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1. Inledning 
 

”Min familj består av två sorters personer: de som är helt vrickade och de som är bättre på att 

dölja det. Min mamma… åh hon är den raraste man kan tänka sig…tills man råkar kränka 

henne, då är hon grymmare än den iskalla nordan.”1 

 

Så beskriver Persefone sin familj för sin dödlige älskare Filemon som vi får möta i början av 

Li Österbergs tecknade verk Ljusförgörerskan (2015). Persefone, eller Kore, och myten kring 

hennes öde har gestaltats och tolkats genom tiderna. Från att ha betraktats som ett offer för 

sina patriarkala familjegestalter till en drogvurmande rebellisk kvinna. I detta verk, som gavs 

ut 2015, får vi en inblick i en modern tolkning av en svensk serietecknare. Här möter vi en 

version av Persefone som aktivt går emot den förbestämda vägen och på många vis liknar den 

rebelliska berättelsen som uppkommit.2 Däremot finns det skillnader mellan denna 

utformning av Persefone och tidigare sådana, speciellt i dess medieform.  

 

Serieformatet populariserades under 1900 talet men det finns tidiga exempel på tecknade 

serier från 1890-talets dagspress.3 Serietidningarnas framväxt och 1930-talets guldålder 

gjorde att man under 1940-talet i Sverige började importera översatta engelska tidningar.4 

Senare började även fenomenet av seriealbum och grafiska romaner ta fäste genom 

utgivningen av Hergés Tintin böcker och Spiegelmans Maus (1980).5 Att Österberg har gjort 

en serieadaption, i form av en grafisk roman, av grekiska myter och gudar kan ge oss en insyn 

i hur dess moderna tolkning förhåller sig till det klassiska i både intrig och form. Speciellt då 

den grafiska romanen är i sig ett nytt medium inom serieskapandet som uppkom omkring 

1980-talet.6 

 

Om Persefone och hennes öde att bli dödsrikets gudinna kan vi läsa bland annat i Homeros 

Hymn till Demeter och Hesiodos Theogonin. Även de klassiska myterna saknar en slags 

                                                
1 Österberg, Li, Ljusförgörerskan, Epix, Stockholm, 2015, s. 10.  
2 Schottenius Cullhed, Sigrid, ”Persefone, missbrukare eller missbrukad?”, Tidskrift för 
litteraturvetenskap, 47, 2017:1, s. 1.  
3 Strömberg, Fredrik, Vad är tecknade serier?: en begreppsanalys, Seriefrämjandet, Åkarp, 
2003, s. 45. 
4 Strömberg, 2003, s. 48. 
5 Strömberg, 2003, s.60.  
6 Strömberg, 2003, s. 55.  
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”urmyt” på grund av dess ursprung i den orala traditionen.7 Detta kan man säga har givit 

myterna ett fortsatt liv i den modernare tolkningen. Ingen myt kan sägas vara den korrekta, 

det beror helt på tiden då den berättas i och med att även den ursprungliga myten förekommit 

i olika variationer. Varje modernisering tar därför fäste vid vad de anser viktigt, något som 

kan liknas vid hur den orala myten traderas. Detta preciseras under mytologiavsnittet i denna 

uppsats.   

 

Syftet med denna uppsats är att bygga vidare på den tidigare forskningen om Persefonemyten 

och dess olika historiska tolkningar. Genom att undersöka detta moderna verk, i ett modernt 

medium, kanske man kan finna ytterligare tolkningar som driver vidare denna myts ständiga 

relevans. Österbergs verk skildrar inte kidnappningen av Persefone utan snarare det som sker 

innan hennes nedgång, som endast antyds. Därigenom breddar Österberg både berättelsen och 

karaktären Persefone samt aktualiserar aspekter av myten i relation till Österbergs samtida 

publik. Likt den orala traderingen bygger Österberg sitt narrativ på det som hon anser 

aktualiserar en myt, 8  vilket förnyar myten till samtiden. Frågeställningen som denna uppsats 

kommer utgå från är följande. Hur framställs Persefones öde i Li Österbergs verk i relation till 

den klassiska mytbildningen och andra moderna adaptioner/tolkningar av den?  

 

1.2 Teori och metod  
 

Den metod som kommer användas i denna uppsats är främst en komparativ sådan med viss 

fokus på intertextuella aspekter. Både den klassiska versionen och nytolkning samt moderna 

nytolkningar kommer ställas i relation till varandra. Det intertextuella kommer naturligt då det 

centrerar kring texters relation till varandra.9 Texter står i förbindelse med varandra och 

läsningen av tidigare texter påverkar kommande texter.10  

 

                                                
7 Foley, Helene P., ed. The Homeric "Hymn to Demeter": Translation, Commentary, and 
Interpretive Essays. STU - Student ed., Princeton University Press, 1994, s. 97. 
8 Österberg, 2015, s. 109. 
9 Kjældgaard, Lasse Horne (red.), Litteratur: introduktion till teori och analys, 1. uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 147. 
10 Ibid.  
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1.2.1 Mytologi  
 

Vad mytologi egentligen är har varit en omstridd fråga och för att tydliggöra och analysera 

det valda materialet krävs en definition och teori. Detta argumenterar G.S Kirk för när han 

skriver att innan en väl genomtänkt tolkning framförs krävs det att man har undersökt 

myternas komplexitet som helhet.11 Till att börja med förklarar Kirk att myter i grekisk 

litteratur främst existerar som allusioner eftersom författarna endast refererar till enskilda 

aspekter av myterna.12 I och med den allmänna kännedomen av myterna krävdes det inte 

någon tydlig exposition, undantag förekommer dock bland annat hos Hesiodos.13 Det 

obefintliga behovet av expositioner av myterna ändrades däremot efter Alexander den stores 

fälttåg.14 Till följd av detta började romerska encyklopedister och grammatister fastställa 

myterna i skriftligt format.15 Detta menar Kirk är orsaken till att de moderna parafraserna av 

grekiska myter främst liknar dessa skribenter och inte de grekiska poeterna. 16  

 

Vad som egentligen ingår i termen myt och mytologi är något som Kirk diskuterar. Hans 

slutsats är att en berättelse kan klassificeras som en myt om den är någorlunda narrativt 

lyckad, eftersom att den lyckats överleva trots den minnesbaserade orala traditionen. Detta 

innebär att den prioriterats att bibehållas i samhällets kollektiva minne och att den strukturellt 

sett är enklare att komma ihåg.17 Utöver detta krävs det även att berättelsen har ett estetiskt 

värde som även innefattar funktionell relevans i någon aspekt utöver underhållning. Denna 

aspekt kan exempelvis vara högtidlig eller moraliskt bildande så länge det är något som 

accepteras av en hel grupp där berättelsen kopplas till en solidarisk erfarenhet av något slag. 18 

