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1. Intrikata vävar – en inledning

Stridsbergs romaner består av intrikata vävar, där tidsperspektivet sällan är kronologiskt, där 

flera karaktärer ständigt rör sig i utkanterna av berättelsen - och också, i utkanten av sig själva 

- och där läsaren hela tiden tvingas möta det onämnbara: sorgen, döden, smärtan, melankolin, 

hatet och kärleken. Gemensamt för dem alla är att de alla rör sig runt en mörk kärna av makt, 

begär och utanförskap, och det är också detta som gör dem så intressanta att nysta i.

               Sara Stridsberg (född 1972) är författare, översättare och dramatiker. Stridsberg 

översatte och skrev förord till Valerie Solanas SCUM-manifest 20031 och debuterade som 

författare 2004 med romanen Happy Sally. Därefter följde Drömfakulteten 2006, och nu 

senast Darling River 2010.2 Drömfakulteten fick 2007 Nordiska rådets litteraturpris, och 

utsågs 2011 till 2000-talets bästa roman i en omröstning i Dagens Nyheter, där etthundra 

kritiker, författare, kulturskribenter och förläggare deltog.3 Stridsbergs tre pjäser, Valerie Jean 

Solanas ska bli president i Amerika, Medealand samt Dissekering av ett snöfall, har nyligen 

getts ut i en samlingsvolym vid namn Medealand och andra pjäser.4 Två av pjäserna – 

Valerie Jean… och Medealand har tidigare satts upp på Dramaten. Stridsberg är även verksam 

som frilansskribent, bland annat i den feministiska tidskriften Bang.5 

                Stridsbergs romaner är alla litterära fantasier, löst skisserade efter verkliga personer, 

som i Happy Sally och Drömfakulteten, eller efter fiktiva, redan existerande karaktärer, som i 

Darling River. I den meningen går det att sätta Stridsberg i relation till de författare som, 

kring tiden då Drömfakulteten kom ut, alla intresserade sig för diverse historiska personer och 

skrev litterär fiktion. Nämnas här kan författare såsom Alexandra Coelho Ahndoril, Ann 

Granhammer och Jan Arnald,6 men även Joyce Carol Oates litterära fantasi Blonde om 

Marilyn Monroe spökar i bakgrunden.7 

1

1

 Solanas, Valerie, SCUM-manifest, Stockholm, 2003.

2

2

 Stridsberg, Sara, Happy Sally, Stockholm, 2004, Drömfakulteten, Stockholm, 2006, Darling 
River, Stockholm, 2010. Hänvisningar till dessa kommer hädanefter att presenteras löpande i 
texten.

3

3

 Lindquist, Kristina, ”’Drömfakulteten’ är som en gammal passion”, Dagens Nyheter, 2011-
09-27 (2012-03-15).

4

4

 Stridsberg, Sara, Medealand och andra pjäser, Stockholm, 2012.

5

5

 http://www.ne.se/sara-stridsberg (2012-03-15).

6

6

 http://www.ne.se/rep/litteraturåret-2006-litterära-fantasier-och-kanondebatt (2012-03-15).

7

7

 Oates, Joyce Carol, Blonde: a novel, London, 2000.
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           Det finns inte mycket tidigare akademisk forskning om Stridsberg, troligtvis eftersom 

författarskapet är så pass samtida. Två C-uppsatser om Drömfakulteten har dock skrivits vid 

Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala Universitet.8 Stridsbergs romaner har även 

recenserats flitigt i de flesta av de större tidningarna, och det finns även en del intervjuer om 

författarskapet. Jag har under mitt arbete med uppsatsen gått igenom dessa recensioner och 

intervjuer och valt ut det som varit relevant för de teman jag tar upp.

1.1 Syfte, frågeställningar och disposition

Jag har valt att analysera begär och moderskap i Sara Stridsbergs tre romaner Happy Sally, 

Drömfakulteten samt Darling River. Syftet är att visa på hur normer kring dessa teman 

iscensätts, ifrågasätts och undergrävs. Mina frågeställningar är: Hur ifrågasätts den 

heterosexuella matrisen och dess obligatoriska koppling mellan kön, genus och begär genom 

gestaltningen av begär hos Stridsberg? Hur gestaltas moderskap och hur bryts normer kring 

moderskap?

