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Inledning 

 

Bakgrund 

True love was invented by a guy like me to sell nylons. 

-Don Draper 

 

Citatet är hämtat från teveserien Mad Men som porträtterar hur reklambranschen exploaterar 

olika värden för att öka konsumtionen. Repliken skulle lika gärna kunna varit hämtad från Karin 

Boyes debutroman Astarte som gestaltar konsumtionssamhällets framväxt i Stockholm på 

trettiotalet.1 

På hösten 1931 debuterade Karin Boye som romanförfattare med Astarte. Med tre 

diktsamlingar (Moln, Gömda Land och Härdarna), redaktörsarbete i Clarté och Spektrum, 

översättningar och kritik var Boye redan ett etablerat namn i det litterära Sverige. Romanen var 

ett bidrag till en romanpristävling som utlystes av Bonniers, Gyldendals boghandel Nordisk 

forlag och Gyldendal Norsk Forlag 1929. Tävlingen var ett led i att modernisera bokbranschen. 

Förlagen hade utlyst stora prispengar för att dra större uppmärksamhet, dessutom var det en 

gemensam nordisk tävling som syftade till att sätta den moderna nordiska romanen på kartan 

internationellt. Med Astarte vann Boye andra pris och etablerade sin roll i den svenska 

modernismen.  

Egentligen är det svårt att göra ett klassiskt handlingsreferat. Boye bryter aktivt mot 

romanformen. I en uppbruten kronologi utan tydliga huvudkaraktärer får man följa olika 

personer i Stockholms stadsliv som bär på olika drömmar om vilka de verkligen skulle kunna 

vara. Nattklubben, festvåningen, biografen är platser där karaktärerna vävs in i olika drömmar. 

De drömmer om att vara attraktiva och att få social status. Det finns inga huvudkaraktärer i 

traditionell mening, men några – Britt, Tage, Viola, återkommer i olika situationer även om 

fokaliseringen skiftar. Britt flyttar från småstaden till Stockholm. Hon kommer in i puberteten 

och upptäcker sin attraktionskraft på män. Tage arbetar som redaktör på tidskriften Hemmets 

Härd, uppvaktar Viola men är förälskad i Britt. Viola försöker klättra i status genom att få till 

det med en man som har det gott ställt. Vid sidan av nöjeslivet i Stockholm berättas en historia 

om modeindustrin. Boye gestaltar hela produktionskedjan som ligger till grund för de plagg 

som ställs ut i stadens skyltfönster. I centrum för romanen är skyltdockan Astarte som har 

 
1 Boye, K. Astarte (1931). Stockholm: Bonnier. 
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gudomliga egenskaper. Dockan är hämtad från ett semitiskt mytkomplex om fruktbarhet och 

årstidernas växlingar. Astarte påverkar romankaraktärerna som går förbi skyltfönstren. Genom 

henne förälskar sig karaktärerna i sig själva. 

Romanen gestaltar ett samhälle i förändring. Stadens centrum förflyttas från kyrkan till 

köpcentret. Konsumtionen får allt mer betydande roll på arbetsmarknaden och människors 

vanliga liv.  

Genom satir och ironi går Boye i polemik mot en historisk förändring, men stilen är även 

prosalyrisk. I den stilistiska spänningen skapar Boye både distans och närhet i sin debutroman. 

Läsaren tar del av karaktärernas drömmar, deras åtrå och begär; men väcks likväl upp från dem 

för att nyktra till i en kritisk läsning av konsumtionssamhället. Boye undersöker hur våra 

drömmar manipuleras och vilken makt det materiella har över oss. Detta är ett tema som är än 

mer aktuellt idag när tjänstesektorn växer sig större och reklambranschen hittar fler vägar in i 

våra privatliv.  

Romanen är relativt okänd i förhållande till resten av Boyes författarskap. Det är intressant 

då Astarte tematiserar flera ämnen som diskuteras flitigt i vår samtid. Den här studien lyfter 

fram Astarte som en kritisk röst och genom en marxistisk utgångspunkt visar på det socialistiska 

tankegodset i Boyes författarskap. 

  

Syfte 

Studien syftar till att undersöka hur konsumtionskritiken tar sig i uttryck i Astarte. Romanen 

skrevs i en tid när Sverige moderniserades. Boye tar en kritisk blick på det framväxande 

konsumtionssamhället och just blickar spelar en viktig roll för hur romanens karaktärer 

förhåller sig till varandra och till sig själva. Mycket av studiens teoretiska ramverk kommer ur 

det marxistiska tankegodset. Följande frågeställningar konkretiserar syftet. 

 

Frågeställningar 

-Hur fungerar växelspelet av blickar i Astarte? 

-Hur används myten om Astarte i berättelsen? 

-Hur gestaltas reifiering i Astarte? 

-Hur kan alienations-effekten tillämpas på Astartes struktur? 
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Tidigare forskning 

Av Boyes författarskap är framförallt hennes diktning och romanerna Kallocain och Kris 

undersökta. Men det finns några studier om Astarte. 

Carolin Haux avhandling Framkallning jämför Boyes Astarte och Parlands Sönder utifrån 

konsumtion och sexualitet.2 Haux undersöker bland annat sexualekonomin i romanen som 

tilldelar män och kvinnor olika roller. Hon beskriver också hur kroppen blir till en 

konsumtionsvara.  

Gunilla Domellöf har undersökt Boyes position i den svenska modernismen. I avhandlingen 

I oss är en mångfald levande finns en analys om Astartes modernistiska struktur.3 Domellöf 

läser romanen som satirisk. 

Även Nina Björks Sireners sång avhandlar Boyes Astarte, men den ligger inte till grund för 

den här studien.4 

Johan Svedjedal har i Den nya dagen gryr gjort en omfattande beskrivning av Boyes liv.5 

Där finns viktiga detaljer om tillkomsten för Astarte, samt i vilka ideologiska sammanhang som 

Boye rörde sig i.  

Eftersom konsumtionskritik är ett av undersökningens huvudsakliga studieobjekt har jag 

utgått från olika marxistiska kulturanalyser. Utöver Marx och Engels, är Georg Lukács och 

Theodor Adorno viktiga utgångspunkter. Lukács begrepp om reifikation har ett betydande 

inflytande på analysen. Adornos teorier om masskultur och kulturindustrin i Upplysningens 

dialektik är även viktiga. Jag har hämtat mycket av Lukács och Adornos verk från databasen 

Marxist internet archive, då den sammanställer viktiga delar av det marxistiska tankegodset. 6  

Berthold Brecht menade att den modernistiska litteraturen hade potential i att påverka 

samhället i marxistisk riktning. Brechts teoretiska texter om dramat kom efter Astarte. Men 

Svedjedal menar att Boye lär ha tagit inspiration ur Brechts dramatik.7 Med blicken mot Berlin, 

genom översättningsarbete och dit hon senare flyttade, kan Boye mycket väl plockat upp en del 

av Brechts teatrala tekniker. I essän From Alienation Effects in Chinese Acting: The A-Effect 

presenterar Brecht för första gången en av de viktigaste teknikerna för att göra dramat mer 

 
2 Haux, C. Framkallning – Skrift, konsumtion och sexualitet i Karin Boyes ASTARTE och Henry Parlands 

SÖNDER (2013). Halmstad: Makadam förlag. 
3 Domellöf, G. I oss är en mångfald levande – Karin Boye som kritiker och prosamodernist (1986). 

Stockholm: Almqvist & Wiksell.  
4 Björk, N. Sireners sång – tankar kring modernitet och kön (1999). Stockholm: W&W. 
5 Svedjedal, J. Den nya dagen gryr. 
6 Marxistisk teoretisk databas: www.marxists.org/svenska/ (hämtad: 12-11-2020). 
7 Svedjedal, J. Den nya dagen gryr. s. 278. 
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socialt engagerat – alienationseffekten.8 Boyes berättarteknik har intressanta paralleller vilket 

gör Brecht till en intressant utgångspunkt i konsumtionskritiken i Astarte.  

 

Begrepp och utgångspunkter 

Modernitet, modernism och det som är modernt 

I avhandlingen Modernitet och myt analyserar Johan Edlund tre romaner av Knut Hamsun.9 Där 

redogör han för de problematiska begreppen modernt, modernitet och modernism. De är 

problematiska eftersom de används i olika discipliner på olika sätt. Edlund menar att ”De är 

notoriskt omtvistade och utgör uttryckliga exempel på vetenskapliga begrepp som saknar 

giltiga, gemensamt erkända definitioner. Samtidigt är de en del av den litteraturvetenskapliga 

vardagsdiskursen.”10 Därför är det nödvändigt att definiera begreppen för den här 

undersökningen. 

Med modernitet menar jag ett specifikt historiskt skeende. I Edlunds redogörelse över Matei 

Calinescus kartläggning över förhållningssätt till moderniteten finner jag begreppet social 

modernitet. Med detta benämner Calinescu den etiska- och vetenskapliga diskurs som springer 

ur de industriella och vetenskapliga revolutionerna.11 Edlund hänvisar även till Marshall 

Berman som menade att moderniteten slog igenom på bred front under 1800-talet.12 Modernitet 

kommer emellertid syfta till de sociala förhållanden som ändras under det århundradet. 

Däribland är sekulariseringen av samhället, kommersialiseringen av sociala förhållanden och 

individualismen. Likt Calinescu utgår jag från att dessa diskurser är ”framstegsvänlig[a] och 

marknadsliberal[a]”.13 

Modernismen var inte en historisk utan en estetisk rörelse. Under 30-talet skrev Lukács ett 

antal kritiska essäer som handlade om modernismen. Han menade att modernismen var en 

degenererad konströrelse som oreflekterat speglade samhället den var kommen ur.  I Den 

harmoniska människan som ideal i den borgerliga estetiken skrev Lukács ”Alla dessa djupt 

pessimistiska utformningar och ideologier av stora konstnärer återspeglar det kapitalistiska 

livets konstfientlighet och fulhet.”14 Som marxist tog han avstånd från den modernistiska 

 
8 Brecht, B. From Alienation Effects in Chinese Acting: The A-Effect (1936). 
9 Edlund, Johan. Modernitet och myt – Avförtrollning och återförtrollning i Knut Hamsnuns Sult, Mysterier 

och Pan.  
10 Ibid. s. 59. 
11 Ibid. s. 60 - 61. 
12 Ibid. s. 57 - 58. 
13 Ibid. s. 60. 
14 Lukács, G. ”Den harmoniska människan som ideal i den borgerliga estetiken” (1938). Ur: Aspelin, K. 

Marxistiska kulturanalyser (1970). Stockholm: Pan/Norstedts. s. 89. 
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konsten för att han menade att den bidrog till en ökad fragmentisering av samhället. Calinescu 

å andra sidan betraktade modernismen som en konströrelse som kritiserade den sociala 

moderniteten.15 Med modernism menar jag de estetiska diskurser som aktivt behandlar 

modernitet. Till skillnad från Lukács utgår jag från modernism som en kritisk konströrelse - en 

estetisk diskurs som undersöker modernitetens skuggsidor. Både ett enskilt verk och en epok 

kan benämnas som modernistisk.  

Utöver ett modernistiskt innehåll i ett verk kan man även tala om modernistisk form. För ett 

modernt berättande krävdes nya former. Den modernistiska litteraturen gav utrymme för en 

mängd olika formexperiment. I poesin experimenterade man med att bryta upp klassiska 

versmått och låta flera röster tala. I dramatiken experimenterade man med att bryta den fjärde 

väggen i det borgerliga dramat. Och i prosan arbetade man bland annat med olika stilnivåer och 

nya typer av berättarperspektiv. Formexperimenten är för många för att räknas upp här, men 

exemplen visar hur viktigt det var för den modernistiska litteraturen att arbeta kritiskt med 

formerna för olika typer av berättande. 

Det tredje problematiska begreppet modern är också viktigt att definiera. Här kommer jag 

ligga nära vardagsspråket. Något som är modernt upplevs som nytt. Det innebär förändring 

vilket skapar föreställningar om det som varit. Säger man att samtiden är föränderlig påstår man 

samtidigt att tiden som föregått utmärks av stabila förhållanden. Det är därför viktigt att 

användningen av begreppet modern följs av en förklaring av vad som betraktas som nytt och 

förändrat, sam hur dessa förhållanden tidigare har sett ut. 