 

Utöver Kirk har denna uppsats även en fundamental grund i Tim Whitmarshs teorier om den 

antika litteraturen. Whitmarsh undersöker och diskuterar frågan om hur tradition och 

                                                
11 Kirk, Geoffrey Stephen, The nature of Greek myths, Repr., Penguin, London, 1990[1974], 
s. 13. 
12 Kirk, 1990, s. 14. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Ibid.  
16 Ibid.  
17 Kirk, 1990, s. 28. 
18 Ibid.  
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modernitet samspelar utifrån samtidens behov och förutsättningar.19 Han menar att då 

författare närmar sig en annan tids tradition skapas ett samspel eller relation mellan dessa 

tider.20 Whitmarsh skriver även om kvinnans plats i den antika litteraturen där hon blir 

marginaliserad men aldrig omintetgörs.21 Han hänvisar här till Claude Lévi-Strauss som 

menade att kvinnan kan marginaliseras men aldrig till den grad att hon omvandlas till 

byteshandelsobjekt22 i och med hennes språkliga förmåga.23 

 

1.2.2 Tecknade serier och performativitet  
 

En forskare inom ämnet tecknade serier är Fredrik Strömberg och det är hans 

komponentdefinition som denna uppsats utgår från gällande beteckningen av tecknade serier. 

”Sidoställda, orörliga bilder i medveten sekvens” 24 är Strömbergs främsta och mest koncisa 

definition, vilket han menar gör den vidare i sitt omfång i relation till övriga definitioner.25 

Sidoställda och orörliga bilder innebär att minst två icke animerade bilder står intill varandra 

och därmed kan betraktas tillsammans.26 Strömberg menar att en medveten sekvens innebär 

att det finns en avsändare som medvetet lagt bilderna i en viss ordning att betraktas i.27  

 

Inom serieforskningen finns det mängder med termer och begrepp för hur en serie byggs upp 

och kommunicerar med läsaren. På grund av att denna uppsats främsta fokus är relationen 

mellan nytolkning och myt kommer analysen av serien utifrån dessa begrepp inte vara 

prioriterade. Däremot är vissa grundläggande begrepp och teorier relevanta i och med att 

frågan om mediets påverkan kommer att undersökas. Randy Duncan, Matthew J. Smith och 

Paul Levitz beskriver i sin bok The Power of Comics; History, Form, and Culture (2015) hur 

serier bygger upp ett narrativ genom dess olika komponenter.28 En av dessa komponenter är 

vad de beskriver som ”encapsulation” vilket är sättet som serier förmedlar narrativet. Serier 

                                                
19 Kirk, 1990, s. 28. 
20 Ibid. 
21 Whitmarsh, Tim, Ancient Greek literature, Polity Press, Cambridge, 2004, s. 177. 
22 Whitmarsh, 2004, s. 178. 
23 Ibid.  
24 Strömberg, 2003, s. 131. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Strömberg, 2003, s. 132.  
28 Duncan, Randy, Smith, Matthew J. & Levitz, Paul, The power of comics: history, form and 
culture, Second edition., Bloomsbury Academic, London, 2015, s. 105.  
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presenterar inte varje steg och agerande i narrativet utan genomgår en inkapslande process för 

att välja ut vilka komponenter av ett narrativ som skall presenteras för läsaren.29 Det som 

bearbetas är frågan om vad som är nödvändigt att visa i seriens olika rutor för att läsaren skall 

kunna fylla ut resterande genom exempelvis associationer.30 Processen begränsar och 

bestämmer även vad som skall förmedlas med text alternativt bild. Det mest narrativt 

effektiva är exempelvis inte att skriva i text ”karaktären X var glad” utan att kommunicera 

detta med bilder som visar detta istället.31 De presenterar även en stor mängd faktorer som 

seriers kommunikation bygger på såsom ljussättning, rörelse osv. men det som är relevant här 

är dess beskrivning av symbolers roll i serier. De beskriver symboler som ett sätt att 

producera olika uttryck i serier, oftast genom sekvensmetaforer.32 Detta är då två bilder 

tillsammans skapar en mening som inte är synlig i bilderna var för sig.33 Det skapas alltså en 

underliggande mening som kan komma att effektivt kommunicera något komplext för läsaren 

eller provocera fram en viss känsla.34 

 

Judith Butlers artikel ”Performative Acts of Gender Constitution: An Essay in 

Phenomenology and Feminist Theory” (1988)35 är en klassisk text inom feministisk teori som 

diskuterar könets performativa natur. Likt Simone de Beauvoir menar hon att kön inte är 

något man föds med utan som tillbyggs under ens livstid.36 Butler utvecklar däremot denna 

teori genom att ifrågasätta idén om de två binära könen. Butler menar att könet fastställs och 

tilldelas genom performativt agerande inom de sociala normerna.37 I många fall kan detta 

agerande vara visuellt betingat, genom att framställa sig själv utifrån det som förväntas.  

 

Denna visuella aspekt är något som kopplar samman performativiteten och tecknade serier 

som också är högst visuella. Exempelvis då en läsare kan föreställa sig hur en karaktärs röst 

låter, de visuella komponenterna ger ett helhetsintryck som sedan översätts till vår idé av 

                                                
29 Duncan, Smith, Levitz, 2015, s. 108. 
30 Ibid.   
31 Duncan, Smith, Levitz, 2015, s. 113. 
32 Ibid.  
33 Ibid.  
34 Ibid.  
35 Butler, Judith, “Performative Acts and Gender Consitution: An Essay in Phenomenology 
and Feminist Theory.”, Theater Journal, 40, 1988:4.   
36 Butler, 1988, s. 223. 
37 Ibid.  
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rösten. I en serie avspeglar det yttre det inre berättandet och kommunicerar detta till den 

aktiva läsaren. I sin artikel ”Mörka Medier” (2017)38 beskriver Per Israelson representationens 

roll inom den tecknade seriens meningsproduktion. Han beskriver symboler och 

representation i tecknade serier som delaktiga, tillsammans med den aktiva läsaren, i 

meningsproduktionen.39 Seriens olika komponenter tolkas och sätts i relation till varandra för 

att skapa denna mening, vilket då kräver en aktiv läsare.40 Dessa komponenter kan i sig ses 

som meningsskapande vilket hör samman med idén kring metabilder, eller hyperikoner, som 

W.JT Mitchell benämner dem.41 Dessa bilder är självrefererande och deltar i 

meningsskapandet hos serietecknaren som även har övrig formgivning att förhålla dessa till.42 

Narrativet och karaktärerna skapas av dess yttre associationer och komponenter som liknar 

det sätt som könet byggs upp av ett dominerat yttre. Det yttre som till stor del består av 

symbolik vars kontextuella innebörd signalerar ”könet” utifrån normativa associationer.  

