddie de Wire,                

men Doris vet desto mer och tar genast med Sandra till Bengts gömma. 45-varvaren blir               

sedan viktig rekvisita i leken och för att förstå skivans roll i densamma måste leken först                

förklaras närmare. 

Flickorna är övertygade om att för att lösa mysteriet med den amerikanska            

flickan måste de “Gå i hennes mockasiner [...]” och försöker följaktligen levandegöra            

henne på olika sätt (DAF, s. 164). Det mest effektiva sättet att göra det här upptäcker                

väninnorna av en slump när de inventerar Eddies väska: 

”Jag är en främmande fågel” hörde sig Sandra säga. “Kanske är du det med.” Det kom                
ur henne nästan automatiskt, det skulle hon ha kunnat svära på i efter hand. Doris ryckte                
till och såg häpet på väninnan. “Men Sandra. Säg det på nytt. Det liknar.” Och Sandra                
upprepade den egendomliga ramsan, Doris ögon glänste; hon tog den amerikanska           
flickans skarf och knöt den kring Sandras hals och en kort sekund kände Sandra det så                
starkt så att hon var den amerikanska flickan Eddie de Wire. (DAF, s. 161-162) 

 
Genom Eddiesakerna blir Sandra den amerikanska flickan för första gången. Sandra           

iscensätter därefter Eddie om och om igen genom romanen. Ibland genom att klä ut sig i                

Eddiekläderna, en utstyrsel hon och Doris har sytt ihop, men oftast bara genom att hitta               

till Eddies röst. Det här gör hon antingen genom att säga fågel-ramsan eller sjunga              

Eddiesången, alltså “Titta mamma, de har förstört min sång”. 

Skivan är med andra ord ett sätt att luckra upp Eddies status som död, via skivan                

kan hon tala genom Sandra men också själv upprepa sina inspelade fraser. När flickorna              

i någon mån upphäver döden genom sången förstärks den förknippning med kuslighet            

som skivan och låten har. Men det är inte bara kusligheten som förstärks genom leken,               

utan också låtens effekter för upplevelsen av spänning. Att skivan är ett medel för              

Sandra och Doris att leka Mysteriet med den amerikanska flickan, väcker nämligen            

frågan – vilket mysterium? Alla vet ju att Björn knuffade Eddie från Loreklippan och              

sedan hängde sig. Till och med Sandra ifrågasätter lekens syfte: “‘Men Doris. Varför             

allt det här. Jag förstår egentligen inte något av det här. Varför ska vi lösa ett mysterium                 
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om det inte är något mysterium egentligen?’” (DAF, s. 178). Doris ger inga svar, men               

fortsätter idogt driva på leken. 

I likhet med “Vår kärlek är en kontinental affär” påminner alltså Eddie-sången            

genom leken om något som skaver – varför envisas Doris med att det finns ett               

mysterium att lösa? – och var gång flickorna iscensätter Eddie aktualiseras den här             

frågan om varför. Successivt förstår läsaren att Doris måste veta mer om Eddies död än               

vad hon medger. Följaktligen blir frågan istället vad döljer Doris? Här är Todorovs             

beskrivning av brottets verkningar i thrillern relevant att påminna om för att förstå             

effekterna detta har på berättelsen. Todorov menar att en grundläggande skillnad mellan            

pusseldeckaren och thrillern är att brottet har fortsatta verkningar för berättelsen i            

thrillern: “I thrillern är situationen den omvända: allt är möjligt, och detektiven sätter sin              

hälsa, ja, till och med livet på spel.” Eddies död, och det mysterium Doris menar att                64

den innebär, är ett exempel på detta. När Doris inte berättar vad mysteriet består i, utan                

bara envisas med att det är viktigt, framgår det nämligen för läsaren att verkningarna av               

Eddies död har fortsatt effekt på berättelsen. Nyckeln till Doris självmord tycks finnas             

inom ramen för leken. Verkningarna av Eddies död har alltså inte klingat av ännu, utan               

osäkrar framtiden för både Doris och Sandra. För att rädda Doris måste leken tas på               

allvar, men det vet ju inte Sandra. 

Skivan skapar alltså spänning genom funktionen som möjliggörare av leken,          

vilken i sin tur påminner om ödet läsaren går till mötes genom Doris. Skivan och leken                

har ytterligare en viktig funktion i berättelsen, nämligen som möjliggörare för begär. 

 
Leken och begäret 

I berättelsen finns två, delvis överlappande, begärstrianglar: Eddie-Björn-Bengt och         65

Doris-Sandra-Bengt. Den senare triangeln utspelar sig i fabelns nutid och den förra i             

dess dåtid. Bengt är den gemensamma nämnaren för de två och han kan därmed sägas               

spela en viktig roll för begärs-tematiken i berättelsen. Likt Doris har han en tendens att               

stryka omkring och betrakta vad som sker i Trakten. När Sandras familj flyttar dit              

64 Todorov, ur Hedman och Määttä (red.) 2015, s. 250. 
65 Jag är medveten om att triangel antyder att begäret löper mellan alla parter och att detta inte helt                   
stämmer. Jag valde trots detta att använda mig av triangeln som bild eftersom jag anser att denna på ett                   
tydligt sätt förklarar vad jag menar. 
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uppstår en omedelbar kontakt mellan honom och Sandra. När de får syn på varandra för               

första gången är Sandra omkring nio år och Bengt i trettonårsåldern: “Hon vände sig om               

och såg på honom. Han såg tillbaka.” (DAF, s. 47). Deras kontakt är länge enbart               

psykologisk och Bengt skildras efter ovanstående blickutbyte aldrig inifrån igen, utan           

hans och Sandras kontakt skildras genom henne. Något som hennes förmåga att ‘bli’             

Eddie är viktigt för att upprätthålla. När leken Mysteriet med den amerikanska flickan             

inleds blir Sandra själv förvånad över hur lätt hon hittar in i Eddie och hur starkt hon                 

känner att hon faktiskt blir Eddie: “Det var hon. Nu var det hon.” (DAF, s. 162). Hon                 

inser genast kopplingen till Bengt som detta utgör. Redan när väninnorna länsar Bengts             

gömma och Sandra blir Eddie för första gången slår det henne: “‘Men…’ började             

Sandra ‘Han.’” (DAF, s. 162). Hon undrar förstås om Bengt kan ha mördat Eddie, något               

som Doris dock snabbt dementerar. 

Här sammanfaller alltså två hörn av begärstrianglarna; Eddie och Sandra.          

Genom att bli Eddie ikläder sig Sandra rollen av Bengts stora kärlek och kommer på så                

sätt närmare honom. Den här insikten leder snart till att Sandra begår en form av otrohet                

mot Doris. Hon tar nämligen leken bortom deras privata sfär i den tomma bassängen: 

Men hon skulle också, senare, fortsätta nynna när hon var ensam och i helt              
andra sammanhang. Till exempel när hon var ensam i huset i den dyigare delen              
av skogen, såg ut genom fönstret. Såg ut i skogen, ut på pojken som kanske var                
där. Vara Eddie för honom där, inte ju på riktigt, men som en lek. (DAF, s.                
172). 

Sandras intresse för Bengt är alltså obestridligen en aspekt av leken, något som Doris              

ogillar: “Och Sandra var lugn igen och började åma sig i Eddie-kläderna, sneglade ut              

genom fönstret också, kanske en gång för mycket, för Doris var av en uppmärksam              

sort.” (DAF, s. 178). Här uppstår ett spänningsläge i leken mellan Doris som försöker              

lösa mysteriet och Sandra som försöker locka till sig Bengt (kanske eftersom hon inte              

riktigt delges lekens premisser). För första gången kan en spricka anas i flickornas             

relation. Allt mer intressant blir det eftersom även Bengt förekommer inom lekens            

ramar, där han går under kodnamnet Faktor X. Eftersom Sandra alltid iscensätter Eddie,             

spelar Doris alla övriga roller, däribland Faktor X/Bengt. Något hon gör med tydlig             

43 



 
 
 
 

iver: “‘Får jag vara Faktor X nu?’” (DAF, s. 176). Här möts därmed två andra hörn av                 

begärstrianglarna, Doris och Bengt, vars begär sammanfaller i Sandra som Eddie. 

Maria Margareta Österholm skriver i artikeln “The Song of the Marsh Queen –             

Gurlesque and Queer Desire in Monika Fagerholm’s novels The American Girl and The             

Glitter Scene” ur Novel Districts om lekens betydelse för begäret mellan Doris och             

Sandra: “[...] the heterosexual love story is in focus but is somewhat subverted while              

Doris is in drag as a sometimes dangerous lover. For her part, Sandra performs a               

scandalous and sexually outspoken femininity when she plays the role of Eddie [...]”.             66

Österholm menar att leken iscensätter heterosexualitet och på så sätt möjliggör för            

flickorna att uttrycka attraktion till varandra innan de vågar eller kan göra det på riktigt.               

För att förstå Bengts roll i detta bör hans effekt på leken tas i beaktande. När Sandra                 

använder leken som ett medel för att nå Bengt, orsakar det en svartsjuka från Doris som                

tar dramatiska proportioner. Bengt är ett ovälkommet inslag i leken för Doris och hon              

vill begränsa honom till Faktor X. Här blir hon kluven, skivan är ju hennes sätt att lösa                 

mysteriet med den amerikanska flickan, men också Sandras sätt underhålla kontakten           

med Bengt. Till sist bryter Doris Eddie-skivan itu: “‘Du har förstört den!’ ‘Ja än sen! Vi                

har väl annat att göra än att ligga här i bassängen och åma oss för främmande!’” (DAF,                 

s. 179). 

Bengt är därmed ett hot mot leken och följaktligen även mot Doris. Tillåts Bengt              

komma in i leken riskerar Doris först och främst att förlora Sandra i romantiskt              

hänseende, men samtidigt tycks Sandra ha som ett outtalat krav att få använda leken för               

att nå honom. Alltså står Doris i valet och kvalet mellan att avbryta leken eller acceptera                

Bengts närvaro i den. Om leken avbryts kommer mysteriet med den amerikanska            

flickan aldrig att lösas och Doris kommer vara fortsatt ensam om den hemlighet som              

läsaren nu anar att hon har. Doris räddning finns ju inom lekens ramar, och att avbryta                

den är därför förenat med stora risker. 

Berättelsens begärsstruktur har alltså genom leken en tydlig koppling till          

relationen mellan Doris och mysteriet med den amerikanska flickan. Att fortsätta leka            

leken möjliggör inte bara en chans att rädda Doris genom att avtäcka hennes             

66 Österholm, ur Malmio och Österlund (red.) 2016, s. 106. 
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hemligheter, utan också en romantisk relation mellan henne och Sandra. Leken borde            

således vara någonting positivt, men då den i sin tur närs av 45-varvaren präglas den               

istället av en kuslighet sprungen ur samspelet mellan nostalgi och thriller-element.           

Läsaren förstår därigenom att leken kommer sluta illa, Doris är bunden till att skjuta sig               

på Loreklippan. 

Skivan har som synes flera funktioner och effekter på berättelsen som helhet,            

men kan på ett övergripande plan sammanfattas fungera som en påminnelse om Doris             

öde i relation till Eddies. Funktionen som påminnelse om döden återkommer också i den              

väckarklocka som finns i Eddies väska. 