 

Konsumtionssamhälle 

Med konsumtion avser jag förbrukning, motsatsen till produktion. Haux utgår ifrån att detta är 

en social praktik där en varas värde beror av vad den representerar.16 En produkt blir således en 

vara med dess bytesvärde. Med konsumtionssamhälle syftar jag till det samhälle där en stor del 

av ekonomin ägnar sig åt att öka förbrukningen av varor. Vissa branscher såsom reklam och 

underhållning får en viktig roll i att skapa symbolvärden. Såsom ett industrisamhälle är 

beroende av sina fabriker är ett konsumtionssamhälle beroende av aktörer som fyller produkter 

med symboliskt innehåll. 

 

 
15 Edlund, Johan. Modernitet och myt – Avförtrollning och återförtrollning i Knut Hamsuns Sult, Mysterier 

och Pan. s. 60 - 61. 
16 Haux, C. Framkallning – Skrift, konsumtion och sexualitet i Karin Boyes ASTARTE och Henry Parlands 

SÖNDER. s. 45-46. 
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Reifiering 

Begreppet reifiering kommer ur Marx tankar om hur kapitalismen påverkar människors sociala 

relationer i förhållande till arbetsprocessen. Marx själv använde inte begreppet, det härrör 

snarare från Georg Lukács läsningar av Marx och Hegel i Historia och klassmedvetande.17 

Lukács menade att även om varurelationer inte är unikt för den moderna kapitalismen, präglas 

epokens samhällsliv till största del utav varurelationer.18 Vad som föregår detta är en ökad 

rationalisering och specialisering i arbetslivet och samhället i stort. Med en ökad rationalisering 

delas arbetsprocessen upp i olika specialiserade detaljmoment vilket leder till att subjekt och 

objekt i varurelationen förhandlas om. Objektet – själva produkten, tappar sitt bruksvärde när 

framställningen delas upp en mängd olika delmoment. I varurelationen får produkten sitt värde 

(läs bytesvärde) utanför själva produktionen, och förlorar sitt inneboende värde. När produkten 

som enhetligt mål för produktionen försvinner, löses subjekten i varurelationen upp - 

producenterna. I arbetsprocessen betraktas mänskliga egenskaper och särdrag som felkällor - 

människor reduceras till mekanik.19 Även om Marx inte använder termen reifiering kan man se 

hur han i Kapitalet resonerar i de banorna:  
 

Det mystiska i varuformen ligger alltså helt enkelt i att den för människorna återspeglar den sociala karaktären 

av deras eget arbete som om den vore arbetsprodukternas egen föremålsliga karaktär, d.v.s. som dessa tings 

naturliga sociala egenskap, och följaktligen också producenternas sociala förhållande till det totala arbetet som 

ett socialt förhållande utanför dem, ett förhållande mellan ting. Genom detta quid pro quo [misstag] blir 

arbetsprodukterna varor, översinnliga och ändå sinnliga eller sociala ting ... Det är endast det bestämda sociala 

förhållandet mellan människorna själva, som för dem nu antar den illusoriska formen av ett förhållande mellan 

ting. 20 

 

Varurelationen gör människor till ting i samhällslivet, medan objekten får eget liv. Karin Boye 

kan mycket väl ha läst Lukács innan hon skrev Astarte. Dessutom var hon väl förtrogen med 

Marx. 

 

 
17 Lukács, G. Historia och klassmedvetande – studier i marxistisk dialektik (1919-1923). Från: 

https://www.marxists.org/svenska/lukacs/1923/hok/index.htm (hämtad 9-11-2020). 
18 Ibid. ”Reifikationen och proletariatets medvetande. 1. Reifikationens fenomen.” 
19 Ibid. 
20 Marx, K. Kapitalet I s.38-39. Hämtat ur Lukács, G. Historia och klassmedvetande – studier i marxistisk 

dialektik (1919-1923), ” Reifikationen och proletariatets medvetande. 1. Reifikationens fenomen”. Misstag är 
Ö.a.  
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Alienations-effekten 

Berthold Brecht myntade teatertekniken alienations-effekten. Det var ett sätt för honom att få 

göra dramat mer socialt engagerat. Genom att vara didaktisk skulle teatern få publiken till att 

bli kritisk i förhållande till det omgivande samhället. Alienations-effekten är användbart för 

analys av Astartes romanstruktur. 

Begreppet härrör ur en diskussion om modernismens roll i förhållande till det framväxande 

konsumtionssamhället. Brecht debatterade med Lukács under 30-talet och som marxister var 

de båda starkt kritiska till vad de upplevde som en ökad fragmentisering av samhället och 

reifiering av sociala relationer. Lukács framhöll realismen som kritisk estetisk diskurs. 

Med Balzac menade han att den sanna realismen kunde skildra kapitalismens grymhet och 

det mänskliga i upproret. För att litteraturen ska bli radikal menade Lukács att det inte räckte 

att visa upp missförhållanden. Det var viktigt att individens kamp skildrades, för att litteraturen 

skulle erbjuda alternativ till det samhälle som skildrades.21 Brecht menade å andra sidan att det 

finns problem med att applicera gamla berättelser på en ny tid. I ”Om formalism, realism och 

dialektik” skrev Brecht: ”Vi begår ett svårartat misstag, om vi blandar samman våra försök att 

lära folk njuta av Balzac med försöken att konstruera normer för skapandet av nya, tidsenliga 

romaner.”22 Till skillnad från Lukács menade Brecht att modernismen hade radikal potential. 

För att göra dramatiken mer radikal utvecklade han några tekniska innovationer, däribland 

alienations-effekten. Tekniken var en del av en större teaterform - den episka teatern som han 

menade gjorde modernismen radikal.  

I ”Theatre for Pleasure or Theatre for Instruction” menade Brecht att teatern kunde bli mer 

socialt engagerad, och verka i en marxistisk förändring av samhället.23 Den episka teatern skulle 

vara didaktisk och verka som en kritisk teaterform till den borgerliga teatern. Han menade att 

den borgerliga teatern spelade upp människoöden som universella. Den borgerliga teatern 

arbetar med identifikation för att publiken skulle leva sig in i karaktärerna. När identifikation 

skapar universella känslor, försvinner det historiskt specifika. Brecht menade att det 

passiviserade teaterpubliken. De öden som gestaltades var allmänmänskliga och en del av livet; 

därmed har människor ingen möjlighet att påverka sin livssituation. Om man bryter upp 

identifikationen kan man skapa en annan typ av drama.  

 
21 Lukács, G. ”Den harmoniska människan som ideal i den borgerliga estetiken”. s. 83 - 88. 
22 Brecht, B ”Om formalism, realism och dialektik”, ur anteckningar från åren 1937 - 41. Ur: Aspelin, K. 

Marxistiska kulturanalyser (1970). Stockholm: Pan/Norstedts. s. 93. 
23 Brecht, B. ”Theatre for Pleasure or Theatre for Instruction” (1935). Från Drain, R. Twentieth Century 

Theatre: a Sourcebook (1995). s. 112 – 114. 
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I ”Alienation effects in Chinese Acting: The A-Effect” formaliserade Brecht för första 

gången den teknik som hans dramer blivit uppmärksammade för – alienationseffekten.24 I ett 

förfrämligande av publiken och/eller karaktärerna finns en didaktisk potential. Brecht menade 

att det fanns olika tekniker för att åstadkomma alienationsefffekten: ”not only by the actor, but 

also by the music (choruses, songs) and the setting (placards, film etc.). It was principally 

designed to historicize the incidents portrayed.”25 Ett exempel som ges är en ung kvinna som 

kommer till en ny stad. I det borgerliga dramat är inte detta ens en händelse. Om publiken 

identifierar sig med karaktären kan flytten innebära en start på ett drama. Men om 

identifikationen bryts kan dramat kretsa kring händelsen. Varför flyttar hon? Vilka sociala 

processer ligger till grund? I ett förfrämligande kan exempelvis frågor om stad och land, 

familjeförhållanden och arbete uppkomma. Alienationseffekten sker genom att göra händelsen 

historiskt specifik.26 Det didaktiska uppstår i att de sociala processer som omger karaktärerna 

blir tydliga. Dels blir samhället inte för naturen givet, dessutom kan publiken lättare kritisera 

karaktärens handlingar och fundera över sitt eget handlande i den specifika tid de lever i. 

Brecht menade att om publiken förfrämligades från karaktärerna kunde de kritisera deras 

handlingar och börja fundera över sitt eget handlande. Om man läser en situation som historiskt 

bunden kan man ifrågasätta olika livsöden – de blir inte ödesbestämda.27  

 

Analys 

 

Boyes ideologiska sammanhang 

Boye var engagerad i den vänsterradikala organisationen Clarté. Hur det påverkade hennes 

politiska åsikter är dock omdiskuterat. Av de bidrag som hon skrev i tidsskriften Clarté kan 

man se en tydlig kritik mot kapitalismen, samtidigt som hon verkar vara skeptisk mot utopiska 

tendenser i kommunismen. Hon skrev mest recensioner och publicerade dikter. Ur Clarté växte 

sedan en kulturradikal tidskrift som kom att bli viktig för den svenska litteraturen - Spektrum. 

Den sysselsatte sig vid frågor om modernitet, och var viktig för den litterära modernismen i 

Sverige. Boye fick, genom tidskriften, en plats i det svenska avantgardet.28  

 
24 Brecht, B. ”Alienation effects in Chinese Acting: The A-Effect” (1936). Från Drain, R. Twentieth Century 

Theatre: a Sourcebook (1995). s. 114 – 116. 
25 Ibid. 114. 
26 Ibid. s. 115. 
27 Ibid. 
28 Svedjedal, J. Den nya dagen gryr. s. 236-247; 273-288. 
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Vid sidan av de socialistiskt orienterade kretsarna Boye rörde sig i var hon även engagerad 

i kvinnosaksfrågan och psykoanalysen. Föreställningar kring manligt och kvinnligt samt hur 

den kvinnliga kroppen sexualiseras är ett viktigt tema i Astarte. Men den här analysen kommer 

främst att uppehålla sig vid konsumtion och produktion, vilket gör Boyes engagemang i 

vänsterkretsar mer relevant. 

Å ena sidan var Boye väl bevandrad i marxistisk teori; hon följde utvecklingen i 

Sovjetunionen (bland annat genom att göra studiebesök och översätta sovjetisk litteratur) och 

skrev i Clarté och Spektrum;29 men hon var samtidigt något av en idealist. En del 

vänsterorienterade kritiker avfärdade hennes diktning på grunden att den inte var befattad med 

politiska frågor. Många lyfte även fram en stark individualism i hennes poesi. Det vore helt fel 

att beskriva Boye som ortodox marxist. 

 

Den opersonliga gudinnan 

Romantiteln Astarte syftar till en skyltdocka som återkommer i olika kapitel. Den påstås besitta 

gudomliga krafter och har en viktig roll för karaktärerna. Senare i analysen kommer dessa 

krafter analyseras närmre men först är det av värde att beskriva hur skyltdockan porträtteras, 

och varifrån hon fått sitt namn. 

I inledningskapitlet beskrivs skyltdockan som att den inte har några personliga drag. Dockan 

är avskalad på personlighet för att inte störa kvinnans förmåga att kunna se sig själv i 

skyltfönstret. Att gå förbi skyltfönstret och känna igen sig själv är enligt reklamartisten Kauz 

att bli: ”[…] under ett ögonblick ett med dockan – förlåt, med gudinnan”.30 Kauz menar att han 

har: ”undvikit individualiteten”.31 Kapitlet presenterar en process som genomsyrar hela 

romanen – att skala av individualiteten. När Kauz skapar sin docka, gör han det på bekostnad 

av individuella drag. Och när Astarte lockar konsumenter, skalas deras personlighet av.  

Även om Astarte är frånryckt sin historiska kontext och fångad i romanens skyltfönster finns 

en poäng i att undersöka gudinnan närmre. I Nordisk Familjebok är Astarte grekiska för 

Astoreth (hebreiska). Exakt när myten uppstod anges inte, men ursprungligen var det 

feniciernas, kartagernas och syriernas gudinna över naturkrafterna. Viktiga tempel för Astoreth-

dyrkan låg i Sidon, Tyros och Kartago där hon förekom som kvinnlig motbild till mytkomplexet 

runt Baal-Molok. Uppslagsverket anger att gudinnan dyrkades genom blodiga offerriter. 