 

1.3 Tidigare forskning 
 

Att det forskats kring grekiska myter och hymner inom litteraturvetenskapen är en 

självklarhet. Bland denna mängd forskning finns det dock två forskare som fokuserat på 

tolkningen av det klassiska och moderna berättandet av Persefonemyten som använts i denna 

uppsats. Dessa är Sigrid Schottenius Cullhed och Helene P. Foley som båda skrivit om 

Persefonemytens olika gestaltningar och tolkningar. 

 

1.3.1 Schottenius Cullhed  
 

Under förarbetet till denna uppsats kom forskaren Sigrid Schottenius Cullheds artikel 

”Persefone, missbrukare eller missbrukad?” (2017) om Persefones gestaltning i klassiska och 

moderna kontexter att vara högst relevant. Schottenius Cullhed gör en översiktlig redogörelse 

för olika tiders framställning av Persefone kopplade till dess olika samtider. Från 1800-talets 

                                                
38 Israelson, Per, ”Mörka medier: Lovecraft och svensk fantastikserie”, De tecknade seriernas 
språk: uttryck och form, Nacka: Gedin & Balzamo; 2017. s. 198–215, 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-155414, (2020-06-01). 
39 Israelson, 2017, s. 202.  
40 Ibid. 
41 Ibid.  
42 Ibid.  
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passiva Persefone till den drogvurmande och rebelliska kvinnan som man kan möta i olika 

medier såsom diktning, sång och skönlitterära verk.43  

 

1.3.2 Foley 
 

Helene Foley är en klassisk forskare som specialiserar inom antikens litteratur, genus under 

antiken och receptionen av klassiska pjäser. En av Foleys publikationer ”The Homeric "Hymn 

to Demeter": Translation, Commentary, and Interpretive Essays” (1994) behandlar den 

homeriska Hymnen till Demeter där hon kommenterar och analyserar både språk och tolkning 

av verket. Foley börjar med att förklara vad en hymn egentligen är, en sång skriven för att 

hedra gudomligheter.44 I närläsningen påpekar hon även hur språket kan ge en inblick i 

karaktärernas intentioner, exempelvis skillnaden mellan Zeus som doken (ger) bort och Hades 

som Hepaksen (beslagtar) Persefone.45 Ett annat ordval som Foley poängterar är nosphin 

vilket enligt henne tyder på att Demeter varken var nära då dottern kidnappas eller visste om 

vad som skulle ske.   

 

I Foleys analys av Hymnen läggs det vikt på moder/dotter relationen som brister både före och 

efter kidnappningen. Hon menar att språket som används och Persefones fysiska avstånd från 

modern kan tyda på att hon mognar och utvecklas till en egen kvinna utöver sin identitet som 

dotter.46 Foley påpekar även Persefones symboliska död och giftermål som en slags allusion 

till den mänskliga kvinnans upplevelser.47 Gudarna blir i denna hymn begränsade av 

mänskliga åkommor där det främst är kvinnlig erfarenhet som skildras till skillnad från de 

homeriska epikerna.48 Skildringen av att som dotter giftas bort på order av ens far liknar den 

unga brudens erfarenheter i antika Grekland, speciellt då mannen potentiellt inte bodde i 

närheten och hon skiljs från sin familj.49 

 

 

                                                
43 Schottenius Cullhed, 2017, s. 8.  
44 Foley, 1994, s. 30. 
45 Foley, 1994, s.32. 
46 Ibid.  
47 Ibid.  
48 Foley, 1994, s. 80.  
49 Foley, 1994, s. 82.  
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2. Analys 
 

2.1 Den klassiska mytbildningen  
 

Detta är en kortare genomgång av Persefonemyten som framförs i den homeriska hymnen 

Hymn till Demeter. Det är främst denna version som uppsatsen utgår från som den klassiska 

sådana eftersom att den är, vad vi vet, en av de första. Hymnen börjar med att beskriva hur 

den vackra gudinnan Demeters barn, Persefone, blir beslagtagen av Hades med Zeus 

medgivande.  

 

I begin to sing of Demeter, the holy goddess with the beautiful hair.  

And her daughter too. The one with delicate ankles, whom Hades  

seized. She was given away by Zeus, the loud-thunderer, the one who sees far 

and wide.50 

 

I nyfikenheten över den vackra blomman som Gaia satt som fälla åt Zeus faller Persefone, 

med sina sköra anklar, ner i underjorden och fångas av Hades.  

 

She was filled with a sense of wonder, and she reached out with both hands to 

take hold of the pretty plaything. And the earth, full of roads leading every 

which way, opened up under her. […] The son of Kronos. The one known by 

many names. He seized her against her will, put her on his golden chariot, and 

drove away as she wept.51 

 

Denna klassiska iscensättning av Persefones väg till underjorden präglas av Demeters 

maktlöshet, Persefones oskuld och Kronos söners illvilliga ageranden. Demeter vet inte om 

vad som skett förrän hon återförenas med dottern. Hymnen befäster Persefones roll som den 

bortrövade flickan genom att porträttera henne som ett bortlurat barn. Det som följer är 

Demeters sorg och dess konsekvenser för människorna vilket leder Zeus till att låta Persefone 

återförenas med sin moder ”But he [Hades] gave her, stealthily, a honey-sweet berry of the 

                                                
50 Nagy, George, översättning, Hesiodos, "Homeric Hymn to Demeter." The Center for 
Hellenic Studies, 2016, chs.harvard.edu/CHS/article/display/5292, 1-3.  
51 Nagy, 2016, 15–20.   
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pomegranate to eat […]”52. Trots att mor och dotter fått återförenas så måste Persefone 

återvända till underjorden eftersom hon ätit en granatäppelkärna och är därmed bunden dit. I 

denna konversation uttrycker dottern att det hela var mot hennes vilja ”It was very much 

against my will. I cried with a piercing voice”.53 För att människorna ska överleva och 

fortsätta ge gåvor till Zeus kommer de överens om att Persefone får återvända i perioder i 

gengäld för att Demeter återigen gör marken bördig.54  

 

I verket Theogonin av Hesiodos beskrivs ett liknande skeende men mer kortfattat. ” She bore 

white-armed Persephone, whom Aidoneus snatched away from her mother with the consent 

of wise Zeus”.55Aidoneus, en annan benämning av Hades, för även här bort Demeters dotter 

med Zeus godkännande. Däremot beskrivs det inte händelseförloppet i samma utsträckning 

som i Hymnen.  