 

2.1.3 Väckarklockan 

Bland Eddiesakerna finns också, något oförklarligt, en väckarklocka. Den är tydligt           

teknologiskt daterad: “Och en väckarklocka. En stor en som skulle dras upp med en              

väldig fjädernyckel på baksidan, och Doris gjorde det. Och för ett ögonblick uppfyllde             

väckarklockans ljudliga tickande hela ladan [...]” (DAF, s. 159). Även om den analoga             

teknologin har viss nostalgisk prägel är väckarklockan inte självklart nostalgisk på           

samma sätt som bandspelaren eller 45-varvaren. Detta har att göra med att nostalgi är              

bundet till “[...] the time of our childhood [...]” och därför ligger i relativ närhet till det                 

aktuella nuet. För att ett ting ska orsaka en nostalgisk upplevelse måste tinget i fråga               67

var förankrat inom tidsramen för läsarens liv, antingen genom en egen upplevelse eller             

genom en kulturell förståelse för tingets placering i tiden, i enlighet med Boyms             

förklaring: “[...] nostalgia is about the relationship between individual biography and the            

biography of groups or nations, between personal and collective memory”. Det här är             68

viktigt att ha i minnet eftersom väckarklockans modell föregår perioden som romanerna            

skildrar och saknar tydlig tidsmässig förankring. Detta gör att klockan inte kan förstås             69

som en tidsmarkör och blir därmed inte självklart nostalgisk. Skälet till att            

väckarklockan ändå återfinns under denna rubrik är att den sammankopplas med           

innehållet i Eddies väska. Väskan leder i sig tankarna till den tydligt nostalgiska scenen              

67 Boym 2001, s. xv. 
68 Boym 2001, s. xvi. 
69 Urverk och väckarklockor av den här modellen är svåra att precisera tidsmässigt öht. då det rör sig om 
en mycket gammal teknik och en relativt gammal design. 
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på Coney Island, men innehållet kan också betraktas som en enhet och har utifrån det               

perspektivet en övervägande nostalgisk prägel. Att väskans innehåll kan, och kanske till            

och med bör, betraktas som en enhet blir tydligt genom samlingsnamnet Eddiesakerna.            

Utöver 45-varvaren består Eddiesakerna bland annat av några klädesplagg med tydlig           

1960/70-talsprägel och romanen Frukost på Tiffany’s. Väckarklockan kan genom         70

förknippningen med de övriga Eddiesakerna sägas ha en sorts sekundär-nostalgisk          

status. Dock är det rimligt att betrakta väckarklockan som ett gränsfall mellan            

tidsmarkör och thriller-element, då den förutom en tveksam nostalgisk status dessutom           

har en stark koppling till thriller-traditionen, något som kommer framgå härnäst. 

Varför Eddie har burit runt på en väckarklocka förklaras aldrig, utan istället            

delges läsaren Doris förståelse av klockan: “[...] Doris höll upp klockan mot sitt öra.              

‘Hör hur den låter. Som en bomb. Som en tidsinställd bomb. Memento mori.’” (DAF, s.               

159). Sandra vet inte vad memento mori betyder och Doris förklarar: “‘Jag brukar ställa              

den på ringning åt Bencku ibland. Så att han ska minnas att han också är bara en vanlig                  

dödlig. Det är nämligen latin och det betyder kom ihåg att också du ska dö. Hör, hör hur                  

klockan tickar under jorden. Memento mori.’” (DAF, s. 160). Anledningen till att Doris             

säger att den tickar under jorden är för att Bengt förvarar Eddiesakerna under             

golvplankorna i sitt rum. Det finns alltså en ytterst bokstavlig förklaring till Doris             

ödesmättade uttryck, men de symboliska aspekterna är av större betydelse. Klocktid är            

nämligen en slags konkretisering av det annars abstrakta tidsbegreppet. Utan klockor,           

kalendrar och andra verktyg för att mäta tid skulle det vara mycket svårt att hantera, i                

vissa fall alls upptäcka, tidens gång. Som en effekt av detta utgör en tickande klocka en                

god symbol för liv som förflyter. Väckarklockan är alltså i sig en tacksam symbol för               

livets gång mot döden, men Doris sammankopplar den dessutom med uttrycket           

memento mori, minns att du är dödlig. Helle menar att detta är något Doris gör enkom                

för att “[...] create a horrendous atmosphere surrounding the American girl game”.            71

Den här skräckfyllda atmosfären Doris försöker skapa är ett sätt att göra leken mer              

spännande genom att antyda att den är på liv och död. Som läsare kommer sig               

70 Romanen gavs ursprungligen ut 1958, men den ikoniska filmatiseringen från 1961 med Audrey              
Hepburn i huvudrollen måste anses ligga närmare till hands för gemene läsare än Capotes roman. Att det                 
finns en 1960-talsaura kring titeln är därmed ett rimligt påstående. 
71 Helle, ur Malmio och Österlund (red.) 2016, s. 91. 
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spänningsupplevelsen istället av vetskapen att Doris inte går levande ur romanen. Detta            

innebär att när Doris tillför hotfulla moment i leken har läsaren svårt att avgöra om               

hoten är verkliga eller inte. I scenen tilldelar Doris leken en “[...] mörk, ödesmättad ton               

[...]” i enlighet med Holmbergs förståelse för noir-thrillern, men skakar samtidigt om            

läsarens tillit till lekens status som just lek. Detta utgör sedan ett varaktigt             72

spänningsmoment genom romanen – vad är det Doris vet? I vilken utsträckningen är             

leken enbart lek? Hur verkliga är hoten? 

Väckarklockans symboliska betydelse blir allt tydligare när Doris sedan         

dramatiskt säger att den “[...] tickar under jorden [...]” och därmed leder tankarna till en               

grav (DAF, s. 160). Vidare är även klockans analoga status mycket viktig eftersom den              

kräver uppvridning för att fortsätta ticka. I likhet med ett liv är alltså den analoga               

klockans tickande utmätt, något som inte skulle framgå med alls samma tydlighet om             

klockan exempelvis gått på ström. Detta förstärker scenens mörka och ödesmättade ton,            

något som visar på klockans tillhörighet med thriller-estetiken. Här är också intressant            

att påpeka scenens släktskap med Edgar Allan Poes novell “Det skvallrande hjärtat” där             

berättarjaget tycker sig höra hjärtslagen från mannen han mördat och vars kropp han             

gömt under golvtiljorna. Vad som gör denna parallell spännande i sammanhanget är            

Poes centrala roll för deckargenrens framväxt, en genre som ju thrillern sorteras in             

under: “Det enskilda verk som brukar nämnas som den första moderna           

detektivberättelsen är från 1842, [...] nämligen Edgar Allan Poes Morden på Rue            

Morgue”. Den här blinkningen i Poes riktning bör inte överskattas, men bidrar i viss              73

utsträckning till att forma väckarklockans status som thriller-element. Väckarklockans         

övervikt åt thriller-hållet påverkar såklart effekterna som samspelet mellan nostalgi och           

thriller-element har på berättelsen, vilket förklaras närmare här nedan. 

 

En ny sorts kuslighet 

Vad gäller samspelet mellan nostalgi och thriller-element i fråga om väckarklockan           

skapas inte här en kuslighetseffekt med samma tydlighet som i de tidigare fallen. Något              

som givetvis beror på att väckarklockan är sekundär-nostalgisk och att dess nostalgi            

72 Holmberg 2001, s. 70. 
73 Öhman 2002, s. 24. 
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bara är en sorts haloeffekt från de övriga Eddiesakerna. Klockan blir inte kuslig som ett               

resultat av att den saknar tydligt nostalgiska drag, det finns helt enkelt inget välbekant              

för thriller-elementen att otrygga och främmandegöra. Detta betyder dock inte att           

kuslighetseffekten helt uteblir i relation till väckarklockan, däremot att den artar sig på             

ett annorlunda sätt än tidigare. 

I fallen med bandspelaren och 45-varvaren finns ett internt samspel mellan           

nostalgi och thriller-element i de enskilda tingen. Vad gäller väckarklockan finns det här             

samspelet istället mellan klockan och de övriga Eddiesakerna. Det tematiska mörker           

som väckarklockan förknippas med fungerar nämligen som ett störande inslag i den            

annars nostalgiska samlingen föremål. Här är det relevant att påminna om hur Doris via              

väckarklockan ger leken Mysteriet med den amerikanska flickan en “[...] horrendous           

atmosphere [...]” och därigenom väcker frågor hos läsaren om var gränsen för lek och              

verklighet går. När läsaren slukas av flickornas framställning av Eddie de Wire genom             74

Eddiesakerna avbryter klockans tickande och ringande scenen genom att hänvisa till           

faktumet att leken kommer ta slut. Klockan fungerar med andra ord precis som en              

väckarklocka, den avbryter fabeltillvaron och väcker läsaren till det faktum fabeln           

tillfälligt trängt ur medvetandet – Doris dör redan på sidan tolv. Mötet mellan             

Eddiesakerna och väckarklockan ger därför hela scenen, snarare än det enskilda tinget,            

en omgivande kuslighet. Att hela scenen påverkas beror på att Eddiesakerna och deras             

trollkraft över Doris och Sandra utgör kärnan i scenen. När de nostalgiska värden som              

representeras av Eddiesakerna utmanas av de thriller-värden klockan för med sig får det             

därför effekten att scenen som helhet blir kuslig. Det är här också viktigt att notera att                

scenen skildrar leken Mysteriet med den amerikanska flickans tillblivelse vilket innebär           

att leken redan från början är tydligt olycksbådande. 

Väckarklockan förekommer bara direkt denna enda gång i berättelsen och har           

som ting ingen utökad betydelse i berättelsen. Frasen memento mori som           

sammankopplas med klockan återkommer däremot genom berättelsen och motiverar         

därigenom väckarklockan som studieobjekt. För att förklara väckarklockans betydelse i          

74 Helle, ur Malmio och Österlund (red.) 2016, s. 91. 
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berättelsen måste alltså frågan om vem den tickar för besvaras, alltså vem det egentligen              

är som ska minnas sin egen dödlighet? 

 

Memento mori 

Doris berättar alltså att hon ställer klockan på ringning åt Bengt ibland för att påminna               

honom om att han är “[...] bara en vanlig dödlig” (DAF, s. 160). Men vem som                

egentligen är, eller bör vara, mottagaren av frasen förändras snart när den nyss             

uppvridna klockan börjar ringa. Doris och Sandra är då för första gången mitt uppe i               

leken Mysteriet med den amerikanska flickan. När klockan börjar larma är Doris i rollen              

som Bengt och Sandra i rollen som Eddie: 

“Memento mori”, sa Doris ödesdigert. 
“Kom ihåg att också du ska dö”, hördes då från dunklet någonstans bakom dem              
och två av kvinnorna från huset på Första Udden steg fram ur mörkret. (DAF, s.               
164) 

 

Plötsligt fråntas Doris kontrollen över scenen, Helle skriver: “[...] the games ends            

surprisingly when the words are pronounced by someone other than Doris and to Doris              

herself: ‘Remember that you’re also going to die’ [...]”. Riktningen på frasen ändras             75

alltså fullständigt på ett ögonblick. Från att ha varit något en fiktiv Bengt sagt till en                

fiktiv Eddie genom leken, till något en främling säger till Doris helt utanför lekens              

ramar. Det här är skrämmande eftersom lekens avbrott innebär att frasen sägs till Doris i               

fabelverkligheten, något som upplevs som illavarslande av läsaren eftersom hen vet att            

Doris kommer dö. Dessutom är en av kvinnorna som oväntat dyker upp Inget Herrman,              

Eddies syster vars likhet med Eddie är slående. “Eddie återuppstånden” säger alltså            

plötsligt åt Doris att hon är dödlig (DAF, s. 166). Här är det spännande att påminna om                 

Todorovs thriller-karaktäristik där brottets verkningar ännu inte klingat av utan har           

fortsatt påverkan på berättelsen. Scenen kan nämligen läsas som en konkretisering av            76

just detta. Brottet förkroppsligas av Inget, som fungerar som en symbolisk Eddie, vilken             

berättar för Doris att också hon är dödlig. Eddie är trots sin status som död inte harmlös,                 

75 Helle, ur Malmio och Österlund (red.) 2016, s. 91. 
76 Todorov, ur Hedman och Määttä (red.) 2015, s. 250. 
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utan kommer dra Doris med sig i fallet från Loreklippan. Brottets verkningar har ännu              

inte verkat klart.  