Gudinnan spreds senare runt medelhavet av fenicierna där en kult fick fäste på Cypern. I 

 
29 Ibid. s. 277-279. 
30 Boye, K. Astarte. s. 15. 
31 Ibid. 14. 
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hellenisk kultur integrerades Astarte sedan i myten om Aphrodite, såsom Venus figurerar som 

kärlekens och fruktbarhetens gudinna i romersk mytologi.32 Utgåvan av uppslagsverket gavs ut 

perioden 1904–1926 och var således tillgänglig för Boye i arbete med romanen. J. G. Frazers 

The Golden Bough var ett antropologiskt kultverk som fick stor påverkan på nittonhundratalets 

modernistiska poeter, däribland T.S Eliots The Wasteland.33 Karin Boye översatte Eliots dikt 

tillsammans med Erik Maesterton i Spektrum och kan därför antas vara influerad av Frazer i 

arbetet med Astarte.34 Frazer studerade olika myter och offerriter som har att göra med 

årstidsväxlingar och fruktbarhet. Astarte förekommer på flera ställen i olika kulturer. Men 

Frazer diskuterar henne främst i myten om Adonis. Tammuz var hans riktiga namn innan 

grekerna importerade guden från semitiska folk i Babylon och Syrien på 700-talet F.Kr. Adonis 

älskare Aphrodite hade också olika namn i olika kulturer runt medelhavet och västra Asien. På 

Cypern benämndes hon Astarte av fenicierna som hade koloniserat ön. Adonis dödades av 

svartsjuka för att Aphrodite (läs: Astarte) åtrådde honom. Med Adonis död och Aphrodites sorg 

dog landskapet och blev sterilt, vilket är en viktig myt för att förklara årstidernas växlingar.35 

Även om Astarte benämndes olika dyrkades hon på liknande vis: 
 

In Cyprus it appears that before marriage all women were formerly obliged by custom to prostitute themselves 

to strangers at the sanctuary of the goddess, whether she went by the name of Aphrodite, Astarte or what not. 

[…]Whatever its motive, the practice was clearly regarded, not as an orgy of lust, but as a solemn religious 

duty performed in the service of that great Mother Goddess of Western Asia whose name varied, while her 

type remained constant, from place to place.36 

 

Dyrkan genom offerriter och religiös prostitution till fruktbarhetens gudinna binder ihop ett 

mytkomplex som förklarar naturens reproduktiva krafter. I romanen är detta av vikt då 

skyltdockan ”begär kroppar och själar som offer”.37 Boye undersöker vad som händer med 

dyrkan när hon placerar Astarte i rollen av en skyltdocka. 

Sammantaget kan man se att Astarte förkroppsligar en treenighet av docka, kvinna och 

gudinna i romanen. Olika kvinnliga karaktärer pendlar mellan dessa roller i den process där 

individualiteten offras. 

 

 
32 Nordisk Familjebok (1876). Hämtad från: http://runeberg.org/nfaa/1237.html (hämtad: 31-10-2020). 
33 Frazer, J. G. The Golden Bough – a study in magic and religion (1923). London: MacMillan and Co. 
34 Svedjedal, J. Den nya dagen gryr. s. 313. 
35 Frazer, J. G. The Golden Bough. s. 324 – 327. 
36 Ibid. s. 330. 
37 Boye, K. Astarte. s. 8.  



 12 

Tidsanda 

Det finns en del tidsmarkörer som placerar romanen i trettiotalets Sverige. Dels finns det stora 

strukturella fenomen såsom stadskärnans flytt från kyrkan till köpcentrumet. Men det finns även 

mindre markörer såsom film, musik och mode. 

Greta Garbo spelade stora roller i Hollywood under 20- och 30-talet. Som världskändis lär 

det funnits en särskilt stark kult runt henne i Sverige. Garbo var ett exempel på att Sverige 

kunde vara en del av den större världen och det moderna stadslivet. I kapitlet ”En helt annan 

värld” diskuterar Tage och Snillet tidsandan. Snillet beklagar sig över en slätstrukenhet i 

kulturen men framhåller att Greta Garbo är ett exempel på att excentrism och äventyrslust 

fortfarande finns kvar. Han menar att ingen har nått så stora massor såsom Garbo har gjort.38 

Biografen har rollen av religiös ceremoni i romanen. Kapitlet ”Sakrament” återger ett 

biografbesök, från det att publiken strömmar in; att filmens handling och filmstjärnans historia 

berättas; till det att publiken går ut i på gatan igen. Kapitelrubriken ”Sakrament” antyder att 

biografen har en nyckelroll i det moderna livet. Exakt vilket av de kristna sakramenten som 

filmvisningen alluderar på är inte självklart, men nattvarden har vissa paralleller.  Kapitlet 

börjar ute på gatan. Det är mörkt och ”mörka skaror strömmar” till ljusen från biograferna ”från 

alla håll som nattfjärilar mot papperslyktorna en festlig kväll i augusti.”39 Ceremonin är dels en 

flykt från tomhet och ensamhet som för karaktärerna är en del av vardagen, men det är också 

ett sätt att gå upp i ett kollektiv.  

Att övergå i en större grupp hänger samman med ljuset i biografen. När lamporna är tända 

kan man urskilja Tage som uppvaktar Viola, men även Britt. När ljuset släcks försvinner de 

åtskilda karaktärerna: ”Åskådarna har smält ihop till en odifferentierad mörk massa, man skulle 

kunna tro att de blivit ett. Men de har inte blivit ett, de har bara blivit ensamma, de syns inte 

längre, de bara ser.”40 Relationen att se och att bli sedd är en viktig dynamik som analyseras 

närmre senare i studien. Filmen ersätter verkligheten. När tablån över nya filmer visas, inträder 

ett nytt kollektivt berättarperspektiv:  
 

Veckans filmjournal rullas upp. Rumänskt prinsessbröllop. Från höstmanövern. En amerikansk 

levnadskonstnär går på lina för att bli uppmärksammad. De europeiska nationernas skönhetsdrottningar. O, 

detta är Världen, skiftande, osammanhängande, full av underlighet. Vi ser Världen sådan den är.41 

 

 
38 Boye, K. Astarte. s. 84. 
39 Ibid. s. 92-93. 
40 Ibid. 
41 Ibid.  
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Åskådarna har å ena sidan blivit till en massa, men de är också ensamma. Filmen är en annan 

typ av verklighet - fragmentarisk och verkligare. 

Sedan följer filmens handling. Det är en film om förbjuden kärlek. Skådespelaren Bel Bird 

är viktig. Hon framstår som gudomlig men ändå mänsklig – en slags jesusfigur. Bel Bird är 

åtkomlig på det viset att även hon var en alldaglig flicka en gång i tiden, men gudomlig på det 

viset att hon beskrivs som en slags fulländning – ”ett opersonligt väsen, upphöjt över det 

individuellas små löjligheter, ett slags tidens ande…”.42  

Såsom Jesus uppgår i församlingen under nattvarden uppgår Bel Bird i biopubliken. När 

filmen är slut har åskådarna lämnat sin personlighet kvar och kommer ut på gatan som kopior 

av skådespelerskan. De har då förenats med gudinnan. 
 

[Om biopubliken] I själva verket är den ett, mycket mer än när ljuset först slocknade. Den har begått ett 

sakrament, den är fast förenad i den himmelska Bel Birds kropp och ande. Är det någon skillnad mellan Britts 

och Violas druckna ögon, där de skymtar i den drivande strömmen mot utgången, så är det den att Violas 

fortare vänjer sig vid ljuset och segare håller fast vid verklighetens bilder.43 

 

Verklighetens bilder anspelar på filmen som vid det här laget har ersatt den yttre världen. 

Fiktionen och drömmen framstår som verkligare. 

Förvisso hade filmen funnits ett tag i Sverige när Astarte skrevs. Men under trettiotalet ökade 

biobesöken drastiskt då talfilmen introducerades.44 Att det ändå är talfilm som gestaltas måste 

ändå betraktas som väldigt modernt.  

I kapitlet ”Riltuna växer” kontrasteras det moderna Stockholm med den fiktiva småstaden 

Riltuna. På ett kafferep beklagar sig riltunaborna över storstaden och moderniteten. Men här 

beskrivs att även Riltuna har biograf.45 Filmbesök kan emellertid inte vara något alldeles nytt 

för romankaraktärerna. Därav kan man diskutera huruvida filmen i sig är en tidsmarkör för 

trettiotalets Stockholm. Det är snarare hela ritualen och vilken roll biograferna har i 

karaktärernas liv som kan vara en tydlig tidsmarkör. 

I kapitlet ”Illusion” är Viola och Tage på en klubb. Jazzen var ny i Sverige på den tiden och 

inte särskilt skildrat i skönlitteraturen. Musiken får en speciell roll i kapitlet, då den förtrollar 

karaktärerna. De försvinner in i ett tillstånd av rus, åtrå, dröm, illusion. Olika instrument 

beskrivs, men viktigast framstår sången: 
 

 
42 Ibid. s. 95. 
43 Ibid. s. 101. 
44 Strandberg, O. Ljudfilmen gör Inträde. Från: www.filmhistoria.se/ljudfilm.html (hämtad: 12-11-2020). 
45 Boye, K. Astarte. s. 39. 
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I refrängen faller hela kapellet in med sång, på engelska, ty schlagern kommer från Amerika. Människorösten 

är också ett instrument att dansa efter, när den underordnar sig rytmen så blint som här, och det främmande 

språket gör också sitt för att ordens innehåll ska framträda och splittra uppmärksamheten hos de dansande. 

Rytmen är ett rus, genom instrumentens trä- och metalltonvågor anas den levande rösten som en eggelse i 

bedövningen. I samma ögonblick som orden väckte uppmärksamhet, vore bedövningen störd, nu är de bara ett 

budskap om närheten av kött och blod och en åtrå farligare än saxofonens – det ilar genom blod och nerver 

som röda blixtar – och samtidigt är deras grumliga diftonger en hälsning från miljonstädernas äventyrsland – 

det filmlandskap, som blixtarna lyser upp.46 

 

Sången är en slags naturkraft, röda blixtar, som påverkar åhörarna, de blir till kropp. Musiken 

får här rollen av att skala av karaktärerna personlighet och få dem till sina drifter.  

Det är inte ordens innebörd som försätter de dansande i extas, utan själva ordlösheten i sången. 

Idag lyssnar många på sången som instrument snarare än förmedlare av budskap. Och i den tid 

som Astarte gestaltar pratade inte lika många engelska. I skolan var tyska det vanligaste 

andraspråket, vilket leder till att ordlösheten i de engelska sångtexterna bör betraktas som ännu 

starkare än idag. När sångtexter tappar sin betydelse och reduceras till språkljud, står det fritt 

för lyssnaren att romantisera om storstäderna i Amerika – de som karaktärerna har sett på film.  

Schlagern som musikgenre nämns. Att den kommer från Amerika kan tyckas märkligt, men 

här finns en begreppsförvirring. Schlager idag, med musikfestivalen, är inte samma sak som 

schlagern då. På musikverket reder man ut begreppen. Den fina linjen mellan jazz och schlager 

jämförs med visan som svårdefinierad genre:  
 

Lika diskutabel är den av historieskrivarna omhuldade linjen mellan schlager och jazz. Termen jazz syftade till 

en början på snart sagt allt som ansågs nytt och modernt, och de så kallade jazzorkestrarna spelade i själva 

verket låtar med vokalister av de mest skilda slag.47  

 

Tillståndet karaktärerna försätts i liknar två saker. En antik religiös festival, men också ett 

medicinskt ingrepp. Man kan läsa dansen och musiken som en sorts festival till Astartes ära. 

Frazer skriver i The Golden Bough om de olika kulterna kring Astarte. Gudinnan dyrkades som 

Adonis gudomliga älskare och är en symbol för sexualitet, erotik och åtrå i stort.48 Religiösa 

högtider hölls i gudinnans ära med musik, fester och religiös prostitution.49 På danslokalen i 

romanen är Astarte inte närvarande men ruset, saxofonens konnotationer med främmande 

 
46 Ibid. s. 67-68. 
47 Musikverket, svenskt vis-arkiv. https://musikverket.se/svensktvisarkiv/musik/schlager/ (hämtat 11-11-

2020). 
48 Frazer, J. G. The Golden Bough. s.346 - 347. 
49 Ibid. s. 329 – 335. 
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kulturer (”Saxofon: heta lemmar, molande hunger, åtråns ursång, sjungen i tropiska djungler, 

där månskenet suger och fasanerna ropar i ljum dimma.”50) och den genomsyrande erotiken, 

för tankarna till kulterna som Frazer skriver om. 