 

2.2 Ljusförgörerskan i förhållande till den klassiska mytbildningen  
 

I Österbergs verk är Persefone skildrad som en ungdom med en stark relation till både naturen 

och sin mor Demeter. Dessa relationer är däremot inte helt felfria och obestridda. 

Ljusförgörerskan börjar med att gestalta hur Persefone umgås med sin dödlige älskare 

Filemon. Persefone vill inte ha penetrerande sex och undrar om han inte är medveten om den 

potentiella konsekvensen av ”riktigt” sex.56 Persefone är själv allt för medveten om dessa 

konsekvenser och efter några sidor berättar hon för sina växter om sitt liv och missöden.57 

Detta innebär att verket har ett berättarperspektiv där Persefone själv återberättar tidigare 

skeenden. Detta skiljer sig från många klassiska skildringar av myten, såsom hymnen, där det 

är en tredje person som sjunger till Demeter.  

 

Persefone berättar om sin uppväxt med modern Demeter och hur hennes vänner främst var 

växter och ormar. En återkommande tematik var även hennes nyfikenhet om sex och 

tveksamhet till moderskap.58 Klyftan mellan mor och dotters värderingar tydliggörs alltmer då 

                                                
52 Nagy, 2016, 371–372.  
53 Nagy, 2016, 432.   
54 Nagy, 2016, 445.   
55 Nagy, 2016, 940.  
56 Österberg, 2015, s. 9. 
57 Österberg, 2016, s. 23.  
58 Österberg, 2015, s. 34.  



 11 

Rhea, Demeters mor, ger Persefone en statyett.59 Statyetten föreställer en okänd kvinna som 

håller i ormar och Rhea tänker sig att statyetten kanske föreställer en gammal jordgudinna. 

Hektate, en vän till familjen och Demeters älskarinna, påpekar däremot att ormar även är 

kopplade till underjorden och menar att statyetten kan vara härskarinnan under jorden.60 

Denna idé får genklang hos Persefone och är en anledning varför hon värdesätter statyetten 

medan hennes mor inte uppskattar denna symbol.61  

 

 
Fig. 1. Källa: Ljusförgörerskan, 2015, s. 28. 

 

Demeter klagar över statyetten och att Persefone inte tar hand om sitt rum eller umgås med 

sina vänner.62 Modern vill inte släppa taget om Persefones ungdomliga smeknamn ”Kore” 

vilket betyder ”flickan”. Detta skapar en reva mellan de två parterna eftersom att Demeter inte 

erkänner Persefones mognande och därmed inte erkänner henne som en vuxen individ. 

Demeters klagan får Persefone till att i sin ensamhet skrika ut sin frustration över att modern 

”Driver mig till vansinne”63 och tänker ”Jag fattar inte hur jag kunnat bli så olik 

mamma…eller så olik alla som jag någonsin träffat, rättare sagt”.64  

 

                                                
59 Österberg, 2015, s. 27.  
60 Ibid.  
61 Österberg, 2015, s. 29.  
62 Österberg, 2015, s. 30.  
63 Ibid.   
64 Ibid.  
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Fig. 2. Källa: Ljusförgörerskan, 2015, s. 34. 

 

I figur två presenterar Österberg en dansande och lycklig Persefone som sjunger om att hon är 

underjordens härskarinna med ormar kring armarna såsom statyetten.65 Symboliken som 

denna artefakt utgör kan på ett sätt tolkas som Persefones första insikt om att det finns 

alternativa kvinnoroller. Hon har växt upp med sin mamma vars idé av en kvinna endast 

centrerar kring hennes fertilitet och nu presenteras en alternativ kvinna som Persefone kan 

identifiera sig med. Detta verkar nästintill paradoxalt till moderns syn på dottern som barnlik, 

samtidigt som hon upphöjer Persefones första mens med att säga ”Nämen ser man på, nu är 

du en kvinna” och le.66 Modern verkar ha en svår relation till sin dotter som inte längre är 

barn, eftersom hon kan bli med barn, men inte anses vara vuxen då Demeter exempelvis inte 

gärna lämnar henne ensam.  

 

Tematiken kring hur dottern känner sig olik de runtom henne är återkommande i verket och 

kan kopplas till Foleys tolkning av Hymn till Demeter. Där växter Persefone ifrån modern i 

och med sin mognad.67 I Österbergs verk utformar sig denna mognad av deras skilda åsikter 

om moderskap och abort. I Österbergs serie berättar Hektate om hur hon blivit tillfrågad att 

utföra en abort, något som Demeter ställer sig starkt emot. Speciellt då anledningen till 

aborten var att kvinnan inte kände någon moderskärlek.68 En tanke som Demeter anser vara 

                                                
65 Österberg, 2015, s. 34.  
66 Österberg, 2015, s. 26.  
67 Foley, 1994, s. 3.  
68 Österberg, 2015, s. 19.  
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absurd eftersom det går emot hennes jordnära principer om fertilitet och moderskap. 

Persefone, som vid denna tidpunkt redan genomgått en abort, blir upprörd och går när modern 

säger ”En sådan kvinna är ingen kvinna! Hon är ett monster!”.69  

 

 
Fig. 3. Källa: Ljusförgörerskan, 2015, s. 20. 