                Uppsatsen är strukturerad tematiskt i två delar efter de två frågeställningarna. I 

underkategorierna till dessa delar kommer jag analysera romanerna kronologiskt. I den 

sammanfattande diskussionen kommer jag först sammanfatta vart tema för sig, för att sedan 

slutligen diskutera båda dessa teman i den avslutande delen av diskussionen.

1.2  Teori och metod

I uppsatsen kommer jag att använda mig av queerteori, med betoning på Judith Butlers 

tankemodeller. Som Tiina Rosenberg skriver i Queerfeministisk agenda (2002) är queerteori 

”inte en enhetlig eller systematisk skolbildning, utan en blandning av studier vilka kritiskt 

fokuserar det heteronormativa.”9 De centrala begrepp som jag kommer att använda mig av är 

heteronormativitet och subversiv performativitet. Heteronormativitet utgår från Butlers 

begrepp ”den heterosexuella matrisen”, vilket syftar på att kroppar inte är begripliga i sig utan 

kulturen skapar begripliga kroppar genom den heterosexuella matris som kräver en 

8

8

 Persson, Jesper, ”du kan inte läkas i en värld du inte krossat”. En studie av gestalten Valerie Solanas i Sara 
Stridsbergs roman Drömfakulteten utifrån Colin Wilsons kriterier för outsiderskap, C-uppsats publicerad vid 
Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet, 2006, Valfridsson, Sofie, Ingen kommer undan Valerie  
Solanas. En närläsning av Sara Stridsbergs roman Drömfakulteten med fokus på karaktären Valerie Solanas 
utifrån faktorerna kön, klass och sexualitet, C-uppsats publicerad vid Litteraturvetenskapliga institutionen, 
Uppsala Universitet, 2008.

9

9

 Rosenberg, Tiina, Queerfeministisk agenda, Stockholm, 2002, s. 13.
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genusordning med två tydligt identifierbara kön/genus: ett kvinnligt/feminint och ett 

manligt/maskulint. Dessa två kön definieras genom sitt obligatoriska begär till varandra, 

heterosexualiteten.10 Normer är vidare sociala regelsystem som ofta förblir osynliga ända tills 

någon bryter mot dem, och normativitet utgör det maktsystem som vidmakthåller och backar 

upp normer.11 Heteronormativitet blir således antagandet om att alla är heterosexuella och att 

det naturliga sättet att leva är heterosexuellt. Med termen menas de institutioner, strukturer, 

relationer och handlingar som vidmakthåller heterosexualitet som en enhetlig, naturlig och 

allomfattande ursprungssexualitet.12 Men heteronormativitet behöver inte enbart förstås som 

förväntad heterosexualitet, utan även heterosexualitet i en förväntad form, vanligtvis den 

monogama och reproduktiva.13

                 Performativitet knyts ofta till Butlers teorier, men går också tillbaka till 

språkfilosofen J L Austins talaktsteori, där denne benämner sådana uttryck som inte enbart 

beskriver företeelser utan även får dessa att bli till som performativa, exempelvis när en blir 

benämnd man och hustru av prästen vid vigseln. Butler har vidareutvecklat detta till att 

inbegripa inte bara tal, utan också kroppsliga handlingar. I Butlers värld är en inte sitt 

kön/genus, utan en görs och gör det i förhållande till ett föreställt ursprungsideal. Genom 

denna imitation – dessa performativa handlingar – öppnas möjligheter till förändring upp, 

förskjutningar av genusrepresentationer. Med termen subversiv performativitet menas de sätt 

att imitera kön/genus som undergräver till synes ”naturliga” normer och föreställningar om 

genus och sexualitet.14

                  Genom att använda mig av queerteori kan jag i uppsatsen på ett fruktbart sätt 

synliggöra de normer och strukturer kring begär och moderskap som byggs upp i Stridsbergs 

romaner, samt visa på hur karaktärerna undergräver och ifrågasätter dessa.

1.3 Kort resumé av Happy Sally, Drömfakulteten och Darling River

10

1

 Rosenberg, Tiina, i Butler, Judith, Könet brinner! Texter i urval av Tiina Rosenberg, 
Stockholm, 2005, s. 10.

11

1

 Rosenberg , 2002, s. 101.

12

1

 Rosenberg, 2002, s. 100.