En andra läsning rör dansen och musiken som medicinskt ingrepp. Verbet bedövning 

återkommer på två ställen i stycket som för att understryka att karaktärerna använder nattlivet 

som en sorts narkos. Att genom musiken, rytmen, fantasierna om Amerika kunna söva ned vissa 

känslor. Ord som anspelar på kroppen; blod, nerver, kött; en annan klang än den erotiska. I 

dansen blir karaktärerna till en enda massa av åtrå och fantasier – personligheten har 

bortopererats. Musiken får emellertid något modernt över sig vid sidan av det uråldriga. 

Boye ger uttryck för en schablon över jazzen som var utbredd i början av 1900-talet. 

Musiken porträtteras som något frigörande; å ena sidan modernt (från Amerika), å andra 

uråldrigt (pseudo-rasistiska föreställningar om afroamerikansk musik). I början av 20-talet 

väckte jazzen avsky, inte bara av djupt rasistiska skäl. Musiken jämfördes med konspirationer 

från bolsjevikerna och kapellmästaren Hjalmar Meissner menade i tidningen Scenen att ”Jazz 

är en hemsk infektionssjukdom […]”.51 Den var så subversiv att den befarades vara 

samhällsomstörtande.52 I Carl Fehrmans antologi Musiken i Dikten, skriver Rolf Yrlid om 

svenska litterära gestaltningar om jazz.53 Yrlid menar att jazzen som lyriskt motiv letade sig in 

i svensk poesi 1917 av Sten Selander.54 Till en början såg man på jazzen som ett dekadent 

storstadsfenomen och en sorts primitivism. Arthur Lundkvist sökte att efterlikna jazzens 

uppbyggnad med improvisationer och tema i sin diktning. Men under trettiotalet tappade jazzen 

sitt nyhetsvärde vilket gjorde att den försvann från litteraturen.55 Boyes porträttering av jazzen 

är således symptomatisk. Hon lyfter fram det moderna och det primitiva. Jazzen var en radikal 

del av det moderna landskapet och spelar en viktig roll i att gestalta framväxten av den moderna 

staden. Dessutom lyfter Boye fram en subversiv ungdomskultur som bröt mot traditionella 

normer. Jazzen blir en sorts frigörelseprocess för romankaraktärerna. 

I Upplysningens dialektik undersöker Theodor Adorno och Max Horkheimer 

kulturindustrins roll i hur individer berövas sin personlighet för att passa in i det kapitalistiska 

samhället. Adorno och Horkheimer skrev under 40-talet i en amerikansk kontext, då hade 

 
50 Boye, K. Astarte. s. 67. 
51 Bruér, J.; Westin, L. ”Jazz är en hemsk infektionssjukdom”, Jazz Musik Människor Miljöer (1974). 

Göteborg: Bo Ejeby Förlag s. 43 
52 Ibid. s. 42-46.  
53 Yrlid, R. ”Jazz på svenska”, ur: Fehrman, C. Musiken i Dikten (1969). Stockholm: Pan/Nordstedts. s.138-

151. 
54 Ibid. s. 138-139. 
55 Ibid. s. 140-142. 
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jazzen stelnat som genre och kulturindustrin hade vuxit.  Jag har utgått från George Simpsons 

sammanställning av ett av Adornos kapitel ”Om populärmusik”.56 Där jämförs musikindustrin 

med massproduktion. Olika marxistiska teorier om arbete blir därför viktigt i analys av musik. 

Adorno gör en uppdelning i seriös musik och populärmusik. Han menar att populärmusiken 

är standardiserad och att den får ett grepp om massorna: 
 

Den medvetanderam som populärmusiken ursprungligen appellerade till, som den hämtar sin näring ifrån och 

oupphörligt förstärker, är samtidigt en distraktionens och ouppmärksamhetens ram. Lyssnarna distraheras från 

verklighetens krav genom en underhållning som inte kräver någon uppmärksamhet.57 

 

Distraktion från verkligheten är att fly undan från arbetsprocessen. Genom att inte kräva 

uppmärksamhet kan lyssnaren invaggas i föreställningen om att denne inte går miste om något 

i livet. Genom musiken, menar Adorno, kan lyssnarna anpassas till det dagliga livet. De blir till 

två olika typer: antingen den rytmiskt följsamma, eller den emotionella.58 

Rytmen framgår tydligt i Astarte, man ”underordnar sig rytmen […]”.59 Även om 

synkoperingar i jazzen skapar variationer finns en tilltro till lyssnaren att fortfarande känna 

musikens beat. Därmed är den rytmiskt följsamma typen någon som ser bortom individuella 

uttryck framför en vilja att följa en yttre ordning. Såsom arbetet delats upp i abstrakta 

tidsenheter i massproduktionen fokuserar den rytmiskt följsamme på dessa yttre abstraktioner 

som mass-samhället skapar. Enligt Adorno finns det hos den rytmiskt följsamma en tendens att 

hylla det maskinella.60 Anpassningen till verkligheten ligger i att se yttre samhälleliga krafter 

som mer verkliga än den fragmentariska upplevelsen av alienation i kapitalismen. I musiken 

finner romankaraktärerna ett slags bedövningsmedel mot vardagen. Adorno skulle beskriva 

detta som att musikindustrin gör dem fogliga.  

Den emotionella typen söker inte att underkasta sig. Adorno exemplifierar typen med 

sentimental filmmusik. På biografen lever sig publiken in i ödena som visas på bioduken, men 

de är samtidigt medvetna om att de inte är en del av filmens handling. Vid den sentimentala 

filmens klimax skapas en känsla hos publiken att de egentligen går miste om något. Att 

konsumera musik som emotionell är att be om tillåtelsen att faktiskt få känna något 

 
56 Adorno, T. & Simpson, G. ”Om populärmusik”, publicerat i Studies in Philosophy and Social Science IX, 

april 1941. Hämtat från: https://www.marxists.org/svenska/adorno/1941/popularmusik.htm (Hämtad 12-11-
2020). 

57 Adorno, T. & Simpson, G. ”Om populärmusik”: III. En Teori om Lyssnaren, Populärmusik och fritid. 
Hämtat från: https://www.marxists.org/svenska/adorno/1941/popularmusik.htm (Hämtad 12-11-2020). 

58 Ibid. 
59 Boye, K. Astarte. s 67. 
60 Adorno, T. & Simpson, G. Om populärmusik: III. En Teori om Lyssnaren, Populärmusik och fritid. 

Hämtat från: https://www.marxists.org/svenska/adorno/1941/popularmusik.htm (Hämtad 12-11-2020). 
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överhuvudtaget. Därigenom kan lyssnaren få katharsis utan att faktiskt konfrontera sitt eget 

levnadsöde. Den emotionella typen får därmed ingen befrielse ur musiken. Istället kvarstår 

populärmusiken som en distraktion från sitt eget liv.61 

Även om de dansande karaktärerna i kapitlet ”Illusion” bedövas av musiken, och kommer 

in i ett tillstånd av erotik och rus, är de medvetna om att tillståndet inte är på riktigt.  
 

Ty man sätter ingenting på spel, varken öde, kropp eller själ, och ändå är ödet nära och överskuggar med 

spänning: kanske mitt öde – och detta kanske lockar och lugnar på samma gång, lockar därför att det vetter 

mot oändligheten, lugnar, därför att det viskar: ännu ingenting förlorat.62 

 

Dansklubbslokalen är ett slags drömrum där olika fantasier iscensätts utan att få faktiska 

konsekvenser. Det är som Adorno beskriver en falsk befrielse. Karaktärerna är medvetna om 

att de lever i en fantasi, men rycks ändå med eftersom de vill komma i kontakt med sina känslor: 

”När dansen är slut, är också förtrollningen bruten: illusionen av att känna till botten […]”.63  

Med jazzen som fyller dansklubbarna och talfilmen som fyller biograferna, situeras romanen i 

en specifik tid till början av trettiotalet. Men musiken och filmen är inte bara tidsmarkörer. 

Filmen jämförs med nattvarden och jazzen kopplar samman det moderna med antika religiösa 

festivaler. Det moderna och det som varit kopplas tätt samman. Även om jazzen blir en 

frigörelseprocess kan man utifrån Adorno se att musiken snarare fyller en funktion av 

verklighetsflykt. Filmen har samma funktion då dess bilder ersätter verkligheten. Danslokalen 

och biografen blir platser där karaktärerna kan leva ut sina drömmar och därigenom slippa 

konfronteras med vardagen.  

 

Årstider 

Tre kapitel står ut i romanen – ”Ylle”, ”Spetsar” och ”Siden”. De följer en gemensam struktur 

och handlar om produktionen av en vara. Kapitlen börjar, frånsett några variationer, identiskt: 

”Fröken Jansson klär skyltdockorna i den stora modefirmans fönster”; ”Fröken Jansson klär 

skyltdockorna i fönstret.”; ”Fröken Jansson klär skyltdockorna, hon klär dem i siden.”64 

Upprepningen understryker skyltdockans centrala funktion, vilken kommer analyseras senare. 

Men även skyltfönstret blir viktigt i dessa kapitel. I skyltfönstren skapas en historieskrivning 

över hur textilproduktionen har förändrats genom historien. 

 
61 Ibid.  
62 Boye, K. Astarte. s. 68. 
63 Ibid. s. 69. 
64 Ibid. s. 21; 129; 209. 
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Även Domellöf lyfter fram dessa kapitel som centrala i romanen. Hon menar att de tecknar 

en historia över hur kvinnlig produktion industrialiseras. Produktionen blir alltmer rationell och 

kvinnorna som arbetar i textilindustrin påverkas till att bli alltmer instrumentella i sitt 

tänkande.65 Utöver den historiska rörelsen från herdes-kultur till globaliserad kapitalism 

tecknar kapitlen en berättelse om årstidernas växlingar.  

I skyltfönstret visas olika klädesplagg upp som väcker associationer till olika årstider. 

Skyltfönstret får därmed en funktion för romanens struktur, men det är även en plats som visar 

hur den moderna människans förhållande till tid förändras med konsumtionssamhället. 

Kläderna som ställs ut bär med sig olika associationer. De rymmer främst föreställningar om 

kvinnan och om tiden. Skyltfönstret blir en plats där tiden visas upp: ”Ett mode uppstår inte av 

en slump. Det är tidens ande, som speglar sig i modets växlingar, tidens och den unga 

generationens egenartade lynne och ideal.”66 Modet anger årstidernas växlingar och fungerar 

som tidsmarkör, för romanens karaktärer och för läsaren. Även om romanen är dramaturgiskt 

uppbruten upprättar fönsterskyltningen en kronologi. 

Ylle betecknar höst: 
 

Över den förgyllda kvinnofigurens graciöst lyfta armar hänger tweed i utsökta nyanser, varmt, mjukt ylle i 

konstrik vävnad. Mattrött och mattgrönt djupnar inslaget mot det matta guldet och strålar ut en varm våg i den 

första höstkylan.67  
 

Ylle blir det material som värmer när hösten kommer. Spetsar betecknar vinter:  
 

[…]suset från elden i spisen, den medelpunkt som husets kvinnor såg livet vända sig kring; vinterkvällarnas 

långa entoniga sång i skenet från flammande träkubbar och sprakande torrvedsstickor[…].68 

 

Knypplandet och vävandet var den syssla som företog kvinnor på gårdarna när det inte fanns 

lika mycket att göra ute på åkrarna. När marken frös och växtligheten stannade av blev andra 

sysslor än odling viktiga. Vintermodet blir därför spetsar, då det påminner om det arbete som 

kvinnor ägnade sig åt i vintertid.  

Direkt efter kapitlet som presenterar vintern kommer ett kapitel om våren. I ”Elden och 

altaret” kommer direkta hänvisningar till våren. I staden markeras årstiden av att människorna 

blommar ut till skillnad från på landsbygden där naturen är det givna vårtecknet. Våren kommer 

 
65 Domellöf, G. I oss är en mångfald levande. s. 159-164. 
66 Boye, K. Astarte. s. 21. 
67 Ibid. s. 22. 
68 Ibid. s. 130-131. 
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till uttryck genom att Britt är i puberteten. Den unga kvinnan går och speglar sig i skyltfönstren. 