Scenen understryker därmed kopplingen mellan Eddies död och Doris död, och           

visar på att frasen memento mori i första hand handlar om Doris. Detta blir allt tydligare                

när Doris väl skjuter sig. Vid tidpunkten är Sandra på Åland och ser ut över havet: “[...]                 

precis just vid den exakta tidpunkten när Doris dog. Memento mori, vid det satans              

havet, och vågorna sköljde över en” (DAF, s. 240). Frasens koppling till Doris är här               

uppenbar och fungerar som en profetia som går i uppfyllelse. När Doris har dött och inte                

längre kan minnas sin egen dödlighet återkommer frasen för sista gången. Sandra är då              

fast i en nedåtgående spiral utlöst av traumat att ha förlorat Doris. Hon försöker              

halvhjärtat avsluta sina gymnasiestudier och inleder samtidigt ett förhållande med sin           

lärare. Det är ingen sund relation för någon av dem: 

Det blev så. Fast ingendera ville, inte egentligen. Lusten, den var en annan sak. 
Men de var som doktor Pavlovs hundar, båda två. 
Men vad var klockan som utlöste dräglet i hundens hundska käkar? 
Memento mori. 
“Man blir förälskad i något i någon som väcker något i en till liv.” 
Prr. Kom ihåg att också du ska dö. (DAF, s. 389) 

 
Av citatet framgår att relationen enbart bygger på lust. Liknelsen med Pavlovs hundar             

pekar på att lusten är fysiskt betingad, alltså inte grundad i känslor, och väcker därför               

frågan om vad det är som utlöser den betingade reaktionen. Svaret följer omedelbart             

därpå: “Memento mori” och “‘Man blir förälskad i något i någon som väcker något i en                

till liv’” (DAF, s. 389). Det relationen väcker till liv i Sandra tycks delvis vara en                

medvetenhet om den egna dödligheten, men också minnet av själva begreppet memento            

mori. Frasen är uppenbart förknippad med Doris och därigenom blir också           

medvetenheten om dödligheten präglad av Doris. En något mer spekulativ, om än inte             

helt osannolik, läsning av stycket ovan är att Sandra finner en sorts religiös förtröstan i               

tanken på återförening efter döden. Klart står i alla fall att det som väcks till liv i Sandra                  

av relationen är Doris och följdaktligen att det är Doris som är betingad med lust. Det är                 

alltså Doris som är Pavlovs klocka inom den givna analogin. Efter Doris död övergår              

frasen memento mori alltså till att fungera som en påminnelse om Doris. 
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Väckarklockans funktion i berättelsen kan sammanfattas till att vara tätt          

sammanflätad med död och tematiskt mörker. På ett stilistiskt plan fungerar           

väckarklockan som en kontrast till de i övrigt nostalgiskt präglade Eddiesakerna, vilket            

orsakar en kuslighet i scenen i vilken den förekommer. I narrativt hänseende är             

väckarklockan representerad av frasen memento mori, vilken i sin tur fungerar på ett             

övergripande plan som en påminnelse om Doris dödlighet för läsaren. Eftersom           

väckarklockan är något av ett gränsfall mellan att vara i huvudsak nostalgisk eller mer              

av ett renodlat thriller-element utgör den en lämplig språngbräda till analysens andra            

del, vars tyngdpunkt ligger på thriller-estetiken. Först ges dock en enklare           

sammanfattning av analysen första del med syfte att förtydliga uppsatsens progression i            

relation till frågeställningen för läsaren och på så sätt förhoppningsvis underlätta           

förståelsen för följande avsnitt. 

 

2.1.4 Tidsmarkörerna sammanfattade 

Samspelet mellan nostalgi och thriller-element kan i relation till tidsmarkörerna          

sammanfattas till tre övergripande aspekter. Först och främst bygger samspelet tills stor            

del på mötet mellan ett nostalgiskt ting och detta tings koppling till narrativa             

temporalomkastningar. Temporalomkastningarna hänvisar genomgående till orsakerna      

kring Doris död och mysteriet med den amerikanska flickan, vilket uppmärksammar           

läsaren på händelseförloppet och därigenom osäkrar tryggheten i nuet läsaren befinner           

sig i. Detta innebär att även den nostalgiska miljön avslöjas som otrygg.            

Temporalomkastningarna tar i sin tur genomgående formen av repetitioner, antingen          

som återkommande låttexter eller upprepningar av fraser. Det här betyder att samspelet            

inte helt kan skiljas från romanernas språkliga aspekter. 

För det andra finns en tydlig kontrastverkan i mötet mellan nostalgi och            

thriller-element, där det senare representerar en mörk tematik och det förra en trygghet             

som springer ur miljöernas igenkännbarheten. Detta orsakar en kuslig effekt eftersom           

läsaren tillfälligt förtränger thriller-narrativet (Doris död) och låter sig fångas av den            

nostalgiska skildringen av Doris och Sandras barndom. När thriller-elementen påminner          

om döden som lurar runt hörnet blir den bekanta miljön istället skrämmande eftersom             
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dess ändlighet tränger sig på. Samspelet kan därmed också sammanfattas till en förening             

mellan kontrasterande inslag, exempelvis genom att låta en låttext påminna om           

annalkande död men samtidigt behålla den konkreta dimensionen som musik.          

Thriller-elementen kan alltså sägas avkonkretisera tidsmarkörernas konkreta       

dimensioner, vilket orsakar den stämningsmässiga tudelning som kusligheten föds ur. 

Slutligen kan tidsmarkörernas betydelse sammanfattas till att ha en vidare          

betydelse för berättelsen än som bara miljöbyggare. Genom kopplingen till          

temporalstrukturen bidrar tidsmarkörerna hela tiden till att föra narrativet framåt.          

Samspelet mellan thriller-element och nostalgi har alltså en koppling till berättelsens           

framåtskridande och kan därmed inte avgränsas till enbart fabeldekor eller stilistik. 

Tidsmarkörerna samspelar alltså med thriller-elementen som en sorts motpoler,         

där Doris annalkande död med allt vad den innebär används för att göra ett annars               

hemtamt, nostalgiskt ting kusligt. Thriller-elementen representerar på olika sätt Doris          

död, vilket innebär att denna i sin tur måste undersökas närmare för att förklara              

samspelet mellan thriller-element och nostalgi. Med dessa aspekter färska i minnet           

avrundas analysens första del och den avslutande delen vars tyngdpunkt ligger på            

thriller-elementen tar vid. 

 

2.2 THRILLER-ELEMENT 

I denna analysens avslutande del kommer det dominerande thriller-elementet i Den           

amerikanska flickan och Glitterscenen undersökas – nämligen pistolen Doris skjuter sig           

med. Skälet till att enbart pistolen undersöks är att den är det enda ting som passar den                 

avgränsning som uppställdes i inledningen; alltså rekvisita inom fiktionsvärlden vars          

funktion i berättelsen speglar thriller-karaktäristiken och har en vidare betydelse för           

berättelsen. Av analysens första del framgår att samspelet mellan nostalgi och           

thriller-element framförallt kretsar kring Doris kommande död, vilken har en självklar           

koppling till pistolen hon skjuter sig med. Pistolen och dess tillhörande attribut            

förekommer dessutom kontinuerligt genom berättelsen och utgör, i stort sett på egen            

hand, det samspel med de nostalgiska tidsmarkörerna som uppsatsen avser undersöka.           

För att förstå samspelet mellan nostalgi och thriller-element är det därför rimligt att             
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granska pistolen utifrån samma utgångspunkter som tidsmarkörerna, alltså        

frågeställning och teori. Först preciseras pistolens thriller-funktioner, därefter dess         

narrativa betydelser och slutligen förklaras samspelet med nostalgin. 

 

2.2.1 Pistolen 

Utöver bandspelaren finns ytterligare ett ting med stark koppling till Doris – nämligen             

den pistol hon så småningom skjuter sig med. Pistolen är egentligen Ritas och Solveigs,              

ett arvegods från en avlägsen släkting, och den förvaras i den stuga tvillingarna bor i på                

kusingården. Genom berättelsens gång finner den sin väg fram till Doris och dess             

koppling till Doris är självklar redan från början. När läsaren först möter Doris är hon               

omkring nio år och sitter och babblar i kusinhusets kök i vad som verkar vara en mycket                 

trygg tillvaro. Men den tillvaron slås omedelbart sönder: “Fast vem kunde ana då, att              

inte så många år senare skulle Doris också vara död.” (DAF, s. 11). Där tar sedan abrupt                 

skildringen av den sextonåriga Doris vid, på väg genom skogen mot Loreklippan: ”[...]             

Doris Flinkenberg, hon hade pistolen i sin ficka. Det var en riktig Coltpistol, antik visst,               

men nog fungerande” (DAF, s. 11-12). Därpå följer skildringen av Doris självmord.            

Pistolen har alltså en stark koppling, både symboliskt och konkret, till Doris död redan              

från början av berättelsen. Den symboliska kopplingen utgår från frågan om varför            

Doris väljer att begå självmord. Skälen bakom självmordet är flera ska det visa sig och               

följer man pistolens väg genom berättelsen framgår det att pistolen figurerar i flera             

avgörande scener för självmordet. Genom närvaron i dessa nyckelscener konkretiserar          

pistolen Doris ofrånkomliga död. 

Eftersom pistolen har den här kopplingen till Doris självmord finns nämligen ett            

narratologiskt behov av att förklara hur den finner sin väg till Doris. Hur den här vägen                

gestaltas är något som Holmqvist granskat närmare i artikeln “Skott, jag tror jag hör              

skott – bruket av repetition i Monika Fagerholms roman Den amerikanska flickan”. I             

artikeln menar Holmqvist att pistolens bana genom romanen framför allt gestaltas           

genom upprepningar av scener och fraser med koppling till densamma. Pistolen           

förekommer främst i scenen när Doris skjuter sig, vilken återkommer vid flera tillfällen             

och i flera utföranden. Holmqvist argumenterar för att upprepningen av          
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självmordsscenen och de fraser den förknippas med lägger ett pussel kring scenen: “Allt             

eftersom läsaren kommer längre in i texten staplas fragmenten på varandra, avtäcker            

mysterierna och bygger slutligen samman berättelsen.” Upprepningen av scenen är          77

alltså ett slags kriminalroman-drag genom att upprepningarna tillför ny information          

kring scenens omständigheter och sätter scenen i samband med resten av berättelsen.            

Genom upprepningarna klargörs ‘brottets’ omständigheter.  

Men upprepningen har också en temporalomkastande funktion, vilket framgår av          

det Holmqvist kallar för pang-variationerna. Pang-variationerna syftar på de många          

onomatopoetiska smällar som brinner av genom romanen. Eftersom det ursprungliga          78

panget förekommer i samband med Doris självmord menar Holmqvist att det tjugotal            

pang som följer fungerar som en referens till ursprungsscenen. Även om Holmqvist inte             

själv använder temporalbegrepp för att förklara den narrativa effekten av          

pang-variationerna kan detta förklaras som en typ av micro-temporalomkastning. En          

pang-variation är i jämförelse med ett omtag av självmordsscenen en mycket lokal            

temporalomkastning. Kort och koncentrerat fästs nämligen läsarens uppmärksamhet vid         

händelseförloppet, för att sedan genast åter befinna sig i romanens nu. Holmqvist            

skriver vidare att pang-variationerna även har en stilistisk effekt på berättelsen:           

“Kontentan blir att ljudet av skott ekar genom hela romanen.” Det här bidrar till att ge                79

berättelsen en mörk prägel, i enlighet med Todorovs beskrivning: “Hela thrillern rör sig             

kring dessa få konstanter: våldsdåd, det ofta smutsiga brottet, personernas amoralitet.”           80

Även om våldsdådet i det här fallet är självförvållat så är det varken mindre våldsamt               

eller mindre omgivet av amoralitet, något som tydliggörs desto mer omständigheterna           

kring självmordet klarnar. 