 

Österbergs porträttering av Persefone är av en kvinna som aldrig visat intresse eller känslor 

för moderskap eller barn.70 Det är egentligen detta som driver mor och dotter från varandra i 

och med att Demeter ser Persefone/Kore utifrån sina egna värderingar och idéer om hur en 

kvinna är till naturen. Kvinnans ”naturliga karaktär” är ingenting som Persefone identifierar 

sig med, något som tydliggörs genom statyetten, men trots detta är hon inte säker från 

naturens gång gällande reproduktion. Hon är intresserad av sex och när hon har samlag för 

första gången är hon först lycklig.71 Hon har tagit kontroll över sin kropp, gjort något som 

anses vara vuxet och njutit av att ta del av det. Trots att hon äter vallmofrön som sägs 

förhindra graviditet blir hon gravid och att behålla barnet är inte ett alternativ. Därefter 

kommer hon på idén nå ut till sin frånvarande pappa, Zeus.72 

 

Efter att hon mot Demeters önskan åker till Olympen, interagerar hon med andra gudars barn 

och får tillslut tala med sin fader i enrum. Persefone förklarar situationen men inte ens Zeus 

kan förgöra en gud, även om det är ett foster.73 Han frågar om detta verkligen är vad hon vill 

och säger att hon kanske borde prata med sin mamma, att det inte är något att skämmas för.74 

                                                
69 Österberg, 2015, s. 20. 
70 Österberg, 2015, s. 42.  
71 Österberg, 2015, s. 37. 
72 Österberg, 2015, s. 43. 
73 Österberg, 2015, s. 65. 
74 Ibid. 
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Fig. 4. Ljusförgörerskan, 2015, s. 65. 

 

Zeus går med på att ”ta hand om” barnet efter födseln och ger henne instruktioner. Utöver det 

berättar Zeus även för henne varför hennes namn komiskt nog passade henne.75 Zeus berättar 

att han döpte henne till Persefone vilket betyder ”ljusförgörerskan” för att provocera hennes 

mamma.76 Detta stämmer inte helt överens med de klassiska myterna men är något som 

Österberg valde att ha med då det passade in i hennes nytolkning.77 

 

 
Fig. 5. Källa: Ljusförgörerskan, 2015, s. 67 

 

Athena skickas med Persefone till en säker plats där hon ska utföra aborten och tillslut lägger 

de fostret, som Persefone döper till Zagreus, i en ask till Zeus.78 På nästa sida ser vi hur 

                                                
75 Österberg, 2015, s. 66. 
76 Österberg, 2015, s. 67.  
77 Österberg, 2015, s.110. 
78 Österberg, 2015, s. 87.  



 15 

Persefone gråter av lycka på Olympen och Persefone som berättare beskriver att ”Ändå kände 

hon bara en oerhörd lättnad av att bli kvitt det som växt inne i henne”.79 

 

Det blir tydligt för Persefone att det var Zeus som hon hade samlag med i grottan.80 Något 

som båda parterna verkade veta men inte adresserar. Inom den orfiska religionen, en 

hellenistisk sådan, är vinguden Dionysos en återfödd version av Zagreus vars föräldrar var 

Persefone och Zeus (som orm).81 Hera beordrade, av svartsjuka, titanerna att döda Zagreus 

och de slet honom i stycken. Titanerna åt allt förutom hans hjärta som Zeus använde för att 

skapa ett barn tillsammans med människan Semele och döpte honom till Dionysos. 82 I 

Österbergs verk blir alltså Zagreus till på liknande sätt och det visar sig sedan att han återfötts 

som Dionysos.83  

 

Persefones relation till Hades, som i det klassiska berättandet är hennes förövare, visar sig 

senare i Österbergs verk. Förutom den tidiga tillbakablicken då Demeter frågar om hon 

träffade Hades på familjefesten, som skildras i Österbergs verk Fejd och Fest (2018).84 Detta 

verk publicerades efter Ljusförgörerskan och utspelar sig tidigare med ett fokus på Hades och 

en familjefest på Olympus där han även introduceras till Persefone. Däremot har redan 

aborten skett då sekvensen i Ljusförgörerskan är en slags tillbakablick återberättad av 

Persefone. Under deras samtal i Fejd och Fest berättar Persefone om sin önskan att bli 

ofruktsam och Hades informerar henne att det är något som sker om man kontinuerligt äter 

mat från underjorden. Däremot skulle detta innebära att man blev bunden dit men han 

erbjuder sig att undersöka om det går att undgå detta. Persefone blir upprymd av denna idé 

och de fortsätter hålla kontakten där Hermes får agera brevbärare.85 Ljusförgörerskan slutar 

med att Persefone skriver tillbaka till Hades senaste brev och uttrycker ett intresse av att ses 

återigen.86 

 

                                                
79 Österberg, 2015, s. 89.  
80  Österberg, 2015, s. 91. 
81 ”Zagreus”, Encyclopaedia Britannica, Encyclopædia Britannica, inc. 2020, 
https://www.britannica.com/topic/Zagreus (2019- 10- 25)  
82 Ibid.   
83 Österberg, 2015, s. 95.  
84 Österberg, Li, Fejd och fest, Epix, Stockholm, 2018.  
85 Österberg, 2018, s. 189.  
86 Österberg, 2018, s. 104.  
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Fig.6. Källa: Fejd och Fest, 2018, s. 189. 

 

Det är denna relation mellan Persefone och Hades som är en av de stora skillnaderna mellan 

de klassiska myterna och Österbergs verk. Däremot är detta inte huvudfokus i 

Ljusförgörerskan och därmed inte en central aspekt i denna uppsats. I Fejd och Fest möter de 

varandra som jämlikar i samma situation, som personer som båda gömmer sig från sin familj 

på grund av att de inte kommer överens med dem. Hades framställs inte som en patriark i 

familjen utan som en skygg enstöring som gärna håller sig utanför allt vad gudarna gör. Han 

värderar ensamhet och jobbet som omhändertar de döda. Persefone värderar ensamhet och 

livet som hon tillbringar med sina växter. Han visar även att han respekterar och stödjer 

hennes önskan att ha kontroll över sin fertilitet.87  

 

Detta är i stark kontrast till den Hades som porträtteras i exempelvis Hymnen. I Hymnen är 

Hades en starkt patriarkal figur som aktivt, och med Zeus medgivande, våldsamt kidnappar 

Persefone.88 I Hymnen porträtteras även den unga gudinnan Persefone som en oskyldig flicka 

vars nyfikenhet fick henne att falla i gudarnas fälla. Österbergs porträttering anpassar Hades 

karaktär för att vara kompatibel med henne, eftersom relationen till Hades är en av 

anledningarna till varför hon dras till underjorden. Dessa porträtteringar kan ses som 

okonventionella föräldrafigurer där Hades omhändertar de döda och Persefone sköter om sina 

växter och ormar. Denna vårdande sida innebär däremot inte att de är intresserade av att ha 

egna barn på det traditionella sättet. Båda uttrycker att de är ointresserade av barn vilket 

vanligtvis inte går samman med deras vårdande sidor. Detta går hand i hand med dess 

ursprungliga myter då Hades och Persefone, till skillnad från majoriteten av gudar, inte har 

                                                
87 Österberg, 2018, s. 197.  
88 Nagy, 2016, 15-20.  
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barn tillsammans.89 De två karaktärerna speglar på ett sätt varandra i att båda inte helt 

överensstämmer med den roll som det normativa samhället tilldelat dem. Trots detta är de 

båda sympatiska och omhändertagande, vilket kan vara en faktor till varför de dras mot 

varandra.  