Även om kapitlet inte börjar på samma vis som ”Ylle”, ”Spetsar och ”Siden” finns det tydliga 

paralleller till skyltfönstren och beskrivningar av kläder som ställs ut. 

Kapitlet ”Siden” är romanens näst sista.  Enligt romanens struktur bör kapitlet presentera 

sommaren. 
 

Modena växlar, men alltsedan silke först infördes från Fjärran Östern, har rangplatsen tillhört sidentygerna 

[…] Vad det vore ljuvligt att få dra sig tillbaka dit, där ingenting förändras från årtusende till årtusende, 

vallfärda vid ljudet av pinglande tempelklockor och glömma den gråa vardagsvärld, som tränger oss inpå livet 

här i väst. […] Silke … Det är naturligt, att ett sådant stoff kommer från sagolandet. En vävnad av blomblad: 

glansig som pion och tulpan, skimrande som narciss, lätt som blåklocka och vinda. En vävnad som unga 

kvinnors hy: glatt och len, smidig och genomskinlig, ömtålig och ändå stark.69 

 

Med associationer till olika blommor skulle ”Siden” kunna beteckna sommar. Det tunna och 

svala materialet antyder något åt det hållet men årstiden nämns inte explicit. Materialet verkar 

samtidigt representera något som står utanför tiden. Det förknippas med ungdom och skönhet, 

men samtidigt bär på ett tusenårigt arv. Associationerna leder till ett sagoland.  

Materialet som ska symbolisera årstiden har importerats. Kapitlet ”Ylle” beskriver förvisso 

hur höstens råmaterial importeras från Skottland, Australien och Sydafrika.70 Men ull skulle 

lika gärna kunna tas av svenska får. Silket har ingen anknytning till det nordiska utan måste 

importeras från ett slags drömland – det fjärran östern. Globaliseringen blir för konsumenterna 

ett brott i tiden. Silket väcker vissa associationer till sommaren men framförallt skapar tyget 

fantasier om ett tillstånd utanför tiden.  

Med den globala produktionen av textilier ändras relationen till årstiderna. I förändringen 

tycker jag mig se något konstgjort över årstiden som betydelsebärande tidsenhet i romanen. 

Moderniteten är en historisk process som påverkar människan på flera sätt. Ett av detta är 

förhållandet till tid.   

Moderniteten innebar delvis ett nytt förhållande till naturen. Edlunds modernitetsbegrepp 

utgår från Webers tankar om den moderna världens avförtrollning. Weber menade att 

modernitet är en rörelse mot sekularisering. Därigenom ändras människans förhållande till 

naturen. I de antika mytkomplexen var naturen intimt sammanlänkad med det religiösa livet - 

årstidsväxlingarna förklarades med olika typer av myter. Avförtrollningen av världen löste upp 

 
69 Ibid. s. 209-210. 
70 Ibid. s. 22; 24. 
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banden till naturen. I den moderna världen står människan frikopplad från naturen.71 Därmed 

har den moderna människan ett annat förhållningssätt till tiden. Årstiderna var något som intimt 

hängde ihop med arbetet i det förindustriella samhället. Ens arbetsuppgifter skiftade med 

landskapets skiftningar. I fabriken blir begreppet om tid allt mer abstrakt. Arbetsuppgifterna ser 

i mångt och mycket likadana ut året om. Istället skapas andra system såsom arbetstimme och 

semester för att dela in tiden. Dessa tidsenheter skapas utanför den subjektiva erfarenheten för 

att kvantitativt kunna mäta och styra produktionen. Utöver Weber menade även Lukács att tid 

erfars på ett annat sätt i det industriella samhället. Han menade att en viktig del av reifikationens 

fenomen är att tiden rationaliseras: ”Tiden förlorar därmed sin kvalitativa, föränderliga, 

flytande karaktär. Den stelnar till ett kontinuum, är noga avgränsat, kvantitativt mätbart och 

uppfyllt av kvantitativt mätbara ’ting’. […] Tiden stelnar till ett rum.” 72 Den egna erfarenheten 

av årets växlingar blir inte betydelsebärande för produktionen när arbetet rationaliseras. Därav 

erfar den moderna människan årstiderna inte genom sin produktion, utan genom sin 

konsumtion.  

Materialen i skyltfönstren blir betydelsebärande för konsumenterna. Olika associationer 

väcks vid varje nytt plagg och kläderna bär på nya föreställningar om det ideella sättet att vara 

på. Vid varje ny kollektion kan varuhusen signalera en ny tid med nya ideal. Årstiderna blir 

ekonomiskt användbara som nyhetsvärde för att dra blickar till skyltfönstren. Modehusen 

upprätthåller emellertid årstiden som tidsbegrepp för att öka sin försäljning.  

Förvisso hör årets växlingar ihop med klädesplaggen på ett naturligt sätt. En kallare 

temperatur kräver en varmare jacka; en regnig period kräver kläder som håller en torr. Men 

modebranschen framhäver skillnaden mellan årstiderna. Genom olika signaler blir årstiderna 

distinkt skilda från varandra. Olika färger associeras till vissa tider, olika mönster och material 

associeras till andra tider. I romanen används de olika materialen för att väcka associationer till 

årstiderna, dessutom färgas tygerna enligt säsongens färgskala. Modebranschen iscensätter 

därmed årstiderna – i viss mån skapar den även dem.  

Astarte var en gudinna som påverkade årstiderna. Frazer visar hur antika och arkaiska myter 

kopplar samman människans sexualitet med naturens växtlighet.73 Astarte blir viktig för 

årstiderna då hon var en fruktbarhetsgudinna. Hennes älskare Adonis eller Tammuz (det 

semitiska namnet) dog i slutet av sommaren och Astarte sörjde. Under hennes sorg stannade 

 
71 Edlund, J. Edlund, Johan. Modernitet och myt – Avförtrollning och återförtrollning i Knut Hamsuns Sult, 

Mysterier och Pan. s. 75-81. 
72 Lukács, G. Historia och klassmedvetande – studier i marxistisk dialektik (1919-1923), ”1. Reifikationens 

fenomen”. https://www.marxists.org/svenska/lukacs/1923/hok/kap4a.htm#h5 (hämtat: 27-11-2020). 
73 Frazer, J. G. The Golden Bough. 
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hela världens växtlighet upp: ”Every year, in the belief of his worshippers, Adonis was 

wounded to death on the mountains, and every year the face of nature itself was dyed with his 

sacred blood.”74 Sedan tilläts hon att färdas ned i dödsriket för att hämta tillbaka Adonis och 

växtligheten kom tillbaka.75 Årstiderna i dessa samhällen var väldigt viktiga för att människan 

var i en helt annan beroendeställning gentemot naturen än i det moderna samhället. Gudinnan 

har i Astarte tappat sin funktion som symbol för fruktbarhet. Det moderna samhället är inte 

beroende av naturen på samma sätt och Astartes krafter blir inte lika viktiga. Däremot används 

hon som skyltdocka. Modehusen kan därmed använda hennes påverkan på året för att skapa 

årstider för konsumenter som går förbi skyltfönstren. 

 

Fönster 

I romanen finns olika ytor som fungerar som fönster. Fönstret är dels en gräns mellan ut- och 

inomhus, dels en yta som suddar ut den gränsen och gör den diffus. Karaktärerna kan med 

blickar tränga igenom det fönster som avgränsar dem från vad de betraktar, men det försätter 

dem i positionen av att betrakta inte att bli betraktad. Dynamiken dröm och verklighet 

genomsyrar romanen och skyltfönstret som det mest framträdande fönstret i romanen blir den 

vaga barriär som avgränsar karaktärernas verklighet (ute på gatan) från deras drömmar (inne i 

varuhuset). Emellertid kan varuhusets ägare manipulera konsumenternas drömmar genom 

skylthängningen. Senare i analysen kommer den här processen undersökas närmre, men först 

följer en redogörelse över hur karaktärerna påverkas av sina kommersiellt manipulerade 

drömmar. 

Fröken Jansson hänger kläder som kopplas samman med olika ideal. Dessa skiftar med 

årstiderna och karaktärerna påverkas. Beskrivningen av kläderna får resonans hos karaktärerna 

i de kapitel som följer på skyltfönsterhängningen.  

Kapitlet ”Ylle” presenterar hösten. Plaggen väcker associationer till den yrkesverksamma 

kvinnan, men också till äventyret. 
 

Den enkla förmiddagskjolen, som inte får bli för lång, talar om den yrkesskickliga kvinnan, mannens kamrat i 

arbete och sport. De diskreta färgerna – och ändå så raffinerade! – viskar om allvar och plikttrogenhet. Men 

den lilla capen, som faller så mjukt över axlarna, vajar för en fläkt från romantikens blåa land, dock inte den 

familjeromantik, som frodades idylliskt på gamla herrgårdar under blommande aplar, utan en annan, mörkare, 

kärvare, den som ännu omsveper resan och äventyret.76 

 
74 Ibid. s. 329. 
75 Ibid. s. 324-329. 
76 Boye, K. Astarte. s. 21-22. 
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Efter en gestaltning av produktionskedjan återkommer Fröken Jansson i slutet av kapitlet: 
 

Fröken Jansson klär skyltdockorna, och tweed är årets mod. Det är tidens ande, som speglar sig i de enkla släta 

modellerna, praktisk vardag, tillsatt med capens lilla fläkt av sport- och kriminalromantik. Vill du avläsa tidens 

väsen, vill du se den unga generationens lynne, så kasta en blick i de stora skyltfönstren! Där är kvinnans 

frigörelse tecknad i gråspräckligt ylle, där lyser teknikens triumf ur sakligt stränga linjer […]77 

 

Dessa två stycken får resonans i de följande kapitlen, fram till nästa årstid och nästa skyltning. 

Mycket av de associationer som kläderna väcker - äventyret, romantiken, plikttrogenheten; 

finns hos karaktärerna.  

I kapitlet ”Chimären” får läsaren bekanta sig med Tage Werin för första gången. Han jobbar 

på Hemmets Härd och promenerar på Strandvägen med vännen Tord, då de träffar Tages farbror 

Willhelm Berg. Tord promenerar för att titta på flickor: ”Man tittar för det är roligt. För resten 

vet man naturligtvis aldrig, om man inte rätt som det är träffar på det stora äventyret […]”.78 

Willhelm gör i sin tur samma sak, men inte för att han hoppas på något med flickorna. På frågan 

om han är romantiker svarar han: ”Är inte all äkta kultur romantik?”79 Både Willhelm och Tord 

beskrivs såsom kläderna i kapitlet ”Ylle” beskrivs. Vurmen för äventyret och romantiken går 

även igen hos Viola. I kapitlet ”Framåt – uppåt” går Viola igenom telefonkatalogen efter en 

man hon träffat på en danstillställning. Hon dagdrömmer om hur det vore om mannen var gift:  
 

Lyckligtvis fanns det skilsmässa, till slut måste allt gå bra. Nej, det var en misstanke, som avskräckte henne så 

litet – åtminstone nu i fantasin – att den snarare gjorde äventyret innehållsrikare, farligare, mer spännande, med 

en lätt tragisk underton.80 
 

Dagdrömmarna är som en romantisk berättelse där Viola är huvudkaraktär. Äventyret och 

romantiken står för den ena delen av klädernas presentation av tidens ideal, den andra handlar 

om plikten. 

Plikt är ett ord som återkommer på flera ställen innan nästa skyltning. När ett biografbesök 

skildras återges även publikens reaktioner: ”Där sitter strängt anständiga fröknar, som aldrig 

har känt annan kärlek än den pliktskyldiga husvärmen […]”.81 En av karaktärerna i filmen är 

 
77 Ibid.  
78 Ibid. s. 55. 
79 Ibid. s. 56. 
80 Ibid. s. 108. 
81 Ibid. s. 96. 
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lika pliktskyldig: ”Men lorden och hans vän vet vad gentlemannens plikt fordrar.”82 Inte bara i 

filmen är plikt ett viktigt ideal. Viola och Tage promenerar en söndagsförmiddag efter helgens 

danser. Den erotiska spänningen har laddat ur och de förhåller sig till varann som om äventyret 

vore slut: ”[…] när de tillsammans hade tillryggalagt en pliktskyldig och tämligen tyst 

promenad, var deras humör inte det bästa.”83 Ordet plikt blir, såsom äventyr och romantik, 

viktigt för de kapitel som följer på presentationen av materialet ylle. Efter vinterns intåg med 

kapitlet ”Spetsar” förekommer det endast en gång.  