Utöver funktionen som symbol för Doris död fyller alltså pistolen även           

funktionen av thriller-element och är därmed betydelsefull för berättelsens         

spänningsstruktur. Pistolen fungerar som en närmast explicit påminnelse om frågan          

varför Doris skjuter sig eftersom det är genom pistolen hennes liv avslutas. Todorovs             

thriller-karaktäristik är här mycket aktuell att lyfta fram: “[...] vårt intresse bibehålls            

77 Holmqvist, ur tfl 2016:3-4, s. 85-86. 
78 Se exempelvis DAF, s. 42, s. 68 och s. 236. 
79 Holmqvist, ur tfl 2016:3-4, s. 86. 
80 Todorov, ur Hedman och Määttä (red.) 2015, s. 251. 
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genom förväntan inför de kommande händelserna (lik, brott, skjutande), det vill säga            

genom verkningarna”. Var gång pistolen eller fraserna kopplade till denna förekommer           81

leds läsarens tankar direkt till Doris självmord, till skillnad från tidsmarkörerna utan            

nostalgitrippens omväg. För varje nytt omnämnande av pistolen kommer också          

självmordet bokstavligen närmare. 

Att pistolen har en tydlig thriller-prägel är alltså mycket klart. Samspelet med            

nostalgin är däremot något mer komplicerat, då det i det här fallet liksom i fallet med                

väckarklockan, inte sammanfaller inom samma ting. Samspelet måste alltså utgå från           

omgivande nostalgiska effekter eftersom pistolen saknar interna sådana. För att utreda           

samspelet mellan pistolen och nostalgin måste därför pistolens narrativa betydelse          

undersökas närmare. Detta för att beskriva vilken betydelse omgivande nostalgiska          

aspekter har i relation till densamma. Härpå följer därför en undersökning av pistolens             

narrativa funktioner med avstamp i frasen ‘Skott, jag tror jag hör skott’ vars koppling              

till pistolen är tydlig. 

 

Skott, jag tror jag hör skott 

Doris självmord är en nyckelscen i Den amerikanska flickan. Den inleder romanen,            

återkommer vid flera tillfällen och skildrar romanens främsta huvudpersons öde. Redan           

i originalscenen befästs frasen ‘Skott, jag tror jag hör skott’ som en sorts titel på scenen: 

Och hon bara höjde pistolmynningen mot tinningen, och, knäpp, hon tryckte av.            
Fast först knep hon ihop ögonen och skrek; skrek för att överrösta sig själv, sin               
rädsla, och för att överrösta själva skottet, som hon inte skulle höra mer, så det               
var ju nog absurt. Skott, jag tror jag hör skott. Det ekade i skogen, överallt.               
(DAF, s. 12) 

 
Det är Rita som ursprungligen yttrar frasen och hon förstår också snabbare än någon              

annan vad som har hänt: “[...] det var konstigt, så fort hon hörde skottet så visste hon                 

precis vad som hade hänt. Hon rev åt sig sin jacka och sprang ut och genom skogen till                  

träsket med Solveig efter sig. Men det var försent” (DAF, s. 12). Läsaren vet alltså               

redan från början av Den amerikanska flickan att frasen ‘Skott, jag tror jag hör skott’               

uttalas i samband med att Doris tar livet av sig. När frasen senare återkommer pekar den                

81 Todorov, ur Hedman och Määttä (red.) 2015, s. 250. 
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alltså tillbaka mot scenen på Loreklippan och förbinder det aktuella skeendet med Doris             

död. Frasen förekommer bara tre gånger genom romanen men i betydelsefulla passager.            

Första gången frasen upprepas är bara några sidor efter urscenen, där flera av Slutet på               

glitterscenen-diptykens återkommande fraser staplas på varandra: 

Bär Doris över mörka vatten. 
Dödens förtrollning vid unga år. 
Ingen kände min ros i världen utom jag. 
Jag gick mig ut en afton, uti en lund så grön. 
Titta mamma, de har förstört min sång. 
I mitten av Vinterträdgården finns Kapu Kai, de förbjudna haven. 
Ensamheten&Rädslan. 
Doris natt. Och Sandra dag. (DAF, s. 15) 

 

Denna uppradning av fraser tecknar i viss utsträckning hela diptyken, och absolut Den             

amerikanska flickan. Här är det tydligt att diptyken från början var tänkt som en              

sammanhängande roman, där ett gemensamt landskap målas upp i berättelsens början.           82

När diptykens fraser sammanställs på sättet som sker här ovan frångår de nämligen sin              

enskilda betydelse eftersom de framställs som en enhet. Istället utgör de trådar i den väv               

som är Traktens historia. 

I det specifika fallet med frasen ‘Skott, jag tror jag hör skott’ innebär             

inkluderingen i den här uppradningen att Doris självmord alltså läggs till Traktens            

historia. Precis som att Eddie blivit en del av Traktens historia framgår av fraserna ovan               

(t.ex. via “Titta mamma, de har förstört min sång” DAF, s. 15), visar             

frassammanställningen också att Doris självmord kommer ges en liknande tyngd. I           

frasuppräkningen tecknar alltså Fagerholm Traktens landskap utifrån några enskilda,         

betydelsebärande händelser, samt likställer Doris betydelse för Trakten med Eddies.          

Detta är något som senare bekräftas i Glitterscenen när Solveig lyssnar på en inspelning              

av Doris röst: 

 
Doris röst, mjuk, en aning hes, bara några veckor innan hon själv tar livet av sig. Blir                 
den första i raden av alla dem som kommer att gå ner till Bule träsket och dö för egen                   
hand. För det är, i den riktiga tiden och historien, vad Bule träsket småningom              
förvandlas till. En fördömd plats, en självmördarnas hemvist. (GS, s. 73) 

 

82 Holmqvist, ur tfl 2016:3-4, s. 86. 
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Två paralleller dras alltså här mellan Eddie och Doris – den inspelade rösten (se avsnitt               

2.1, rubrik 45-varvaren) och betydelsen respektives död får för Bule träsket som plats.             

Flickorna förenas som hållpunkter i Traktens historia genom att Eddies Safka-citat ställs            

bredvid Doris skott-fras. Utifrån frågeställningen innebär detta att de två övergripande           

mysterierna sammanfaller och att Doris självmord inte kan isoleras från Eddies död.            

Frasen markerar alltså kopplingen orsakerna bakom Doris självmord har till Eddie. Sista            

gången frasen ‘Skott, jag tror jag hör skott’ återkommer sätts den i allt tydligare              

förbindelse med orsakerna till att den alls uttalas. Skälen bakom Doris självmord klarnar             

ytterligare i samband med frasens sista upprepning. 

 

Sandra osäkrad och Doris värdeupplösning 

När frasen upprepas för sista gången är Sandra och Doris sexton år och det är bara några                 

månader innan Doris dör. Sandra och Doris leker en lek de kallar Uppdrag bemästra              

rädslan, i vilken de ger varandra ett varsitt uppdrag med syfte att övervinna sina              

respektive rädslor. Doris ger Sandra i uppdrag att hämta Eddiesakerna hos Bengt,            

eftersom Sandra på grund av sin psykologiska koppling till Bengt helst undviker direkt             

kontakt med honom. Sandra säger i sin tur till Doris: “[...] du går till Solveigs och Ritas                 

stuga och hämtar deras pistol. Den som du alltid snackar om, det där arvegodset. Det är                

inte det att du talar om pistolen, men alltid när du talar om Rita och Solveig i stugan så                   

blir du alldeles konstig.” (DAF, s. 258). Väl i stugan tar Rita Doris på bar gärning, men                 

går trots det med på att låna henne pistolen. Sandra och Doris återförenas i den               

vattentömda poolen efter att de båda lyckats genomföra sina uppdrag.  

Här tar romanen plötsligt en ny riktning. I och med att pistolen kommer i Doris               

och Sandras händer börjar deras värld som vi känner den luckras upp; de avslutar lekar               

och så småningom körs en kil in i deras relation. Det första som sker är att Sandra, bara                  

timmar efter att pistolen kommit till dem, tappar tålamodet med husets skräniga            

ringklocka och går för att hämta pistolen och skjuta sönder ringklockan. Under tiden             

hittar Doris fotot av Sandra som barn tillsammans med modern Lorelei Lindberg.            

Plötsligt får hon syn på den röda regnkappan Lorelei har på sig på fotot, samma kappa                

som Eddie de Wires kropp återfanns i. Doris drabbas av panik eftersom hon ju inte               
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känner till historien om Svarta Fåret och Loreleis kärlekshistoria och alltså inte begriper             

hur jackan hamnat på Eddie. Doris inser för första gången att hon inte är ensam om att                 83

ha hemligheter utan att Sandra undanhåller saker från henne. När Sandra kommer            

tillbaka med pistolen säger Doris inget om saken, men hennes tillit till Sandras är              

skakad i grunden.  

Nästa sak som sker är att Sandra utan någon speciell anledning fångar Doris i              

poolen genom att dra undan stegen. Det börjar som en lek men sedan sker en, för                

berättelsen helt avgörande, förändring: 

“Sluta upp nu”, klagade Doris plötsligt i bassängen. “Släng ned stegen. Jag            
orkar inte leka mer. Jag vill komma upp nu.” 
Men Sandra låtsades inte höra. Hon hade försvunnit upp i övre våningen och             
när hon var tillbaka hade hon med sig pistolen. (DAF, s. 267) 

 

Plötsligt riktar Sandra pistolen mot Doris och säger “‘Pang pang, du är död’” (DAF, s.               

267). Här sker en omtagning av deras första möte i vilket Sandra hittar Doris sovande på                

bassängbottnen: “[...] hon försökte tänka ut hur hon skulle gå till väga för att väcka               

Doris Flinkenberg på ett så oförglömligt sätt som möjligt. [...] Så sträckte hon ut sitt               

pekfinger som en pistol och sa med hög och myndig röst: ‘Pang! Du är död! Dags att                 

vakna nu!’” (DAF, s. 101-102). Skillnaden är att pistolen nu är äkta och Doris utsätts               

därmed för reell livsfara. 

Men scenens imiterande effekt sträcker sig också bortom flickornas första möte           

eftersom den även ekar en nyckelscen från Sandras förflutna. Det är inom ramen för den               

här scenen ur Sandras liv som frasen ‘Skott, jag tror jag hör skott’ återkommer för sista                

gången. I scenen, som berättas i olika versioner genom romanen, skildras hur Lorelei             

Lindberg har klättrat ner i den vattentömda poolen för att hämta en ring hon tappat.               

Ålänningen, på väg att bli lämnad, drar undan stegen i ett desperat försök att hålla henne                

kvar: 

“Sandra! Hämta stegen!” väste Lorelei Lindberg. “Stegen Sandra! Snälla!         
Skynda dig!” Och Sandra Långsam, somnambul… 
Gick förbi. Hörde inte. Fast hon hörde. 
Och Ålänningen var tillbaka. Då hade han geväret med sig. 
Skott jag tror jag hör skott. 
Men inte. (DAF, s. 267) 

83 Detta förklaras mer utförligt under rubriken Vår kärlek är en kontinental affär. 
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Här sammankopplas oväntat Doris självmords-fras med Sandras förhistoria, vilken ju          

utspelar sig innan hon och Doris träffats. Sandras återgivning av sitt förflutna är som              

tidigare nämnts opålitlig (se avsnitt 2.1, rubrik Vår kärlek är en kontinental affär) och              

orsakar därför att både Doris och läsaren missförstår vad som hänt med Lorelei i poolen.               

Eftersom Doris dessutom kort därinnan upptäckt att Eddies kropp hittats i Loreleis röda             

kappa orsakar scenen i stunden stor förvirring för läsaren såväl som för Doris. För              

läsaren finns dock möjligheten att genomskåda Sandra genom en rad ledtrådar i sujeten,             

något Holmqvist förklarar: 

Den kursiva stilen i flera av styckena visar sig nämligen här ha betydelse, liksom bruket               
av citationstecknen. De citerade orden är helt enkelt en utsaga, en berättelse i             
berättelsen, och inte är det heller särskilt tydligt presenterat vem som talar. För just när               
läsaren (och Doris) tror sig ha scenariot utrett för sig – hur Ålänningen dödat Lorelei               
Lindberg i bassängen med Sandra som vittne till händelsen – visar sig detta vara en lek                
med Sandras egen livsberättelse. En lek med så ödesdigra konsekvenser att den            
antagligen bidrar till att Doris skjuter sig, tyngd av det hon tror sig veta om Sandras                
familj.  84

 
Det är inte bara kursiveringen som markerar att skildringen av Lorelei i poolen inte är               

helt sann utan även slutorden “Men inte” (DAF, s. 267). För läsaren finns alltså en               

inbjudan till att ifrågasätta Sandras berättelse på sujetnivån, men för Doris i fabeln             

rämnar världen alltjämt. 