 

 
Fig. 7. Källa: Fejd och Fest, 2018, s. 69.  

 

Österbergs verk har ännu inte skildrat då Persefone till slut hamnar i underjorden men det som 

har visats kan kopplas till Persefonemyten. I den resterande delen av denna uppsatsen 

kommer den huvudsakliga fokusen vara på hur Österbergs version av myten står i relation till 

klassiska och andra moderna nytolkningar.  

 

2.3 Moderna nytolkningar och dess innebörd  
 

I sin bok Ancient Greek Litterature skriver Tim Whitmarsh om antikens litteratur i dess olika 

former.90 Han skriver bland annat om hur moderna författare åkallar traditioner och relationen 

som skapas mellan de olika tiderna.91 Det framställs som en relation där två tider kommer i 

dialog med varandra utifrån varderas förutsättningar där traditionen är dess mötesplats för att 

samspela. Detta tydliggörs då nytolkningar, som Schottenius Cullhed skriver i sin artikel, ofta 

                                                
89 “Persephone”, Encyclopaedia Britannica, Encyclopædia Britannica, inc. 2020, 
https://www.britannica.com/topic/Persephone-Greek-goddess, (2019- 10- 25). 
90 Whitmarsh, 2004, s. 1.  
91 Whitmarsh,2004, s. 19. 
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kopplas till samtidens övergripande samhällssituation samtidigt som mytens tidlösa ramverk 

blir ett sätt att föra fram dagsaktuella frågor. Schottenius Cullheds exempel är hur 

Persefonemyten kopplades till opiummissbruk under 1800-talet då narkotikamissbruk 

ökade.92 

 

Österbergs verk utspelar sig under antiken och porträtterar dess gudar i sin ursprungliga miljö, 

däremot är språket och de narrativa förändringarna inte i sig likt de klassiska myterna. Som 

tidigare påpekats är en stor skillnad Persefones självständiga ageranden och berättande. 

Denna perspektivförändring kan i viss mån ses som ett modernt inslag på den klassiska myten 

som ger röst åt en kvinnlig karaktär som annars alltid talar genom en man. Likt Sapfo som 

gav röst till Helena av Troja i sin omskrivning av Homeros Iliaden, där Helena är driven av 

sina egna begär,93 ger även Österberg röst till Persefones begär. I Hymnen är det enda vi får 

veta om Persefones inre liv att hon plockade blomman av nyfikenhet,94 att hon upplevde 

Hades kidnappning som våldsam och hemsk95 samt att hon inte menade att bli bunden till 

underjorden.96 I Österbergs verk uttrycker hon, med egna ord, hennes begär och åsikter 

gällande relationen med sin mor, sex och moderskap. Dessa underliggande tankar är inte som 

tagna ur luften om man relaterar dem till den klassiska myten då många tolkningar ansett att 

relationen till mamman är påfrestande och det faktum att Persefone, till skillnad från många 

av de andra gudarna inte porträtteras som en moder. Österberg har med viss frihet och 

efterforskning konstruerat en Persefone som är klassisk och ändå nytänkande, något som kan 

kopplas till gestaltningen. Att göra en nytolkning och presentera denna i ett modernt medium, 

såsom en grafisk roman, där man bildligt förhåller sig till den klassiska miljön är i sig 

nytänkande. Det breddar läsarens uppfattning av hur en verklighet eller berättelse kunde te sig 

i den klassiska miljön genom att applicera en annan tids sätt att tala om tidlösa teman såsom 

sex, kärlek och individens roll utifrån ett kvinnligt perspektiv.  

 

I många nytolkningar och gestaltningar av Persefonemyten framställs moderniseringen, som 

tidigare nämnt, i form av ombyte av miljö och tid. I ett flertal exempel som Schottenius 

Cullhed presenterar är myten översatt till nytolkningens tid och moraler, såsom 

                                                
92 Schottenius Cullhed, 2017, s. 8.  
93 Whitmarsh, 2004, s. 182.  
94 Nagy, 2016, 15. 
95 Nagy, 2016, 432. 
96 Ibid.   
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artonhundratalskvinnans emancipation och narkotikabruket som spreds i Europa.97 Österbergs 

seriealbum kan till viss del kopplas till den modernare frågan om abort och kvinnlig frigörelse 

från modersrollen. Däremot är sättet det presenteras som snarare en omtolkning och 

undersökning av hur det kanske egentligen var eller kunde vara under antiken. Österberg 

tycks föra fram sin version av hur myten borde sett ut i relation till det som faktiskt tillhör den 

klassiska Hymnen och hur den kan tolkas. I och med den omgivning och miljö som gestaltas 

återknyts berättelsen till myten och dess ursprung på ett sätt som antyder en revidering istället 

för en modernisering. Genom att exempelvis synliggöra ämnen som myten endast alluderar 

till, men som i moderna verk kan utforskas eftersom de inte är lika tabubelagda. Österberg 

tycks ge myten större utrymme att utforska svåra frågor som inte kunde diskuteras under sin 

egna tid. Det är på detta vis som Österberg förnyar och utvecklar den klassiska myten utifrån 

sin egna samtid och dess relevanta frågeställningar. 

 

2.4 Adaptionerna i olika medium  
 

Som tidigare nämnts har många moderna tolkningar av Persefonemyten ofta moderniserats i 

den mån att det utspelar sig i en samtida kontext. Österbergs berättelse utspelar sig inte i 

författarens samtida kontext, däremot finner man vissa ”modernare” frågor i hennes verk. Det 

tycks vara tre faktorer som åtskiljer och urskiljer Ljusförgörerskan från många tolkningar. 