Kapitlen som presenterar materialen har emellertid inte bara en viktig funktion för att 

markera årstider. De associationer som kommer med kläderna återkommer sedan i texten som 

följer. Tage, Viola och Willhelm förhåller sig till sig själva på samma vis som klädesplaggen 

presenteras. Kläderna är därmed inte neutrala. När karaktärerna klär sig blir de bärare av tidens 

ideal.  

Andra fönster i romanen är bioduken och tidningsomslaget. Viola relaterar mer till filmer 

och romantiska noveller från Hemmets Härd än till de människor som omger henne. Därav ser 

hon på sitt liv som en romantisk berättelse. Viola är en ironisk karaktär som tampas med sin 

mors omdöme om henne: ”Du är väl inte märkvärdigare än andra.”84 För att komma undan 

rädslan för att vara som alla andra, försöker Viola leva ut sina dagdrömmar och fantasier om 

status och att bli åtrådd. Men hon vaknar upp till en verklighet där Tages intresse svalnar. I sitt 

uppror för att bli unik, blir hon till en tragisk variant av alla romantiska karaktärer hon läser 

om. 

De drömmar som karaktärerna bär på är inte personliga. Drömmarna är manipulerade av 

kommersiella intressen. Reklamartisten Kauz berättar att skyltdockan Astarte kan styra 

associationer; att den är en ”associationsledare”.85 Om den personliga smaken menar han att 

den består ”till sju tiondelar av allehanda tvivelaktiga romantiska ideal”.86 Drömmarna kan 

emellertid påverkas. I romanens olika fönster ser de en drömbild av sig själva men inser inte att 

dessa drömmar formas och manipuleras av andra. 

 

Produktionen 

Parallellt med livet i Stockholm löper en historia om modeindustrins produktion. De tre kapitlen 

”Ylle”, ”Spetsar” och ”Siden” fyller viktig funktion för romanens struktur, men de gestaltar 

 
82 Ibid. s. 100. 
83 Ibid. s. 91. 
84 Ibid. s. 112. 
85 Ibid. s. 11. 
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även industrin bakom klädesplaggen. Svedjedal menar att Astarte kan läsas som en 

produktionsroman om modeindustrin.87 Kapitlen står lite apart från resten av romanen, vilket 

skapar en intressant kontrast. Vidare visar Domellöf hur kapitlen kan läsas som en historisk 

exposé över kvinnlig produktion. Hon menar produktionen rationaliseras och kvinnorna i 

industrin frånrycks sitt sammanhang.88 I rationaliseringen och fragmentiseringen av arbetet 

uppstår i Lukács termer en reifieringsprocess. 

I kapitlet ”Ylle” gestaltas hela produktionskedjan från fåren på de skotska slätterna till 

fabrikerna där garnet spinns. Relationen mellan människa, maskin och natur är genomgående i 

kapitlet. Fårens tillvaro beskrivs i termer av ett evigt nu utan längtan tillskillnad från 

människorna som beskrivs som ”omättliga”.89 Med bibliska alluderingar beskrivs klippningen 

av ullen som ett ”offer” med ett ”högre ändamål”.90 I relation till djuren blir människan mäktig, 

hon är: ”herre över naturkrafterna.”91 När sedan ullen fraktas över haven beskrivs skeppen som 

livlösa men ”ändå lever de sitt egna liv”.92 Sedan beskrivs maskineriet på kajen med teknisk 

beundran. Den arbetare som styr en vinsch beskrivs dock inte som särskilt mäktig: ”Vem är 

egentligen herre här, människan eller maskinen?”93 Relationen till naturen går i linje med den 

framstegsvänliga diskursen om modernitet – att människan genom sina tekniska landvinningar 

har frikopplats från naturen och gjort sig till herre över den. Samtidigt följer relationen mellan 

människa och maskin den kritiska diskursen om modernitet. Människan tycks i sin 

erövringsiver ha skapat system som underkastar människorna som sköter dem. Romanen 

framställer industrin som segrare över naturen men ”segrare är de inte, som vandrar till 

fabrikerna”.94 I maktlösheten betraktas maskinerna som gudar att tillbedja: ”Besinna, 

allsmäktiga stålkonstruktion, att min syster ska ha ett barn, du store tid, var ska de nu göra av 

det?”95 

Spets är inget råmaterial som ull. Det har inte därför samma långa produktionskedja som de 

andra materialen. Arbetet i en fabrik som tillverkar spets skildras. Flickornas tillvaro i fabriken 

pendlar mellan liv och död, inte för att miljön beskrivs som farlig utan för att den påminner om 

ett tillstånd av att vara död. Dynamiken liv och död jämförs med dag och natt: ”Dagen är inte 

 
87 Svedjedal, Den nya dagen gryr. s. 302. 
88 Domellöf, G. I oss är en mångfald levande. s. 163-164. 
89 Boye, K. Astarte. s. 23. 
90 Ibid. s. 24. 
91 Ibid. s. 26. 
92 Ibid. s. 25. 
93 Ibid. s. 26. 
94 Ibid. s. 27. 
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liv. Arbetet är inte liv. Vi arbetar för att leva, och livet är kvällen.”96 Fabrikstillvaron står utanför 

livet, men ändå som en förutsättning för det. I relation till maskinerna beskrivs flickorna ändå 

som levande: 
 

Trådarna har inte flätats av levande fingrar, maskinernas blåblanka järntenar har gripit in i varandra utan 

misstag, spänt, snott, vävt. Men vid sidan har levande ögon följt det svindlande arbetet, levande händer stoppat, 

kopplat om och satt i gång. 

Levande ögon, levande händer – det är vad som är värdefullt hos de unga flickorna, som var morgon 

strömmar in i fabrikssalarna och var middag strömmar ut som en porlande flod. Varför är de inte bara ögon 

och händer? En hel kropp är så fordrande, den är hungrig och måste mättas, den fryser och måste kläs. Och det 

följer med den så mycket underligt, farligt och oberäkneligt, som i gamla tider sammanfattades under namnet 

själ. Vem behöver allt det där? Arbetet behöver det inte, inte maskinerna, inte aktieägarna i den stora 

textilkartellen. Själva behöver de det mindre än någon, tvärtom går de bara eländet till mötes, stackars 

flickebarn, ledda av de båda överflödiga gåvorna kropp och själ.97 

 

Fabriken blir en plats utanför livet, vilket gör det levande hos flickorna missanpassat. Flickorna 

underordnas maskinerna och tjänar dem med sina händer och ögon. Det levande får emellertid 

värde i det uppdelade. Kroppen och själen som helhet är bara onödigt. Här kan man tala om 

reifikation i dess klassiska betydelse. Rationaliteten som kommer med industrisamhället 

fragmentiserar arbetsprocessen och omförhandlar relationen mellan människa och ting. I 

processen att bli arbetare blir människan ett ting. Hennes värde blir hennes funktion i arbetet. I 

romanen gestaltas detta genom att flickorna blir till händer och ögon. Reifieringen tycks dock 

inte ha påverkat fabriksflickorna fullt ut eftersom de fortfarande har kropp och själ som helhet.  

Kapitlet ”Siden” beskriver hur modebranschen är en global industri. Puh-Li arbetar med att 

skölja silkesmaskar i en sidenfabrik i Kina. Arbetsförhållandena är grymma; barnen som arbetar 

i fabriken förstör sina händer i skållande vatten, de svälter, har långa arbetsdagar och bor i en 

trång barack invid fabriken. Kapitlet slår an en ny ton av elände och social misär i romanen. 

Sidoberättelsen om Puh-Li blir en historia om global exploatering som synliggör kostnaderna 

för det framväxande konsumtionssamhället. 

Även om Puh-Li fokaliseras som individ – som helhet - är hon långt mer reifierad än de 

uppstyckade kroppsdelarna i spetsfabriken. Hon är frånkopplad samhället hon lever i. Kapitlet 

beskriver den mytologi som omger Puh-Li som hon inte är en del av. Flickan är omedveten om 

templet i byn och gudinnan av barmhärtighet. Dessutom har hon ingen familj: ”Puh-Li är ett 

frihetens barn. Sin mor minns hon inte, sin far minns hon knappt, hennes bror har lämnat henne 

 
96 Ibid. s. 137. 
97 Ibid. s. 136. 



 26 

hit, vad skulle han göra? Hon hör egentligen inte samman med någonting.”98 Puh-Li har 

reifierats till den grad att hon inte har något annat sammanhang än den funktion hon fyller i 

arbetsprocessen. Hon jämförs med silkesmasken frånsett den skillnad att masken får äta bra: ”i 

olikhet mot silkesmaskarna avsöndrar inte Puh-li något silke, och därför måste det betraktas 

som hennes ensak, vilken vikt och vilket utseende hon föredrar att ha.”99 I sidenfabriken blir 

arbetarna ett material ur vilket den färdiga produkten framställs. Boye målar därmed upp en 

dyster bild av den ekonomiska globalismen som en process som förvandlar människor till 

materia. 

Kapitlen om produktionen utgör en skuggsida till konsumtionssamhället. Romanen 

porträtterar människans seger över naturen, samtidigt som arbetarna underkastas maskinerna. 

Modeindustrin reifierar arbetarna; de blir fragmenterade och fråntagna sin mänsklighet. 

Kapitlen gestaltar utnyttjande och social misär. Kostnaderna för det framväxande 

konsumtionssamhället i Stockholm, bjuder in till en konsumtionskritisk läsning. De icke-

arbetande romankaraktärerna vet inte om dessa kostnader. Deras självframställning och 

förströelser i nöjeslivet framstår i relation till kostnaderna som narcissistiska och 

världsfrånvända. Genom att kontrastera konsumtion och produktion tycks Boye ställa sig kritisk 

till det framväxande samhället: blir människan mer lycklig, hennes tillvaro mer meningsfull, 

friare? 

 

Reproduktionen 

Det finns något opersonligt hos många av karaktärerna i romanen. De beskrivs på ett liknande 

sätt. Dels genom att bära de ideal som kommer med kläderna från skyltfönstren, dels genom ett 

spel av blickar. Dynamiken mellan att betrakta och att bli betraktad är en förhandling om status. 

Karaktärerna värderar varandra och i den processen blir karaktärerna abstraktioner av sig själva. 

De blir till ett slags ting, vilket kan läsas som en reifieringsprocess. Genom att bli betraktad 

börjar vissa karaktärer likna varandra. Med Astartes egenskap av fruktbarhetsgudinna läser jag 

detta som en slags reproduktion. 

Britt omtalas i första kapitlet, men första gången hon är med i egen rätt, är i sin vän 

Annalottas flickrum i kapitlet ”Vita möbler”. Britt ser upp till sin vän och anmärker att hon 

liknar en flicka på omslaget till Hemmets härd. Det kommer även fram att Britt har sett fler som 

liknar Annalotta på andra platser: 

 
98 Ibid. s. 214-215. 
99 Ibid. s. 211. 
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Nej, det var just det, som var det hemlighetsfulla och beundransvärda hos Annalotta, att man överallt stötte på 

henne, utan att det precis var hon: under realisationshattarna i tidningarnas annonsspalter, på 

veckotidskrifternas färgglada omslag och på illustrationerna i novellmagasinet. Alltid samma smärta unga 

flicka med lockigt hår, än brunt än blont, och mjukt ansikte. Alltid samma behärskade leende, som var så olikt 

mindre flickors ofrivilliga fnitter och som Britt skulle vilja kalla ”fullvuxet”, och alltid en böjning på huvudet, 

en vridning på halsen, en blick uppåt eller åt sidan, som var lika fullvuxen. Man märkte, att varken vridningen 

eller blicken berodde på att där fanns något att se i den riktningen. Det var det som var fullvuxet. En vuxen 

dam ser inte med sådana blickar, hon gör intryck.100 

 

Att bli betraktad är vad Britt förstår som fullvuxet. Idealkvinnan ska emellertid inte se, utan 

snarare bli sedd. Relationen att betrakta och att bli betraktad är vad som skapar status hos 

karaktärerna. I det här kapitlet beskrivs Annalottas utseende ingående. Berättaren följer Britts 

blick på hennes vän vilket skapar tydliga roller – Britt betraktar och Annalotta blir betraktad, 

vilket försätter Britt i ett underläge. ”Britt för sin del såg upp till henne nästan som om hon varit 

en stor filmstjärna.”101 

Viola och Tage sitter på ett café i kapitlet ”Tage räddad”. Det är efter Tage har sett Britt på 

en danstillställning hemma hos den fina familjen Landers. Tage känner att han har blivit 

insläppt i en mer sofistikerad värld och tycker att Viola är obildad och tarvlig i relation till Britt 

och de andra kvinnor han träffade hos Landers. Han blickar ut mot andra bord på caféet:  
 

De båda cigarrettrökande[sic] damerna lutade sig bakåt i sina stolar[…] Den närmaste visade en fin profil och 

intelligenta, behärskade drag. En sådan kvinna var ändå något annat. Bara hennes sätt att leka med cigaretten. 