Här lämpar sig en viktig del av thriller-karaktäristiken att lyfta in –            

värdeupplösningen. Öhman skriver att i thrillern blir hjältarna “[...] alltmer upptagna av            

att söka bevara sin jämvikt och sin integritet i ett samhälle som i tilltagande grad präglas                

av splittring och kaos. Denna splittring relateras till individens moraliska upplösning”.           85

Det här är vad som inträffar när Doris för första gången finner skäl att inte lita på                 

Sandra. Plötsligt osäkras tryggheten som Sandra innebär, vilket får effekten att Doris            

tvingas hantera det moraliska dilemmat att älska någon som kan vara medhjälpare till             

mord. Denna splittring förstärks ytterligare när Doris senare börjar inse att           

kusinmamman är den som knuffat Eddie från Loreklippan och det enda hem hon             

någonsin haft därmed äventyras. I all denna moraliska splittring som Doris står inför             

84 Holmqvist, ur tfl  2016:3-4, s. 89. 
85 Öhman 2002, s. 28. 
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söker hon sig till den enda person som säkert vet vad som hände vid Bule träsket – Rita.                  

Doris följer efter henne tills Rita inte orkar med situationen längre utan bereder sig för               

att säga sanningen och frågar Doris vad hon egentligen vill: 

“Jag vet inte”, sa Doris plötsligt, alldeles handfallet. “När jag inte vet.” 
Och det kom liksom ur henne så förtvivlat. Och då mitt i allt såg Rita all                
ledsenhet i Doris, den stora och hemska och outgrundliga – och det var bland              
annat det som skulle leda till att hon en och en halv vecka senare då Doris sköt                 
sig omedelbart skulle förstå att Doris hade skjutit sig. (DAF, s. 305) 
 

Inom loppet av några månader har Doris värld skakats om fullständigt och            

konsekvenserna av detta börjar nu märkas. Hennes två viktigaste personer visar sig vara             

opålitliga lögnare och hon tvingas därför att välja mellan att acceptera deras handlingar             

eller klippa banden till dem. Istället väljer hon att avsluta sitt liv. Detta är Doris sätt att                 

“[...] bevara sin jämvikt och sin integritet i ett samhälle som i tilltagande grad präglas av                

splittring och kaos”. Läsaren blir vittne till “[...] individens moraliska upplösning” i            86

Doris som dukar under för sin inneboende konflikt.  87

Att frasen ‘Skott, jag tror jag hör skott’ placeras i en av Sandras versioner av sitt                

liv bör därför tolkas i enlighet med Holmqvists läsning, alltså som en hänvisning till att               

lögnen får konsekvenser för Doris självmord och har alltså inte med Lorelei Lindberg             

att göra. Dessutom riktar Sandra pistolen mot Doris, något som på ett symboliskt plan              

kan tolkas som att Sandra orsakar Doris död. Men pistolens direkta förekomst i             

berättelsen har också betydelse för att Doris och Sandra slutar leka och motvilligt kliver              

in i vuxenskapet. Något som även detta leder Doris mot Loreklippan, vilket förklaras             

härnäst. 

 

Barndomens slut 

När Sandra riktar pistolen mot Doris blir Doris först inte rädd: “[...] ännu i det skedet                

skulle hon aldrig ha kommit på tanken att bli rädd för Sandra som var en del av henne                  

själv. Men det var de sista sekunderna av oskuld. För samtidigt hände något underligt.              

Leken blev allvar, och för dem båda – ‘Sluta har jag sagt’” (DAF, s. 267). Allvaret som                 

inträder innebär utöver osäkrandet av Sandra också slutet på lek och barndom, något             

86 Öhman 2002, s. 28. 
87 Öhman 2002, s. 28. 
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som får stora konsekvenser för berättelsen. Förutom de talande formuleringarna “[...] de            

sista sekunderna av oskuld” och “Leken blev allvar [...]” markeras också detta nya,             

allvarliga livsskedet av att flickorna begraver den amerikanska flickan (DAF, s. 267).            

Kort efter att pistolen riktats mot Doris bestämmer de sig nämligen för att lägga leken               

till handlingarna. De har ledsnat på Mysteriet med den amerikanska flickan som            

dessutom tappat något av sin mystik efter att Doris hittat Eddies kvarlevor.            

Begravningen hålls i den tomma bassängen, Sandra spelar Eddies lik medan Doris strör             

rosenblad över henne. Eddie de Wire läggs så till evig vila och flickornas barndom              

avslutas i symbios med detta. Därnäst följer en rad svårbegripliga scener som inte säkert              

är verkliga, utan sannolikt resultatet av ett sammanbrott hos Doris. I episoden hämtas             

Sandra och Doris med våld av Liz Maalamaa som tar dem till restaurang Örnnästet där               

Doris får dansa med amerikas president, Brezjnev och en rad Bernadottar. Till sist             88

segnar Doris ihop på dansgolvet och säger att hon vill hem till kusinhuset och att ingen                

får följa med. Vad som verkligen sker framgår aldrig, men klart är att detta för gott                

markerar slutet på Doris och Sandras vänskap och kärlek som vi känner den.  

Att lekens slut måste förstås som slutet på barndomen markeras också av att             

Doris och Sandras relation tar sexuella uttryck för första gången i samband med att              

pistolen hämtats till poolen. Detta är relevant eftersom sexualiteten i sin tur har en stark               

koppling till vuxenskapet i romanen, något som framgår redan vid det första tillfället             

flickorna upplever attraktion till varandra. Sandra formulerar då frågan inom sig om hon             

är redo att ta steget på vägen mot “Det som inte var så öppet för alla möjligheter som                  

den kringliga väg de tog sig fram på nu?” (DAF, s. 154). Sandra bestämmer sig för att                 

hon inte vill bli vuxen än, något som Kåreland beskriver som att: “They want to               

preserve an existence, which is open to all possibilities like the twining way they now               

follow. Therefore, they refuse adulthood.” Vuxenskapet är alltså negativt kodat och           89

innebär ett hot om begränsning, något som också Österholm skriver om: “Becoming an             

adult marks the end of girlish freedom and is therefore a threat to the relationship.”               90

88 Liz Maalamaa är Maj-Gun Maalamaas faster och förekommer framförallt i de delar av Glitterscenen               
som skildrar Maj-Guns och Suzettes vänskap. Något oförklarligt bryter sig Liz plötsligt in i Den               
amerikanska flickan och hämtar Doris och Sandra för att sedan aldrig återkomma. 
89 Kåreland, ur Malmio och Österlund (red.) 2016, s. 35. 
90 Österholm, ur Malmio och Österlund (red.) 2016, s. 106. 
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Flickskapets frihet är med andra ord en tillvaro hotad av sitt eget oundvikliga slut och               

vuxenskapets krav och normer kommer därför allt närmare, Kåreland skriver: “[...]           

adulthood seems frightening to them and madness is a constant threat to their norm              

breaking”. För Doris och Sandra innebär alltså inte vuxenskapet större frihet att t.ex.             91

bestämma själva, utan krav på hur de ska vara. Österholm menar att ett av de många                

krav vuxenskap ställer på kvinnor är “[...] all the demands of being a proper              

heterosexual woman [...]”. I vuxenskapet finns alltså ett utrymme för sexualitet som            92

saknas inom barndomens ram, men eftersom Doris och Sandras kärlek inte följer gängse             

normer uteblir friheten i den nya statusen som vuxen. Det här bidrar givetvis till slutet               

för Doris och Sandras kärlek men orsakar också att Doris blir ihop med Micke Friberg               

utan att egentligen ha lust. 

Micke Friberg är Traktens populäraste kille, spelar musik och vill att Doris ska             

sjunga i hans band Mickes folkband. Att det bara är han och Doris som ingår i bandet                 

och att hon därmed skulle kunna förtjäna att omnämnas i bandnamnet är inget som              

diskuteras. Micke vill också dela litteratur med Doris och ger henne därför i uppgift att               

läsa Brott och straff med en lång förklaring om vad Dostojevskij vill säga läsaren.              

Micke menar att Doris är Sonja till hans Raskolnikov och förklarar sedan att Sonja är               

prostituerad. Doris som tidigare tagit kommandot i alla sammanhang fogar sig helt efter             

Mickes vilja och det är därför Mickes intressen som dominerar relationen; istället för             

schlagermusik – folkvisor, istället för veckotidningar – ryska klassiker. Österholm          

skriver: 

[...] Doris tries to talk to her boyfriend Micke about the scraps of songs singing in her                 
head, newspaper clippings and small parts of sentences she cannot forget. However,            
Micke knows nothing about the world of girl fantasies, words that are able to create a                
world. To be a woman, which Micke wants her to be, is something totally different, and                
something Doris does not find very interesting.  93

 

Trots att Micke verkar avguda Doris begränsar han alltså ändå hennes frihet, något som              

vittnar om att felet tycks ligga i heteronormen snarare än hos Micke personligen:             

“Micke, han var inte dum. Han var så sympatisk och så snäll. Dum. Det hade varit så                 

91 Kåreland, ur Malmio och Österlund (red.) 2016, s. 31. 
92 Österholm, ur Malimio och Österlund (red.) 2016, s. 109. 
93 Österholm, ur Malmio och Österlund (red.) 2016, s. 110-111. 
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mycket enklare om han hade varit det.” (DAF, s. 314). Heteronormen, som påtvingas             

Doris i och med vuxenskapet, innebär alltså att hon tvingas göra avkall på delar av sig                

själv, trots att hon hittat en pojkvän som är både sympatisk och snäll. 

Vuxenskapet för Doris och Sandra kan därmed förklaras vara likställt med ett             

krav på att prestera normtroget kvinnoskap. Detta är en norm som är mycket             

begränsande, särskilt i jämförelse med flickskapet som de lämnar bakom sig, något som             

Österholm understryker: “Doris and Sandra’s play dates are most serious, in a gurlesque             

time and place. The world of their own and its ambiguities, word play and venturous               

fantasies, are contrasted to adulthood.” Kåreland är enig med Österholm om att det             94

råder en kontrastverkan mellan vuxenskap och barndom och skriver: “This tension           

between adulthood and childhood, or rather girlhood, is constant in Fagerholm’s           

novels.” Från det att “Leken blev allvar [...]” när Sandra riktar pistolen mot Doris              95

inträder alltså flickskapets kontrasttillstånd – vuxenskap (DAF, s. 267). Cirkelslutningen          

i poolscenen sammanfattar på ett effektiv sätt skillnaden mellan barndom och           

vuxenskap genom att pistolen i det senare fallet kan döda. Leken har blivit allvar.              

Pistolen kan därmed sägas utlösa, och alltså i sekundär bemärkelse även symbolisera,            

vuxenskapet i berättelsen. Pistolen representerar nämligen just den här typen av allvar            

genom dess tydliga thriller-förtecken. Detta får inte bara följdverkningar för Doris och            

Sandras relation, utan också för Doris självmord. När allvaret tränger undan leken och             

vuxenskapets begränsning blir ett faktum är nämligen pistolen i hennes ägo. 

Samspelet mellan pistolen och berättelsens nostalgiska inslag har tydlig         

koppling till just den här narrativa funktionen. Istället för att enbart påverka stilistiskt             

fungerar nämligen pistolen som en thriller-narrativ båge vilken påverkar samspelet på           

ett mer övergripande plan. Leken som blir allvar skär genom hela berättelsen och             

påverkar alltså samspelet med nostalgin kontinuerligt. Detta kräver en mer          

genomgående förklaring och behandlas därför under nästkommande rubrik. 