Den första är hur berättelsen utspelar sig under antiken, den ursprungliga mytens miljö. Detta 

påverkar yttre faktorer såsom bilderna Österberg ritar och hur karaktärerna lever i en naturfast 

miljö med egna riter och livsstilar. Den andra faktorn är Persefones karaktärsskildring i 

relation till andra nytolkningar och den klassiska versionen. Österbergs Persefone är inte en 

metafor för exempelvis en ung brud eller drogmissbruk. Det som sker narrativt är en konkret 

berättelse, skeenden som utspelar sig och upplevs av huvudkaraktären. Persefone är varken en 

”idé” eller någon annans saga inom verket, utan en självständig och fulländad ungdom som 

upplever svårigheter under sin tid av mognad. Hon är en envis individ som motsätter sig 

förväntningarna omvärlden har på henne utifrån att hon är kategoriserad som en typisk 

kvinna. Genom detta kommer vi fram till den tredje faktorn, serieformatet. Österberg är inte 

den enda som utforskat grekiska myter, och Persefone specifikt, genom serieformatet. Andra 

exempel på mytopoetiska verk är bland annat Persephone (2017) av Loic Locatelli-

Kournwsky och Niel Gaimans Sandman (1988). Österberg har däremot framställt sin 

                                                
97 Schottenius Cullhed, 2017, s. 8.  
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berättelse på ett eget sätt, eftersom att få serier är exakt lika i och med dess sätt att utformas 

rent konstnärligt och strukturellt.  

 

Serieformatet kan, som presenterats i teoriavsnittet, kopplas till Butlers teorier om kön som 

performativa. Serier bygger på att deras komponenter tillsammans förmedlar ett budskap till 

den tolkande läsaren. Detta betyder däremot inte att läsningen blir mer subjektiv än en text 

utan snarare mer konkret i dess kommunikation. Som Duncan, Smith och Levitz skriver så 

sker det ett utbyte mellan läsare och serietecknare där serietecknare bestämmer vad läsaren 

behöver/ska se genom ”encapsulation” processen.98 I Österbergs serie möter läsaren en 

fulländad Persefone, både visuellt och på ett inre plan. Läsaren får observera Persefones 

handlingar, inre tankar och miljö. Dessa tre intryck kan bredda läsarens tolkning och 

uppfattning av Persefone som en egen karaktär och inte som en metafor eller allusion. I 

många moderna tolkningar är Persefone likt statyetten, en symbol för något annat, ett objekt 

som används för att återspegla dess samtid genom en nytolkning av en gammal myt. Trots att 

meningsskapande objekt bygger den tecknade seriens meningsproduktion så frigörs här 

Persefone från att endast vara ett representativt objekt. I Österbergs serie möter läsaren 

Persefone som ett subjekt i sitt egna tid och rum. Gudinnan blir en självständig karaktär som 

återtar sitt namn, kropp och öde från omgivningens förväntningar.  

 

Symbolernas innebörd genomsyrar det tecknade mediet och en tidigare nämnd symbol är som 

sagt statyetten (se fig.1). Vikten av denna gåva från Rhea tydliggörs genom det faktum att 

berättaren Persefone väljer att ha med detta i sitt återberättande ” […] det är en annan sak som 

är värd att nämna först […]”.99 Hon är medveten om att denna statyett och idéerna som den 

för med sig är relevanta när hon berättar om vad som hänt. Mötet mellan Persefone och 

statyetten är nästan en vändpunkt i hennes liv då hon nu introduceras till en alternativ 

kvinnofigur. I mötet med det performativa vidgas Persefones uppfattning om vad en kvinna 

kan vara, separerat från sin fertila egenskap. Statyetten blir både en symbol för detta och ett 

performativt objekt som påverkar dess omgivnings uppfattning om vad som kan symbolisera 

en kvinna. Demeter verkar tolka denna statyett som kall och håller absolut inte med Rhea i 

idén att ögonen liknar hennes dotters.100 Denna kvinnosymbol stämmer helt enkelt inte 

                                                
98 Duncan, Smith, Levitz, 2015, s. 105.  
99 Österberg, 2015, s. 26. 
100 Österberg, 2015, s. 29.  
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överens med de performativa associeringar som Demeter, och normen, menar symboliserar en 

kvinna. Den blir något annat, något udda, och just därför identifierar sig Persefone med den. 

Hon identifierar sig inte som person utifrån sin reproduktiva förmåga, en egenskap hon gärna 

undgår. Vilket tydliggörs i Fejd och Fest då hon uttrycker sin önskan om att bli ofruktsam.101 

Om vi nu återgår till figur 1 kan vi använda denna för att göra en kort serieanalys för att 

tydliggöra mediets påverkan. För att underlätta tolkningen lägger jag återigen figuren 

nedanför.  

 

 
Fig.1. Källa: Ljusförgörerskan, 2015, s. 28. 

 

Denna ruta består av en närbild på Persefones profil som tittar på statyetten. Hennes ögon är 

stora och hon ler samtidigt som hon verkar tala direkt till statyetten när hon säger ”Hon 

kanske bara vill hålla sig för sig själv […] ”.102 Denna bild är ett typiskt exempel på en 

sekvensmetafor där två bilder, eller komponenter till en bild, tillsammans utgör ett 

underliggande budskap. Om rutan endast innehöll Persefone och textbubblan förloras bandet 

mellan det hon säger och statyetten. Även om hon tycks svara på något som de andra 

diskuterar så är de inte egentligen medverkande i denna konversation. Det är mellan 

Persefone och statyetten, härskarinnan under jorden. Det visuella berättandet antyder att ett 

band har skapats mellan dessa gestalter och att Persefone identifierar sig med objektet. Utöver 

att hon tillsynes pratar med statyetten så verkar hon även tala högt med sig själv. Det är 

Persefone som söker enskildhet och det är hon som bestämmer sig för att bli något annat än 

det som förväntas av henne baserat på sitt kön. Läsarens relation till det hela blir ett aktivt 

                                                
101 Österberg, 2018, s. 197.  
102 Österberg, 2015, s.29. 
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sådant där man genomgår flera lager av tolkningar och associationer. Läsaren möter först 

Persefone, och sedan statyetten, ett representerande objekt, som i sig självt liknar relationen 

som läsare och verk har. Verket är ett representerande objekt där Persefone ser sig själv i 

statyetten och läsaren ser Persefone. Det blir en slags metabild som går hand i hand med 

läsaren, i detta fall en statyett som kommunicerar mer än sitt objekt.  