Och hennes likgiltiga ögonkast ut över publiken. (Jämförda med Violas tjugofemöresblickar!)102 

 

Behärskning och likgiltighet; så uppfattar Tage sin bordsgranne. Cigarettdamen blir någon som 

blir betraktad i motsats till Viola som slänger blickar runt om i caféet. Hon (cigarettdamen) har 

en publik och blir därför mer åtrådd än Viola - cigarettdamen blir mer kvinna. 

På biografen i kapitlet ”Sakrament” finns en faktisk publik. Alla är betraktare i relation till 

vad som visas på bioduken: ”[…] de syns inte längre, de bara ser.”103 Skådespelaren Bel Bird 

beskrivs som en gudinna:  
 

 
100 Ibid. s. 45-46. 
101 Ibid. 
102 Ibid. s. 121. 
103 Ibid. s. 92. 
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[…] och så säker är hennes rörelse, och så felfri […] att man undrar, om den fulländade gestalten verkligen 

tillhör en dödlig kvinna, eller om den snarare är ett opersonligt väsen, upphöjt över det individuellas små 

löjligheter, ett slags tidens ande…104 

 

Utöver förhandlingen av status i växelspelet av blickar sker här något ytterligare. När Bel Bird 

blir gudinna är det genom att bli betraktad precis som andra karaktärer blir upphöjda genom 

blickar, men i den processen försvinner även hennes egna personliga drag. Den betraktade blir 

till ett väsen där personligheten skalas av. Den betraktade blir därmed en projektionsyta där 

betraktaren kan se den ideala typen av sig själv. Processen att bli betraktad är emellertid något 

som inte bara skapar status, det är en process som omförhandlar den betraktade till en 

abstraktion. Och processen att betrakta är inte bara att hamna i underläge, det är också ett sätt 

för betraktaren att drömma om en idealbild av sig själv. 

När filmen är slut bär publiken med sig drömmarna som skapats i biomörkret. Publiken ”[…] 

är fast förenad i den himmelska Bel Birds kropp och ande.”105 För att biobesökarna ska kunna 

realisera drömmen om sitt ideala jag, försöker de hålla fast vid föreningen med Bel Bird genom 

att efterlikna henne. Karaktärerna börjar därför tappa sin individualitet och staden befolkas 

alltmer av kopior av gudinnan. ”Den som går Kungsgatan eller Strandvägen fram vid 

middagstid, kan räkna tiotal efter tiotal av små Bel Birds.”106 Bel Bird fyller funktionen av 

projektionsyta för karaktärerna att visualisera sina drömmar om sig själva på. 

Andra figurer (figurer eftersom de är mer som objekt än karaktärer) fyller samma funktion 

av projektionsyta som Bel Bird. Däribland den exotiska dansösen från Linköping- Rita de 

Castro. Hennes dans beskrivs i samma dyrkande termer som Bel Bird. Samtidigt finns en 

tomhet hos henne: ”Vad hon menar? Vad hon vill uttrycka? Ingenting. Konsten för konstens 

egen skull. Hon menar sin egen skönhet.”107 Rita de Castro jämförs med en docka och med den 

”vällustiga höjningen bakåt med utbredda armar och framsträckt fot” och sin ”körsbärsfärgade 

mun – ett leende av tomhet” påminner hon om skyltdockan Astarte.108 Skyltdockan beskrivs i 

”Presentation” på ett liknande sätt: ”[…]med lätt stiliserad hållning: bakåtböjd i höftleden, 

skuldror och hals framskjutna, armarna mjukt och en smula tafatt lyfta till en åtbörd, som 

egentligen inte uttryckte någon som helst själsrörelse, varken fruktan, längtan eller glädje, men 

däremot gladde ögat […]”; ”[…] dockans gyllene ansikte med den lilla körsbärsröda munnen 

 
104 Ibid. s. 94-95. 
105 Ibid. s. 101. 
106 Ibid. s. 94. 
107 Ibid. s. 73. 
108 Ibid. 
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[…]”.109 Rita de Castro är därmed ytterligare en figur (utöver Bel Bird) som förkroppsligar 

Astarte. Gudinnan har samma drag som de figurer som förkroppsligar henne, men de är också 

lika tomma; lika mycket docka. 

Domellöf har påpekat likheter mellan romanens första och sista kapitel. Hon menar att 

”Slutkapitlet, ”Den vita drömmen”, spegelvänder alltså inledningskapitlet[…]”.110 Slutscenen 

utspelar sig i familjen Landers våning där de har bjudning. I ett tal jämförs Britt med Dantes 

Beatrice och upphöjs därmed till en abstraktion. På det viset blir hon betraktad på samma vis 

som Bel Bird, Rita de Castro och Astarte. Såväl som Domellöf har även Haux framhållit 

likheterna mellan Britt och Astarte i romanens avslutning när sällskapet skålar för Britt: 

”Likheten mellan skyltdockans tomma åtbörd och Britts handrörelse då hon lyfter sitt vinglas 

pekar på en närvarande dynamik i texten mellan kvinnan och dockan.”111 I romanen heter det 

att Britts pose: ”[om rörelsen] var så fulländat vacker att man höll andan – och ändå uttryckte 

den egentligen ingenting, varken stolthet eller blyghet, varken vänlighet eller fientlighet – 

ingenting annat än det självklara medvetandet om sin egen fulländning”.112 Liknelsen är 

påtaglig. I det första kapitlet presenterar reklammännen skyltdockan som gudinna och i det sista 

presenteras Britt som abstraktionen av kvinnlighet. Genom att bli gudinna har hon även blivit 

docka. 

Haux menade att det i de två presentationerna skapas en cirkelkomposition i romanen.113 I 

det första kapitlet talas det om Britts flytt under den kommande hösten, vilket placerar scenen 

i sommaren. Det sista kapitlet utspelas efter våren. Båda kapitel utspelas därför under 

sommaren. Sensommaren var en viktig period i mytkomplexet runt Astarte. Frazer menade att 

Adonis död var en viktig högtid, men att den firades vid lite olika tidpunkter på året beroende 

på var i världen Astarte dyrkades. Astarte och Adonis hörde samman med växtligheten och 

Adonis död symboliserade naturens återgång från vår till höst. Sensommaren blev tidpunkten 

för Adonis- och Astartedyrkan runt omkring medelhavet då landskapet förändrades.114 Båda 

scener; presentationen av skyltdockan Astarte och festen hos Landers, sammanfaller under 

högtiden för dyrkan av myten Astarte. Man kan emellertid tolka familjen Landers bjudning som 

en religiös ceremoni, där Britt under festliga förhållanden blir gudinna. 

 
109 Ibid. s. 7; 13. 
110 Domellöf, G. I oss är en mångfald levande. s. 159. 
111 Haux, C. Framkallning – Skrift, konsumtion och sexualitet i Karin Boyes ASTARTE och Henry Parlands 

SÖNDER. s. 97. 
112 Boye, K. Astarte. s. 233. 
113 Haux, C. Framkallning – Skrift, konsumtion och sexualitet i Karin Boyes ASTARTE och Henry Parlands 

SÖNDER. s. 97. 
114 Frazer, J. G. The Golden Bough. s. 335-341. 



 30 

Astartes egenskap av fruktbarhetsgudinna är viktig för hur olika romankaraktärer börjar 

likna varandra. Kläderna är laddade med olika ideal som den unga generationen iklär sig. 

Noveller och filmer får karaktärerna att drömma om ett annat liv. Skådespelarens och 

skyltdockans utseende fortplantas genom glaset i skyltfönstret och genom bioduken. Astartes 

fruktbarhet är en slags reproduktion som genomsyrar romanen och strömlinjeformar 

karaktärerna – de blir till avspeglingar av romanens statusfigurer. Men de figurer som har mest 

status – Astarte, Bel Bird, Rita de Castro, Annalotta och Britt – beskrivs som tomma objekt. 

Fruktbarheten som gudinnan betecknar får en ny innebörd i konsumtionssamhället. Fertilitet 

blir till produktivitet. Gudinnan reproducerar sig genom att göra människor till dockor. 

I upphöjandet, som att bli betraktad är, pågår en slags reifikation. Med begreppet avsåg 

Lukács hur arbetare i arbetsprocessen blir till ting. Kapitalismen omförhandlar relationen 

människor emellan till relationen mellan objekt. Romanen uppehåller sig förvisso inte särskilt 

mycket vid arbetet i kapitalismen. Det är framförallt konsumtion som gestaltas. Men det finns 

viktiga paralleller till Lukács klassiska begrepp om reifikation.  

Att bli betraktad är att abstraheras till idé. I Britts fall är denna abstraktion idén om 

kvinnlighet. Sällskapet hos Landers relaterar till Britt som om de talade om ett objekt. Andra 

romankaraktärer blir objekt genom att se in i olika fönster. I romanens olika fönster påverkas 

karaktärernas självbilder. I skyltfönstren speglar de sig i skyltdockan, de drömmer om Astartes 

upphöjdhet men undgår att se att de egentligen relaterar till sig själva som till en docka. På 

biografen reproducerar skådespelaren sig så att Stockholms gator befolkas av kopior av Bel-

Birds.  

Reifiering handlar också om fragmentisering. Lukács menade att produktionen berövar 

människan sin helhet. Översatt till romanen innebär det att karaktärernas helhet löses upp. 

Redan i inledningskapitlet framhålls att gudinnan ”[…] begär kroppar och själar som offer”.115 

Personligheten blir något som försvinner när karaktärer blir till projektionsytor. I spelet av 

blickar abstraheras karaktärerna till ett ting. De lyfts ur sin kontext och tappar i den processen 

sin helhet. Man kan därför läsa speglandet som en typ av reifiering. 

I reifieringen ligger en viktig kritik av konsumtionssamhället. Astarte gestaltar hur 

människor strömlinjeformas som konsumenter. Hur tomma figurer reproduceras genom olika 

fönster, vilket ersätter karaktärernas personlighet och individualism med objekt. 

 

 
115 Boye, K. Astarte. s. 8. 
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Alienation 

Till sin form är Astarte modernistisk. Det finns flera brott mot den klassiska romanens 

konventioner. Domellöf visar ”hur Karin Boye skapar sammanhang i romanerna [däribland 

Astarte] på ett annat sätt än med konventionell narrativ metod.”116 Det finns ingen tydlig 

huvudkaraktär med karaktärsutveckling.  

Berättarperspektivet skiftar; merparten av romanen berättas i tredje person men i vissa 

passager används första person och, ibland även ett kollektivt berättande vi. Stilarter blandas 

från lyrisk till ironisk. En viktig konsekvens av detta är att identifikationen med 

romankaraktärerna bryts upp. Även om Brecht syftade till teatern med alienationseffekten kan 

begreppet användas för att undersöka hur Astarte bryter med en borgerlig berättartradition.  

Romanen uppehåller sig inte vid några extrema händelser. De skildrade scenerna är ganska 

vardagliga episoder ur karaktärernas liv. Biobesöket, kafferep i småstaden, danstillställningar, 

promenader, skylthängningar är alla väldigt vardagliga händelser. Brecht menade att den typen 

av scener blir litterärt intressanta när de görs historiskt specifika. Genom att alienera publiken 

från karaktärernas vardag och därmed upprätta ett avstånd till världen på scenen, kan vardagen 

bli en berättelse om större sociala processer som omger scenen. Publiken kan även ställa sig 

kritisk till karaktärernas handlingar. 