 

94 Österholm, ur Malmio och Österlund (red.) 2016, s. 109. 
95 Kåreland, ur Malmio och Österlund (red.) 2016, s. 35. 
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Barndomen som reflexiv nostalgi 

Pistolen saknar som tidigare nämnts ett internt samspel mellan nostalgi och           

thriller-element. Eftersom pistolen vandrar genom berättelsen, från att vara i tryggt           

förvar hos Rita och Solveig till Doris på Loreklippan, saknas också den typ av              

sammankoppling med specifika nostalgiska ting som görs gällande i fråga om           

väckarklockan. Ur narrativ synpunkt håller pistolen samman den berättelsebåge som          

behandlar Doris självmord, vilken är berättelsens själva drivkraft och därför den främsta            

spänningsskaparen. I fråga om tidsmarkörerna har samspelet mellan nostalgi och          

thriller-element hela tiden hänvisat till Doris självmord för att påföra en           

spänningsupplevelse, vilken alltså förkroppsligas just genom pistolen. Pistolen fungerar         

därför som det dominerande thriller-elementet i berättelsen, vilket nostalgin samspelar          

med vid enskilda tillfällen men också som en helhet. 

I likhet med hur de nostalgiska tingen samspelar med en sorts abstrakt            

thriller-estetik sker alltså samspelet kring pistolen mellan ett konkret thriller-ting och           

nostalgi på ett mer övergripande plan. För att förstå samspelet med nostalgin blir             

följaktligen frågan vad denna övergripande nostalgi består av. Här är det viktigt att             

påminna om den kontrastverkan mellan barndom-vuxenskap som finns i berättelsen          

samt pistolens funktion som en representation av vuxenskapets allvar. Barndomen          

avbryts alltså av vuxenskapet/pistolen. Pistolen måste därmed sägas kontrastera Doris          

och Sandras gemensamma barndom. Barndomen kan i sin tur förklaras som en typ av              

reflexiv nostalgisk redogörelse. 

Boym förklarar nostalgi som “[...] the time of our childhood [...]” och att den              

övergripande nostalgiska upplevelsen bygger på en skildring av en barndomsvärld är           

därför passande. Bryter man ned Sandra och Doris barndomsvärld och dess “[...]            96

ambiguities, word play and venturous fantasies [...]” preciseras den i stor utsträckning            

till tidsmarkörerna och dessas narrativa funktioner. Barndomens viktigaste lek         97

Mysteriet med den amerikanska flickan bygger på Eddiesakerna (45-varvaren,         

väckarklockan), och Doris schlagermusik (bandspelaren) fungerar dels som symbolen         

för Doris själv men genom musiken också som olika musikläggningar av olika narrativa             

96 Boym 2001, s. xv. 
97 Österholm, ur Malmio och Österlund (red.) 2016, s. 109. 

64 



 
 
 
 

trådar (t.ex. “Vår kärlek är en kontinental affär”). Utöver de ting som behandlades i              

analysens första del och har en extensiv betydelse för berättelsen så förekommer också             

en rad tidsmarkörer utan vidare betydelse genom berättelsen, exempelvis Kitty-böcker,          

barnprinsen Andrew av Storbritannien, en tonårig Agneta Fältskog och bilmodellen          

Nissan Cherry. Dessa ting sammantagna skapar en nostalgisk miljö i vilken Sandra och             

Doris barndom utspelar sig. När barndomen når sitt slut, sluter sig också den här världen               

och inkapslas i det förflutna. Eftersom berättelsen inte är kronologisk utan inleds när             

Doris skjuter sig, är barndomen paradoxalt nog redan över när Den amerikanska flickan             

börjar. Alla Doris och Sandras förehavanden som därefter följer blir därför en reflexiv             

nostalgisk redogörelse för en passerad period. 

Barndomens omständigheter är med andra ord tydligt kopplade till berättelsens          

nostalgiska aspekter. Vuxenskapet är ett hot, inte bara mot barndomens frihet, utan            

också de nostalgiska värden denna innefattar. Vuxenskapets hot mot barndom är därför            

att likställa med thriller-elementens hot mot nostalgi. Samspelet dem emellan är alltså            

en kamp mellan barndomens frihet och vuxenskapets desillusionerade tillvaro. Eftersom          

pistolen även fungerar som berättelsens motor påverkar det här samspelet berättelsen           

som helhet, något som för tydlighetens skull förklaras under en enskild rubrik. 

 

Den kusliga berättelsen 

Berättelsen om Doris och Sandra rör sig alltså mellan polerna barndom och vuxenskap.             

Eftersom berättelsen inte är kronologiskt berättad möts polerna ideligen genom          

berättelsen. I ena stunden lyssnar Doris på en glättig schlagerlåt i kusinhuset och i nästa               

stund smäller en pang-variation av och påminner om vartåt det bär. Den kronologiska             

sammanblandningen, eller temporalomkastningarna, fungerar alltså inte bara       

spänningsskapande. I sammanblandningen mellan barndomsvärld och vuxenskap, eller        

nostalgi och thriller-element, är det relevant att lyfta in kuslighetsbegreppet för att            

förklara effekterna detta får för berättelsen som helhet.  

För att greppa hur det kusliga är användbart för att förstå mötet mellan             

barndom/nostalgi och vuxenskap/thriller-element måste bortträngningsprocessen också      

kort vidröras. I det här fallet är det sujetens distanserande roll från fabelverkligheten             
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som är av betydelse. När en hänvisning till Doris självmord dyker upp är den inte bara                

ett thriller-inslag utan också ett avbrott från fabeln, en teknik med parallell till Bertold              

Brechts distanseringseffekt och som alltså hindrar läsaren från att uppslukas i           

fabelvärlden. Med Freuds terminologi kan detta förklaras som att läsaren tillfälligt           98

tränger undan det faktum att Doris är bortom räddning och när polerna            

barndom/vuxenskap och nostalgi/thriller-element möts uppstår en kuslighetseffekt       

eftersom det bortträngda gör sig påmint. Barndomsvärlden ges ett kusligt skimmer då            

läsaren aldrig helt tillåts ge sig hän åt densamma eftersom thriller-elementen ständigt            

påminner dess tillfällighet. 

Men bortträngningen gäller inte bara fabelvärlden utan också läsarens egen          

verklighet, vilket Boyms begrepp reflexiv respektive restorativ nostalgi kan förklara          

betydelsen av. För att underlätta förståelsen för detta är det lägligt att här kort upprepa               

skillnaden mellan begreppen som den presenteras i uppsatsens inledning. Boym          

exemplifierar restorativ nostalgi med renoveringen av Sixtinska kapellet där man valde           

att eftersträva kapellets ursprungliga utseende istället för att låta kapellets resa genom            

historien märkas. Detta kontrasterar hon med ett exempel på reflexiv nostalgi genom            

The Nostalgija Snack Bar, ett kitschigt kafé inrett med t.ex. bilder på Sputnik och              

tidningsurklipp om Titos död. Boym konstaterar: “The Nostalgija Snack Bar restores           

nothing. There was never such a café in the former Yugoslavia.” Detta har en parallell               99

i Slutet på glitterscenen-diptyken. En litterär framställning av en period återskapar           

nämligen inte perioden i fråga eftersom denna, så som den framställs i efterhand, aldrig              

har funnits. Den period som skildras i berättelsen är alltså reflexiv, en spegling av ett               

förflutet men inte ett verkligt återskapande av detsamma.  

Men i skildringen av perioden luras läsaren tillfälligt att tolka romanerna som             

restorativa eftersom läsningens natur bygger på att låta sig uppslukas av fabelvärlden.            

Problemet är att denna dåtid alltjämt är otillgänglig för läsaren, tiden förblir linjär, och              

den värld som Slutet på glitterscenen-diptyken bjuder in till är inget mer än en kuliss.               

98 Bertold Brecht eftersträvade i sin dramatik “Verfremdungseffekt”, eller distanseringseffekten på           
svenska, ett begrepp nära besläktat med Sklovskijs “främmandegöring”. För att förverkliga           
distanseringseffekten kunde Brecht t.ex. anvisa skådespelarna att bryta fjärde väggen genom att sjunga en              
sång utan koppling till berättelsen och på så vis göra publiken uppmärksam på pjäsen som konstnärlig                
framställning. Detta menar jag alltså har en parallell i Fagerholms temporalomkastade sujet. 
99 Boym 2001, s. 55. 

66 



 
 
 
 

När Fagerholm plötsligt distanserar läsaren från fabeln genom t.ex. en          

temporalomkastning blir inte bara läsaren uppmärksammad på händelseförloppet utan         

också på sujeten, alltså den litterära framställningen. Resultatet av detta blir att den             

bortträngning av verkligheten som läsningen innebär abrupt avbryts. Romanen avtäcks          

som reflexiv och barndomens bekanta värld är och förblir otillgänglig. Här uppstår            

alltså en parallell kuslighet när läsaren påminns om att det rör sig om en litterär               

framställning och att perioden som skildras för alltid gått förlorad. Hotet mot Sandra             

och Doris är med andra ord en sorts upprepning av läsarens förlorade värld.             

Bortträngningsbegreppet visar hur romanerna inte återskapar barndomen, utan bara         

påminner om den.  

Eftersom thriller-narrativet som pistolen representerar sträcker sig genom hela          

berättelsen pågår läsarens bortträngning av Doris självmord, såväl som den litterära           

framställningen, därför genomgående. Detta innebär att hela berättelsen präglas av en           

kuslighet, där kollisionen mellan barndom/nostalgi och vuxenskap/thriller-element       

utlöser den kusliga effekten gång på gång. Med detta konstaterande närmar sig slutet på              

uppsatsens analysdel, men för att underlätta förståelsen för undersökningen ges först en            

enklare sammanfattning av hur pistolens betydelse som helhet ska förstås mot bakgrund            

av uppsatsens syfte och frågeställning. 

 

2.2.2 Thriller-elementen sammanfattade 

För att sammanfatta pistolens betydelse utifrån uppsatsens frågeställning och syfte är           

det passande att börja med att konstatera att pistolen är diptykens dominerande            

thriller-element genom dess narrativa omfattning och koppling till Doris. Med          

tillhörande fraser och referenser genomsyrar pistolens betydelse berättelsen eftersom         

läsaren hela tiden söker svaret på varför Doris till sist begår självmord. 

Men pistolen symboliserar också vuxenskapet genom att den avslutar Doris och           

Sandras barndom. Leken blir allvar när Sandra riktar pistolen mot Doris, något som             

markerar slutet på flickornas kärlek och vänskap såväl som barndomens lekar.           

Vuxenskapet tvingar dem ut ur den värld de skapat sig under barndomen. Tidigare             

forskning har med tydlighet konstaterat att vuxenskapet i romanerna innebär en           
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begränsning av den frihet flickskapet innebär. Normerna för hur en ung kvinna ska vara              

påverkar Fagerholms flickgestalter negativt. I Doris fall innebär det att hon helt            

anpassar sig till sin nya pojkväns intressen och att hennes liv därmed krymper. Att              

vuxenskapet är något negativt i berättelsen är med andra ord klart. 

Detta leder vidare till nästa konstaterande, nämligen att det i berättelsen finns en             

stark kontrast mellan barndom och vuxenskap, där det förra är positivt och det senare              

negativt. Vuxenskapet representeras av thriller-elementet pistolen och barndomen        

representeras av en övergripande nostalgi. Detta kommer sig av Den amerikanska           

flickans temporalstruktur. I och med att Doris skjuter sig i berättelsens inledning har             

Doris och Sandras barndom redan avslutats innan den skildras. Detta innebär att den             

barndom som följer på självmordet, vilken utspelar sig i ett landskap präglat av             

nostalgiska tidsmarkörer, läses som en avgränsad enhet dömd att ta slut. Det här gör att               

hela barndomsskildringen fångas i ett nostalgiskt skimmer som gång på gång avbryts av             

påminnelser om döden som följer med vuxenskapet. Detta är en mycket viktig aspekt av              

samspelet mellan nostalgi och thriller-element. 