 

2.5 Relationen mellan nytolkningar och klassiska myter 
 

Vad gör detta för läsarens intryck och själva tolkningen av myten? Genom att applicera 

Butlers teori om det performativa könet på Österbergs verk synliggörs vissa centrala aspekter 

i myten och vilken problematik som kan uppkomma i översättningen till ett modernt verk. De 

föråldrade synsätten på kvinnans roll och objektifieringen av henne försvinner inte i och med 

nytolkningar. Istället sätts dessa som huvudproblematik eller antagonist i karaktärens narrativ. 

I Hymn till Demeter är Hades porträtterad som en slags antagonist med Zeus som ångerfull 

medhjälpare. Hades blir som sagt en sympatisk karaktär som, likt Persefone, inte passar in i 

den patriarkala normen för hur en man ska vara.  

 

I Österbergs verk sker det en slags översättning från den klassiska versionens idéer till 

modernare sådana. Persefones främsta problematik blir istället det performativa könet som 

hon tilldelats och förväntningarna som ingår. Hon förminskas av sin omgivning till att endast 

relateras till sitt kön, där Hymnens oskyldiga flicka tycks vara idealet. Persefone måste 

konstant kämpa emot detta ideal och därmed också Hymnen, eller de gamla värderingarna, för 

att återta sin identitet. Den identitet som frångår den performativa och det socialt konstruerade 

könet som hon tilldelats. Detta tydliggörs i och med Österbergs Persefones konstanta sökande 

efter alternativ, genom statyetten, till att gå genom graviditeten och till sist då Hades berättar 

om underjordens ofruktbarhet. I Ljusförgörerskan ligger egentligen kampen mot graviditeten 

och därmed den normativa roll som hon motsätter sig. Aborten är mycket svår till den grad att 

Athena, en av de starkare gudarna, ges uppgiften att ta hand om Persefone under tiden.103 Den 

unga gudinnan väljer helt enkelt att söka alternativ och ställa sig emot det hon lärt sig under 

sin uppväxt som normativt och rätt. 

 

                                                
103 Österberg, 2015, s.72.  
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Denna kamp mellan det egna uttrycket och skådespeleriet som tycks förväntas ställer på ett 

sätt den klassiska myten och moderna tolkningen i en dialog med varandra. I Österbergs 

version är Persefones karaktär en som talar för och personifierar den moderna rebelliska 

kvinnan som slits mellan föråldrade förväntningar och sitt egna jag. Myt och modernisering 

möts alltså och för en dialog angående frigörelsen där det performativt konstruerade könet 

bygger på myten och dess ideal. Dialogen är därför essentiell och något som måste ske i 

skapandet av en nytolkning eller adaption av ett verk. Den centrala aspekten i Österbergs verk 

som skiljer sig från den klassiska versionen tycks vara frågan om valet och orsaken. 

Persefones val om att förenas med underjorden och orsakerna bakom det.  

 

Det faktum att Österberg porträtterar Persefone som ett subjekt med valmöjligheter är i sig en 

stor modernisering i jämförelse med myten, där Demeters dotter varken framställs som att 

välja att bli nedförd till underjorden eller att bli bunden dit. Istället vilseleds hon i sin 

nyfikenhet över en blomma, tas med våld och sedan luras återigen av Hades som åtrår henne 

med granatäppelkärnan. I den klassiska myten är hon lik de kvinnor som Whitmarsh beskriver 

i sin bok under antiken som ses som ”exchange tokens”.104 Österbergs Persefone må vara fast 

i en situation där hon förminskas men trots detta är hon en karaktär som agerar och aktivt 

arbetar för att frigöras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
104 Whitmarsh, 2004, s. 178. 
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3. Sammanfattning och diskussion  
 
 
Li Österbergs grafiska roman Ljusförgörerskan är vid första anblick en intressant skildring av 

en klassisk grekisk myt. Vid närmare läsning finner man även en djupgående guldgruva för 

forskningen inom nytolkningar och adaptioner av myten om Persefone. De tre faktorer, som 

presenteras i denna uppsats, som skiljer Österbergs verk från många andra tolkningar och den 

klassiska myten är som sagt serieformatet, Persefones berättande karaktär och miljön där det 

utspelar sig i. Utöver att myten skildras med ett ytterst modernt medium – den grafiska 

romanen – så är kopplingen till dess ursprungliga narrativ och tid väldigt närvarande. I och 

med att Österberg valt att sätta narrativet i dess ursprungliga miljö, med sitt moderna öga, blir 

synliggörandet av den tidlösa tematiken alltmer effektiv. Den aktiva serieläsaren får delta i ett 

utbyte, inte endast med Österbergs verk men även det klassiska narrativet och sin egna 

uppfattning av myten.  

 

Utifrån Whitmarsh och Kirks beskrivning av mytens natur och hur moderna författare har 

åkallat dessa traditionella berättelser har relationen mellan myt och nytolkning i Österbergs 

verk tydliggjorts. Den dialog som verket för med Hymnen gällande det performativa i både ett 

könsligt och medialt perspektiv förstärks i och med den aktiva serieläsarens deltagande. 

Läsaren tar därefter del av en Persefone som berättar och iscensätter sitt egna narrativ. Hon 

får utrymme att frångå den klassiska rollen som metafor eller allusion till något annat och 

istället vara en självidentifierande karaktär. Persefones karaktär uttrycker själv, med egna ord, 

sina begär och åsikter gällande bland annat sex och moderskap.  

 

Den tecknade serien kan med sin performativa natur synliggöra och konkretisera Persefones 

kamp för frigörelse från normativa förväntningar. Detta sker exempelvis genom att statyetten 

blir en slags metabild för hur en kvinna som frångår normen kan vara. Den aktiva läsaren och 

bilderna deltar i meningsproduktionen där man möter ett föråldrat synsätt på kvinnans roll 

utifrån hennes barnafödande. Synsättet ersätter därför Hades som huvudsaklig antagonist och 

hans karaktär blir istället en sympatisk man, som frångår normativa förväntningar av män. 

Persefones egna kamp bygger som sagt på att finna alternativa vägar till frigörelse, först 

genom statyetten och sedan genom aborten. Slutresultatet av Österbergs verk blir alltså en 

nytolkning av en myt som konstant för en dialog med dess ursprung utan att förlora det 

moderna perspektivet och dess performativa natur.  
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