Kapitelrubrikerna är en av teknikerna där vardagshändelserna förfrämligas. ”Riltuna växer” 

är det kapitel som utspelar sig under ett kafferep hos doktorinnan Gréen. Kvinnorna fikar och 

skvallrar med varandra när fru Landers berättar att hennes dotter Britt ska flytta till Stockholm. 

En diskussion om fördelarna med hembygden bryter ut. På ytan sker inget speciellt. Men 

kapitelrubriken ger en fingervisning om vad som pågår, ”Riltuna växer”. Skvallret hos 

doktorinnan är något som håller på att ändras. En av kvinnorna håller inte samma lojalitet till 

hembygden som resten av gruppen. Dessutom håller småstaden på att ändras i grunden, dess 

centrum har flyttat med nya typer av hus. Istället för kyrkan som stadens mittpunkt står 

varuhuset och påverkar stadens invånare med nya typer av tankar och ideal. Kapitelrubriken 

visar på att det här är inte vilket kafferep som helst. Det är ett samtal som står mitt i ett historiskt 

skeende. 

Jag har tidigare visat hur biografbesöket får en funktion av religiös ceremoni i 

konsumtionssamhället. Kapitelrubriken ”Sakrament” påminner om att biografbesöket har andra 

betydelser än den vardagliga. Den vanliga händelsen blir därmed förfrämligad. Istället för att 

 
116 Domellöf, G. I oss är en mångfald levande. s. 152. 
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romanen uppehåller sig vid vad som händer med karaktärerna på biografen, blir själva besöket 

i sig en intressant händelse. 

Boye arbetar även med alienation på andra plan. Olika stilarter skapar både närhet och 

avstånd till berättelsen. Berättaren pendlar mellan lyriskt, drömskt och ironiskt. Återkommande 

är den erotiska tonen, speciellt i beskrivning av olika klädesplagg: 
 

Silkestrumpor är utlagda till visning. Sex smäckra kvinnoben i silkestrumpor av världsberömda märken stöder 

lätt sina tår mot två trappsteg av olika höjd. Ingenting annat än ben i svagt glansiga höljen, som inte skriker, 

inte förgrovar som billiga konstsilkeprodukter och inte lyser hårt, tvärtom så lockande lent, att både hand och 

öga vill smeka. Dyrbart tunn och ändå tät kvalitet: huden innanför lyser inte oblygt igenom, den anas bara i en 

mystisk aning, ett något, som aldrig får nämnas öppet men heller aldrig glömmas.117 

 

När berättaren sedan påminner om att det är en slags skyltdocka som bär strumporna, inte en 

människa och att det inte är hud som strumpbyxorna döljer, övergår den erotiska tonen i en 

grotesk bild. 
 

Ingenting annan än ben, men det är nog. […] Vilket ansikte man än ville tänka sig dyka fram ur pappväggen 

bakom och visa sig höra ihop med silkebenen – vore det inte likgiltigt? Med de benen skulle man också som 

en huvudlös vålnad kunna trampa på världens nacke.118  

 

Ironin är särskilt viktig för att skapa distans. I kapitlet ”Årtusenden bär frukt” gestaltas Tages 

arbete som redaktör på tidningen Hemmets Härd. Berättaren ironiserar över tidningens anspråk 

som förlängning av Gutenbergs historia och ”västerlandets gryning”.119 Egentligen sysslar 

tidningen med skvaller och noveller ”med god moral, [som är] optimistisk[a] och 

oskyldig[a].”120 Tage säger emot sig själv när han funderar över tidningens roll: 
 

För de flesta läsare av Hemmets Härd är livet säkert ganska trist. Det är en välgärning, om de ännu kan hysa 

en liten hemlig, skimrande dröm, dit de kan fly från vardagens enahanda. Välsignad vare illusionen, den är 

visst det enda säkra i den osäkra världen. 

Det var ingen dålig aforism, om han skulle sätta in den under Tankekorn? Å nej, där hör den inte hemma, 

kunde missförstås, det låter ju faktiskt lite desillusionerat. Herregud, man sitter ju här och blir kvick. Men här 

ska arbetas.121 

 

 
117 Ibid. s. 146-147. 
118 Ibid. 
119 Ibid. s. 154. 
120 Ibid. s. 159. 
121 Ibid. s. 159-160. 
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De olika stilarna skapar ett växelspel mellan närhet och distans. Därigenom upprättas och bryts 

identifikation. 

Det kanske tydligaste brottet mot den konventionella formen för romanberättandet gör Boye 

genom att inte ha någon tydlig huvudkaraktär. Britt, Tage och Viola är viktiga karaktärer men 

romanen skiftar fokalisering på ett sätt att de inte kan betraktas som huvudkaraktärer. I 

händelser som borde vara viktiga för en specifik karaktär skiftar fokaliseringen och bryter upp 

identifikationen. Kapitlet ”Tage räddad” skildrar hur Viola blir avvisad av sin kavaljer Tage. 

Man förstår av sammanhanget att detta betyder väldigt mycket för Viola, men berättaren 

fokaliserar Tage. Att gå in och ut ur olika karaktärers medvetanden är ännu ett exempel på hur 

romanen är modernistisk. I det berättandet bryter Boye upp identifikationen vilket skapar 

avstånd till karaktärerna. Romanens karaktärer alieneras på ett liknande vis som Brecht arbetade 

med i sin episka dramatik. 

Produktionskapitlen ”Ylle”, ”Spetsar” och ”Siden” kontrasterar Stockholmslivet med livet i 

fabrikerna. Kapitlen syftar inte till att föra någon handling framåt. De fyller en viktig funktion 

för romanens struktur, dess tid. Dessutom visar kapitlen de materiella förutsättningarna för 

konsumtionssamhället som karaktärerna lever i. Kontrasten skapar en historisk medvetenhet 

som karaktärerna inte har, vilket skapar ett avstånd till dem. Produktionskapitlen alienerar 

läsaren från karaktärerna genom ett kritiskt avstånd. 

När romanen i sin struktur arbetar aktivt för att bryta identifikation skapas en distans till 

karaktärerna. Distansen påbjuder en kritisk läsning men fyller även en vidare funktion. I 

romanen rör sig karaktärerna från att vara människor till att bli ting. En identifikation med dessa 

ting skulle gå samma ärende som varuhusen. De kommersiella fönstren ställer ut ting som 

romankaraktärerna identifierar sig med, därmed upprättas en relation där karaktärerna 

identifierar sig med yta och tomhet. Skulle Boye, hos läsaren, skapa stark identifikation med 

dessa tomma karaktärer skulle samma logik av reifikation och reproduktion upprättas i 

förhållande till romanen. Läsaren skulle eventuellt kunna drabbas av de prosalyriska 

beskrivningarna av produkterna i skyltfönstren. Men istället bryter Boye identifikationen med 

karaktärerna och påbjuder motstånd mot konsumtionssamhällets reifikation. Således är Astarte 

konsumtionskritisk även till sin form, åtminstone i Brechts mening. 
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Sammanfattning 

 

Synen är det viktigaste sinnet. Spelet av blickar genomsyrar hela romanen, men ändå tycks 

karaktärerna inte se mycket annat än sig själva. Karaktärerna ser sig genom olika fönster och 

genom att spegla sig i vissa figurer. 

Skyltfönstret har motsvarigheter i bioduken, tidningsomslaget och andra typer av fönster. 

Dessa fönster är ytor som förenar den som ser med den som blir sedd. De sedda är olika figurer 

som förkroppsligar skyltdockan Astarte – Britt, Bel Bird, Annalotta, Rita de Castro. Dessa 

figurer är reifierade till ting. Och eftersom fönstret är en yta som skapar identifikation upprättas 

en relation där karaktärerna förhåller sig till andra och till sig själva som till objekt. På detta vis 

reproducerar sig Astarte genom självdyrkan. Fruktbarhetsgudinnan kräver kroppar och själar 

som offer och karaktärerna blir tomma objekt som saknar personlighet. Spelet av blickar 

fungerar emellertid som en reifieringsprocess. Karaktärerna blir i sitt självdyrkande tomma 

objekt, inför sig själva och inför andra.  

Olika rum för frigörelse och utsvävningar är danslokalen, festvåningen och biografen, men 

dessa får karaktärerna att leva sig in ännu djupare i sina drömmar om sig själva vilket skapar 

en sorts falsk befrielse. I kontrast till utnyttjandet i fabrikerna framstår karaktärernas 

självuppfyllelse som världsfrånvänd.  

Romanen fäster blicken vid en historisk förändring – moderniteten och övergången från 

industri- till konsumtionssamhälle. Olika tidsmarkörer gör det tydligt att detta är en roman som 

tydligt situeras i sin samtid. Skyltdockan Astarte får en speciell roll som symbol för hur 

kapitalismen har tagit över flera funktioner som religionen har fyllt i det förmoderna samhället. 

Fruktbarhet blir till massproduktion, tid och ideal blir försäljningsmedel. Med religionens 

minskande inflytande över samhällslivet gestaltar romanen hur det religiösa livet ersätts av ett 

narcissistiskt självdyrkande. En paradox är dock att romanen inte skildrar någon stark 

individualism. Istället befolkas romanen av strömlinjeformade människor där personlighet är 

något som massproduceras. I vår tid av mediering och självframställning finner jag detta som 

en särskilt intressant paradox.  

Den moderna staden blir en plats där människors drömmar manipuleras av kommersiella 

intressen. Intressant är då att Boye kort efter romanens publikation flyttade till Berlin. Den tyska 

huvudstaden hade kommit mycket längre i sin moderniseringsprocess. Där verkade hon 
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genomgå en slags personlig frigörelseprocess. Kanske fick hon en ny syn på moderniteten än 

den krassa blick på Stockholm som genomsyrar Astarte. 

Utgångspunkter för studien har varit Lukács begrepp om reifiering och Brechts begrepp om 

alienation. Det är begrepp som annars har en annan typ av tillämpning. I regel hör reifiering till 

produktionen av en vara, inte till konsumtionen. Jag tycker mig ändå finna nya 

tillämpningsområden för begreppen. När konsumtion blir en större del av ekonomin och nya 

branscher växer fram finns det anledning till att bredda begrepp som växte fram i en annan typ 

av samhälle. Adorno är ett exempel på teoretiker som breddar begreppen och tillåter en vidare 

tolkning av Marx analyser om arbetet. I konsumtionssamhället står värdet av en vara i relation 

till vad den representerar, inte i hur den är producerad. Därav kan man tolka konsumtion som 

en sorts arbete, eller i alla fall något som skapar värde. En konsument kan i ett sådant 

resonemang bli reifierad.  

Alienationseffekten hör till dramatiken, inte till epiken. Även om Brecht skrev om dramatik 

syftar hans teatertekniker till att vidga dramat. Den episka teatern är inte bara en kritisk 

teaterform, det är också en teater som närmar sig andra litterära former. 

Brecht och Lukács har varit intressanta utgångspunkter av flera orsaker. Dels rörde sig Boye 

själv i kretsar där dessa diskuterades. Men de representerar även två motpoler i en diskussion 

om modernismens roll i det marxistiska samhällsbygget. Astarte hade varit reaktionär i Lukács 

litteratursyn, men progressiv i Brechts bemärkelse. I Lukács upplyftande av realismen som 

kritisk diskurs med krav på uppror, skulle romanen betraktas som pessimistisk och ett okritiskt 

utvidgande av modernitetens fragmentisering. Med Brecht blir det dock tydligt att Astarte har 

en kritisk potential i sin uppbrutna form och sin historiska situering.  

Mycket kvarstår att säga om Astarte. Det är en roman som är späckad av aktuella teman. 

Haux gör en intressant feministisk läsning som jag till stor del har lämnat därhän. Andra 

perspektiv såsom det psykoanalytiska och det religiösa skulle lämpa sig väl för vidare studier. 

En djupare läsning av Adorno hade bättre kunnat belysa underhållningens roll i romanen. 

Dessutom skulle komparativa läsningar av författarens andra verk kunna ställa frågor om 

individualism, konsumtion och modernitet. Min förhoppning är att romanen ska lyftas fram 

som intressant för vidare forskning och inte falla i glömska såsom den tidigare gjort.  
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