Men samspelet inkluderar också kuslighets-begreppet, i detta fallet på ett mer           

genomgripande sätt än vad gällde tidsmarkörerna eftersom pistolen är betydelsefull för           

berättelsen som helhet och därför har en större påverkan på densamma. Kusligheten            

uppstår här på två sätt, först och främst när läsaren tränger undan faktumet att Doris är                

dömd att dö och låter sig uppslukas av den nostalgiska barndomsskildringen och sedan             

plötsligt påminns om hennes öde genom thriller-elementen. Den hemtama miljön blir då            

skrämmande och obehaglig eftersom den förebådar Doris död. Men kusligheten uppstår           

också när läsaren genom thriller-elementen, framförallt temporalomkastningarna,       

uppmärksammas på att hen låtit sig uppslukas av en litterär framställning. Den            

nostalgiska miljö läsaren befunnit sig i är bara en kuliss och inte ett verkligt              

återvändande till tidpunkten i fråga. Kusligheten skapas här av att läsaren måste förlika             

sig med att upplevelsen av den hemtama miljön är overklig, främmande. 

Samspelet mellan nostalgi och thriller-element innebär alltså i fråga om pistolen           

ett klargörande av polariseringen mellan vuxenskap och barndom och hur dessas möten            
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orsakar kuslighet. Med detta konstaterande avslutas analysen och uppsatsens avslutande          

del, i vilken undersökningens slutsater och resultat presenteras och diskuteras, tar vid. 

 
3.0 AVSLUTNING 

I uppsatsens avslutande del kommer resultatet av analysen presenteras för att förtydliga            

undersökningens resultat. Först kommer därför en sammanfattning av analysen göras.          

Då motsvarande sammanfattningar redan getts i slutet av analysens respektive delar och            

läsaren därför redan delgetts detsamma tidigare är sammanfattningen denna gång mer           

koncis. Efter sammanfattningen följer en presentation av de slutsatser i fråga om            

samspelet mellan nostalgi och thriller-element som kan dras utifrån analysen.          

Avslutningsvis ges en kort reflektion över arbetet och förslag på vidare forskning. 

 

3.1 SAMMANFATTNING 

Den här uppsatsen syftar till att kartlägga samspelet mellan nostalgi och thriller-element            

och diskutera betydelser av detsamma, genom att svara på frågan: Hur ser samspelet             

mellan nostalgi och thriller-element ut i Den amerikanska flickan och Glitterscenen?           

För att besvara frågeställningen har fyra ting hämtade ur berättelsen undersökts;           

poppyradiokassettbandspelaren, 45-varvaren, väckarklockan och pistolen. För att       

resultaten av undersökningen ska bli så tydliga som möjligt kommer sammanfattningen           

som följer struktureras utifrån dessa ting, något som även speglar uppsatsens upplägg. 

 

3.1.1 Poppyradiokassettbandspelaren: Musikläggare och symbol för Doris 

Den bandspelare Doris bär med sig under större delen av sin barndom förstås i analysen               

som en symbol för Doris. Den förekommer i flera av hennes mest betydelsefulla             

ögonblick och är för henne ett sätt att bevisa sin status som kusinbarn. Men analysen               

fastslår också bandspelarens funktion som musikläggare. Musiken Doris spelar får ofta           

en utökad narrativ betydelse genom låttexterna, något som gör att musiken vävs in i              

berättelsen. Mest tydligt är detta i fallet med låten “Vår kärlek är en kontinental affär”.               

Låten är den mest frekventa musikrefererensen i berättelsen och har en tydlig koppling             

till mysteriet med den amerikanska flickan och även Sandras mamma Lorelei Lindbergs            

försvinnande. Låten är tydligt dubbelbottnad genom kopplingen till Eddie och Lorelei           
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och uppfattas därför aldrig som enbart tidstypisk rekvisita, utan får istället något            

illavarslande över sig. Men bandspelarens musikläggande funktion bidrar också till att           

teckna ett nostalgiskt landskap i de fall musiken saknar den här typen av narrativ              

betydelse. 

I analysen konstateras att samspelet mellan nostalgi och thriller-element i detta           

fall bygger på musikläggningens temporalomkastande, och därmed thriller-estetiska,        

funktion. Doris och Eddies olyckliga öden påminns om genom låten “Vår kärlek är en              

kontinental affär”, samtidigt som låten bakas in i det i övrigt glättiga schlagerlandskapet             

präglat av nostalgi. När dessa skilda estetiker kolliderar i bandspelaren uppstår en kuslig             

effekt eftersom det upplevt hemtama också ges en dimension av obehag. Läsaren            

upplever en sorts bortträngningsprocess under läsningen när hen uppslukas av den           

nostalgiska fabelvärlden, och tillfälligt åsidosätter faktumet att Doris kommer dö.          

Låttexterna påminner sedan om detta och avbryter fabelupplevelsen vilket gör att           

bandspelaren, och därför också Doris, präglas av en omgivande kuslighet. 

 

3.1.2 45-varvaren: Kontrastverkan, Eddieleken och begär 

I Den amerikanska flickans första scen skildras hur Eddie de Wire spelar in en skiva i en                 

skivautomat. Skivan, en 45-varvare, återkommer senare genom berättelsen och får stor           

betydelse för Doris och Sandra. Låten som Eddie spelar in är Melanie Safkas “Look              

what they’ve done to my song, ma”, en tydlig tidsmässig referens som läsaren kan              

plocka upp som nostalgisk. Av analysen framgår att även skildringen av skivans            

tillblivelse har tydligt nostalgiska förtecken genom språkliga aspekter och         

tidsmarkeringar som den Pan Am-väska Eddie har. Den nostalgiska skildringen störs           

dock av låttextens tematiska mörker som ger uttryck för förstörelse, något som i             

analysen konstateras som ett thriller-element. Med stöd i tidigare forskning          

argumenteras i analysen för att scenen har en stark kontrastverkan mellan ljus och             

mörker. Detta orsakar en kuslighet genom att kontrasterna stör varandra. I likhet med             

bandspelaren tränger läsaren tillfälligt undan att scenen varslar om sin egen, och Eddies,             

ändlighet och låter sig upptas av den nostalgiska framställningen. Av analysen framgår            

dock att kusligheten också uppstår genom den översättning av låttexten som Fagerholm            
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använder sig av: “Titta mamma, de har förstört min sång” (DAF, s. 8). Genom              

översättningen grumlas referensens igenkännbarhet och stör därmed den nostalgiska         

upplevelsen eftersom låten istället upplevs som främmande. Kusligheten uppstår         

eftersom läsaren välvilligt tolkat låten som nostalgisk men samtidigt uppfattar att den            

nostalgiska tryggheten är falsk. 

Ur narrativ synpunkt möjliggör 45-varvaren leken Mysteriet med den         

amerikanska flickan, vilken är mycket viktig för Doris och Sandra. Genom skivan lär             

sig Sandra härma Eddies röst och iscensätter henne därefter kontinuerligt genom           

berättelsen. Leken sker på Doris initiativ och går ut på att lösa mysteriet kring Eddies               

död, något som avslöjar att Doris vet något om denna som inte är känt för läsaren. Varje                 

gång leken eller skivan förekommer påminns läsaren därigenom om frågan vad det är             

Doris vet. På så sätt har skivan en temporalomkastande funktion och binder samman             

frågan om Eddies död med skälen till Doris självmord. Detta är spänningsskapande            

eftersom det visar att verkningarna av Eddies död ännu inte klingat av. Leken möjliggör              

också begär, dels mellan Doris och Sandra, men också mellan Sandra och Bengt. Detta              

sätter Doris i en svår sits där hon tvingas välja mellan att acceptera Bengts närvaro i                

leken eller avbryta leken och därmed aldrig förmedla vad hon vet om Eddies död. Av               

analysen framgår att eftersom Eddies död fortfarande påverkar Doris måste också           

begärsstrukturen förstås ha relevans för upplevelsen av spänning. Då både leken och            

begäret möjliggörs genom 45-varvaren och denna präglas av kuslighet, innebär det att            

även leken och begäret påverkas av samspelet mellan thriller-element och nostalgi. 

 

3.1.3 Väckarklockan: Ett nostalgiskt gränsfall och dödssymbol 

Bland Eddiesakerna finns också en analog väckarklocka vars funktioner i berättelsen           

behandlas i analysen. Väckarklockan skiljer sig från de övriga tidsmarkörerna på så sätt             

att den saknar nostalgisk prägel i egen rätt, faktum är att det framgår av analysen att                

den i själva verket snarare bör betraktas som ett thriller-element. Men genom            

innefattningen i Eddiesakerna ges väckarklockan en sekundärnostalgisk funktion. Att         

klockan är ett thriller-element framgår genom dess roll som symbol för liv som förflyter              

och genom hur Doris sammankopplar den med frasen memento mori. Eftersom klockan            
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inte är nostalgisk i egen kraft saknar den följaktligen ett internt samspel mellan             

thriller-element och nostalgi. Detta innebär att samspelet istället sker mellan klockan           

och de övriga Eddiesakerna, vilket får effekten att hela scenen, snarare än det enskilda              

tinget, inkapslas i ett kusligt skimmer. Kusligheten uppstår också denna gång eftersom            

läsaren tillfälligt tränger undan Doris död. Flickorna skapar Eddieleken under          

nostalgiska omständigheter vilka avbryts av klockans ringande och leken görs på så sätt             

kuslig för läsaren. Vad gäller frasen memento mori så får den en större roll i berättelsen                

och i analysen argumenteras för att frasen bör förstås vara riktad till Doris. 

 

3.1.4 Pistolen: Barndomens slut och den övergripande kusligheten 

Under rubriken thriller-element analyseras enbart pistolen, då denna är det enskilda ting            

som både har en vidare betydelse för berättelsen och övervikt åt thriller-estetiken. Av             

analysen framgår att pistolen är berättelsens dominerande thriller-element genom dess          

stora narrativa omfattning och tydliga koppling till Doris självmord och hur detta            

kopplas till Eddie. I analysen sluter jag mig också till att pistolen fungerar som en               

symbol för vuxenskapet i och med dess roll i avslutandet av Doris och Sandras              

barndom. Vuxenskapet är i berättelsen något negativt betingat som innebär begränsning           

av frihet, vilket också tidigare forskning har framhållit. Vuxenskapet ställs som kontrast            

till barndomen, en kontrast som i sin tur förstärks genom att barndomen laddas med              

positiva, nostalgiska värden. Genom att barndomen i berättelsen i vid utsträckning           

bygger på tidsmarkörernas narrativa funktioner och utspelar sig i en nostalgisk miljö,            

inkapslas denna i ett nostalgiskt skimmer. Eftersom Doris självmord skildras tidigt i            

berättelsen läses barndomen som en enhet dömd att ta slut, och blir således en sorts               

reflexiv nostalgisk redogörelse. För läsaren innebär detta att det annalkande hot mot            

Sandra och Doris barndom som pistolen representerar, också är en upprepning av en för              

läsaren förlorad period. Under läsningen luras läsaren till att uppfatta barndomen som            

återskapad, något som kontinuerligt avslöjas som en falsk trygghet. På så sätt            

distanseras läsaren från den reflexiva nostalgiska redogörelsen av barndomens värld,          

den görs främmande. Bortträngningen av att perioden är förgången avbryts alltså, och            
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läsaren tvingas inse att hen är kvar i samtiden, något som orsakar en kuslighet. Som en                

effekt av pistolens stora narrativa omfattning blir hela berättelsen kuslig. 

 

3.2 SLUTSATSER 

Utifrån analysens konstateranden kan fyra övergripande slutsatser dras om samspelet          

mellan nostalgi och thriller-element i Den amerikanska flickan och Glitterscenen. Dessa           

slutsater förstås bäst i relation till analysen som helhet och de många konstateranden av              

varierande betydelse som fastställs av denna. För att kunna säga något relevant utifrån             

frågeställningen måste dock slutsatserna avgränsas till att bygga på de viktigaste           

resultaten och har därför kokats ned till de fyra slutsatser som presenteras nedan. 

 

3.2.1 Samspelet har narrativ betydelse 

En viktig slutsats gällande samspelet mellan nostalgi och thriller-element är att detta            

inte kan frikopplas från den narrativa betydelsen av de ting som undersökts. Här är det               

dock viktigt att lyfta att urvalet av de ting som ingick i analysen baserades på att dessa                 

skulle ha en vidare betydelse för berättelsen, exempelvis genom att återkomma eller på             

annat sätt fylla en vidare funktion, vilket innebär att det redan i uppsatsens             

förutsättningar var klart att tingen i undersökningen skulle ha en bredare betydelse. Hur             

denna betydelse skulle arta sig var dock oklart. Av analysen framgår att den narrativa              

betydelsen av bandspelaren, 45-varvaren, väckarklockan och pistolen är mycket         

omfattande. Framgår gör även att det förekommer ett samspel mellan nostalgi och            

thriller-element utifrån dessa ting. Utifrån detta kan jag sluta mig till att samspelet             

mellan nostalgi och thriller-element handlar mer om berättelsen än om miljön och            

spänningsupplevelsen. Samspelet är med andra ord också en fråga om berättande, inte            

bara stil och stämning. Med detta inte sagt att samspelet saknar stilistiska aspekter,             

tvärtom är de stämningsmässiga aspekterna också av stor relevans och förklaras därför            

härnäst. 
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3.2.2 Samspelet utgörs av kontraster 

En av de slutsatser som med störst tydlighet kan dras från analysen är att samspelet               

mellan nostalgi och thriller-element handlar om kontrastverkan på olika sätt. Detta är            

något som framgår redan på det teoretiska planet genom de vitt skilda värdena             

respektive teoretisk infallsvinkel tillhandahåller. Thriller-genrens mörka tematik i        

relation till nostalgins tyngdpunkt på hemvändande och barndom innebar alltså per           

definition att undersökningen skulle komma att handla om kontraster. Effekterna av den            

här kontrastverkan visade sig dock ha en större betydelse än väntat. Detta gäller först              

och främst hur de stämningsmässiga kontrasterna osäkrar varandra och genererar          

kuslighet kontinuerligt genom berättelsen. Detta påverkar diptyken som helhet och bör           

alltså betraktas som en viktig aspekt av samspelet. 

Kontrasternas roll i samspelet gäller också fler aspekter än bara de rent            

stämningsmässiga. Nostalgin och thriller-elementen har nämligen koppling till det         

kontrastförhållande som råder mellan vuxenskap och barndom i Fagerholms         

författarskap, något som även tidigare forskning konstaterat. I Den amerikanska flickan           

och Glitterscenen representerar vuxenskapet ett hot mot den positivt laddade          

barndomen. Genom en rad konstateranden i analysen framgår att thriller-elementen kan           

likställas med vuxenskap och nostalgin med barndom, vilket alltså betyder att           

kontrastverkan också har en narrativ funktion. Det här får även effekten att kontrasten             

mellan barndom och vuxenskap förstärks och så även kusligheten. Samspelet mellan           

thriller-element och nostalgi handlar alltså om barndomens utmätta tid i diptyken, något            

som spännande nog har parallell till läsarens eget liv, vilket leder vidare till följande              

slutsats. 

 

3.2.3 Läsaren är en del av berättelsen 

Utifrån undersökningens resultat kan slutsatsen dras att läsaren har en framskjuten roll i             

samspelet mellan nostalgi och thriller-element i Den amerikanska flickan och          

Glitterscenen. Precis som i fallet med tidigare slutsatser är detta något som i viss              

utsträckning framgick i och med de teoretiska infallsvinklarna. I thriller-genren är           

exempelvis läsarens spänningsupplevelse kännetecknande och att läsaren därmed ges en          
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betydande roll är naturligt. Detsamma gäller i fråga om nostalgin där läsarens personliga             

kontext är av stor vikt, läsarens kulturella bakgrund i relation till romanens            

sammanhang är nämligen relevant som följd av nostalgins position mellan individuellt           

och kulturellt minne. För att greppa de nostalgiska referenser som förekommer inom            

diptyken är det viktigt att förstå dem, vilket ställer ett krav på vem läsaren bör vara. Ur                 

samspelet mellan dessa infallsvinklar uppstår alltså kuslighetseffekten. Att        

kuslighetseffekten bygger på läsarens upplevelse av romanen var inte självklart, utan           

hade likaväl kunnat yttra sig som en litterär gestaltning av den psykologiska principen             

så som Freud beskriver den. Men det har i analysen visat sig att det istället är just                 

läsarens bortträngning som det laboreras med. Läsaren blir central för          

kuslighetseffekten för att hen genom läsakten uppslukas av den nostalgiska fabelvärlden           

och på så sätt tränger undan faktum som Doris död och, intressant nog, själva den               

litterära framställningen. Genom thriller-inslag i sujeten uppmärksammas läsaren på de          

undanträngda faktumen vilket genererar en kuslighet som präglar berättelsen. Detta är           100

genomgående i analysen och därmed en viktig aspekt av samspelet mellan           

thriller-element och nostalgi. 

Läsarens betydelse för samspelet handlar också om förlusten av det egna           

förflutna. Förlusten av den barndom eller det förflutna som läsaren själv upplevt            

imiteras genom läsningen. Tillfälligt transporteras läsaren tillbaka till barndomens         

landskap bara för att plötsligt uppmärksammas på läsupplevelsen som en illusion.           

Bortträngningen av läsarens egen verklighet avbryts och det förflutna återgår till att vara             

förlorat. Bortträngningen sker alltså både innanför (Doris död) och utanför bokens           

pärmar (den egna verkligheten). 

Genom att utnyttja läsarens kulturella bakgrund och läsaktens naturliga          

bortträngningsprocess tar Den amerikanska flickan och Glitterscenen läsaren helt i          

anspråk och gör hen till en del av berättelsen. Romanerna måste därför ses som en               

nostalgisk uppgörelse där det förflutna avslöjas som mindre rosigt än själva minnet av             

100 Begreppen fabel och sujet är mycket användbara för att förklara uppståndelsen av kuslighetseffekten              
men det är viktigt att understryka att dessa inte är att likställa med nostalgi och thriller-element. Fabel och                  
sujet beskriver helt enkelt hur de narratologiska mekanismerna arbetar i romanerna och i det här specifika                
fallet råkar det vara så att sujeten stör fabelframsällningen genom att föra in thriller-element i en                
nostalgiskt präglad framställning. Det rör sig alltså om å ena sidan narratologi från Fagerholms sida, och å                 
andra sidan om stilistiska effekter i möte med varandra. 
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detsamma. Barndomsnostalgin är fylld med obehag, eller för att låna Boyms ord: “[...]             

the home is in ruins [...]”.  101

 

3.2.4 Upplevelsen av spänning är obunden berättelsens utgång 

Den sista slutsatsen som kan dras utifrån analysens resultat är att berättelsens            

spänningsupplevelse inte bygger på ovisshet om utgången. Faktum är att vetskapen om            

utgången förstärker spänningsupplevelsen. I Den amerikanska flickan får vi som bekant           

veta nästan omedelbart att Doris dör för egen hand sexton år gammal. Trots detta              

upprätthålls spänningen kring självmordet genom hela romanen. Detta kan tyckas strida           

mot Todorovs thriller-karaktäristik som säger att läsarens intresse uppehålls genom          

förväntan på fortsatta händelser: “[...] vårt intresse bibehålls genom förväntan inför de            

kommande händelserna (lik, brott, skjutande) [...]”. I fallet med Doris handlar           102

spänningsupplevelsen om förväntan gällande det självmord läsaren vet kommer.         

Förväntan riktas mot frågan om varför och hur Doris hamnar på Loreklippan. Samspelet             

mellan nostalgi och thriller-element blir här relevant eftersom det är utifrån detta            

samspel spänningen upprätthålls. Genom de tvära kasten mellan den nostalgiska          

barndomen och skottet på Loreklippan sönderslås tryggheten i barndomskildringarna         

och fyller berättelsens alla delar med frågan om hur vägen dit ser ut. Detta innebär att                

allt i berättelsen har en potentiell betydelse för Doris beslut att begå självmord. Något              

som i allra högsta grad är spänningsskapande, då det osäkrar inte bara nostalgin utan              

hela läsupplevelsen. 

Dessa slutsatser ringar tillsammans in samspelet mellan nostalgi och         

thriller-element i Slutet på glitterscenen-diptyken och uppfyller därmed uppsatsens syfte          

och svarar på dess frågeställning. Det finns dock mycket mer att utforska gällande             

litterär nostalgi och därför ges härnäst förslag på vidare forskning innan uppsatsen            

avslutas. Först ges emellertid en kort reflektion över arbetets gång. 

 

101 Boym 2001, s. 50. 
102 Todorov, ur Hedman och Määttä (red.) 2015, s. 250. 
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3.3 ARBETETS GÅNG & VIDARE FORSKNING 

Under arbetets gång har det största problemet gällt vad som är ett konstruktivt             

förhållningssätt till thriller-teorin. Det finns nämligen en mängd tidigare forskning och           

åsikter om vad en thriller faktiskt är, något som jag av uppenbara skäl saknade utrymme               

att utforska i helhet. Enkelt sammanfattat kan sägas att åsikterna om hur genren ska              

avgränsas går isär, likaså vad som kännetecknar den. Detta har utgjort ett problem             

eftersom jag inte strävat efter att genrebestämma romanerna utan bara önskat analysera            

specifika aspekter av dem. Detta ställer frågan om genre alls kan förekomma i             

koncentrerad form eller måste betraktas som en fast samling litterära tendenser.           

Problemet för den här uppsatsen är alltså frågan om jag verkligen kan säga mig ha               

undersökt thriller-element, eller om jag bara studerat temporalomkastningar och en          

mörk tematik i författarskapet. Vad som utgör genre måste därför utredas vidare, något             

som dessvärre föll utanför den här uppsatsens syfte och frågeställning. Jag är därför             

medveten om att jag har gjort ett val i fråga om teori, något som jag bedömt varit den                  

mest konstruktiva vägen framåt i arbetet. 

Vad gäller vidare studier vill jag avslutningsvis kort beröra möjligheten till           

fortsatt forskning med avstamp i min uppsats. Litterär nostalgi har visat sig vara ett              

mycket mer fruktbart ämne än jag anade i arbetets inledande fas. Jag skulle därför råda               

till att i vidare studier granska nostalgins betydelse i relevanta författarskap utan            

inblandning av thriller-element eller dylika genreaspekter. Författarskap som Kjell         

Westös, Klas Östergrens och Susanna Alakoskis skulle exempelvis kunna lämpa sig bra            

för detta. Skildringarna är många av uppväxter under och omkring rekordåren och det             

skulle vara intressant att utreda hur litteraturen tar sig an perioden ur ett nostalgiskt              

perspektiv. Begrepp som jugonostalgi skulle här kunna vara användbara. Begreppet          103

används för att beskriva den längtan till det forna Jugoslavien som både de med och               

utan egna minnen av landet kan uppleva. Kan man i litteraturen tala om en sorts               

Svenostalgi? En längtan tillbaka till rekordårens löfte om en ständigt ljusnande           104

framtid och, förstås, en sorg över hur samma löfte sprack. 

103 Jugonostalgi är ett etablerat begrepp inom forskningen kring det forna Jugoslavien. Ett aktuellt              
exempel på detta är Sanjin Pejkovics avhandling Det förflutna är ett främmande land: Medierade minnen               
av Jugoslavien i postjugoslavisk dokumentärfilm (2019) där begreppet ges stort utrymme. 
104 En elegantare term än denna vore dock att föredra. 
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