13

1

 Rosenberg, 2002, s. 91.

14

1

 Rosenberg,  2005, s. 16.
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Happy Sally berör företrädesvis två kanalsimmerskors öden: Sally Bauers på 30-talet och 

modern Ellens på 80-talet, men den rymmer även ett tredje – ett icke könsbestämt jag, barn 

till Ellen, som befinner sig på Dovers stränder på 2000-talet. Mellan dessa tre tidsperspektiv 

vävs en intrikat väv av händelser berättade i efterhand ur jagets perspektiv rörande Ellens öde, 

i vykort från Ellen och i utdrag ur Sallys dagbok. Romanen innehåller många mindre 

smärtpunkter men rör sig hela tiden kring den mest centrala av dem; modern Ellens 

försvinnande/självmord, som påverkar alla i kärnfamiljen bestående av jaget, 

maken/pojkvännen Viktor och jagets bror, en liten spenslig pojke vid namn H. Genom det 

uppbrutna tidsperspektivet indikeras själva händelsen redan på de första sidorna, vilken sker 

först i mitten av romanen. Moderskap, sorg och drivkraft/undergång är centrala teman i 

Happy Sally.

                Drömfakulteten är en litterär fantasi om Valerie Solanas, författare av Scum-

manifestet och känd för att ha skjutit Andy Warhol. Romanen kretsar kring Valeries liv, 

uppdelat i fem delar som löst går att koppla till barndomen, tonårstiden, universitetstiden, 

New York-tiden och slutligen döden i ett hotellrum. Dessa genomsyras dock hela tiden av 

dialoger som förs före eller efter de händelser som då äger rum, vilket gör den kronologiskt 

uppbruten. I dialogpartier talar Valerie med sin mor Dorothy, med Berättaren (den fiktiva 

författaren), med Cosmogirl, hennes bundsförvant vid universitetet, med Silkespojken, hennes 

vän under tonårstiden, med doktor Ruth Cooper, doktor på mentalsjukhuset hon vistas vid 

samt med en rad andra karaktärer såsom Andy Warhol och kretsen runt honom, poliser, 

väktare och domare.

                 Darling River är också den en litterär fantasi, men om en redan litterär karaktär – 

Dorothy (eller Lolita) från Vladimir Nabokovs roman Lolita.15 Berättelsen om Dolores i 

Darling River är ett slags efterspel till Lolita, Dolores befinner sig här på väg till ett sjukhus i 

Alaska där hon ska föda ett dödfött barn och kort därefter själv dö, någonting som endast 

omnämns i en mening i förordet till Lolita. Kring Dolores berättelse väver Stridsberg tre andra 

berättelser, en om Lo, som tillbringar sina dagar vid floden med sin far där hon ligger med 

främlingar och som slutar som ett groteskt, sjukt och förvuxet barn. En om en mor som reser 

runt i bil på vägarna och som har lämnat sin make och sitt barn, där det lämnas till läsaren att 

antingen välja att knyta samman historien om Lo (vars mor har farit bort) med historien om 

modern eller att inte göra så. Den sista berättelsen – som jag inte kommer att behandla 

15

1

 Nabokov, Vladimir, Lolita, Stockholm, 2007 (originalutgåva 1955).
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närmare i den här uppsatsen, även om den är tämligen intressant - handlar om en 

vetenskapsman som studerar en apa i bur och försöker få henne att lära sig teckna, varpå han 

blir mer och mer galen och besatt av henne. Alla dessa fyra historier – med historien om Lo 

som den mest framträdande vad gäller utrymmet - knyts slutligen samman i sin gemensamma 

tematik kring begär, kropp, moderskap och undergång.
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2. Daddy’s girls, manhaftiga lesbianer och groteskhet – heteronormativitet och 
begär i Happy Sally, Drömfakulteten och Darling River

2.1 Kärnfamiljens undergång och manhaftiga lesbianer -  Happy Sally

Happy Sally utgår från heteronormativitetens kärna, den heterosexuella kärnfamiljen som 

Ellen, Viktor, H och det icke könsbestämda berättarjaget utgör, men en splittrad, sjunkande 

sådan. Det finns redan från första början en tydlig sorg inskriven i den, en sorg som har sin 

grund i den igenom hela romanen indikerade förlusten av Ellen. (s. 130) Medan Viktor i jagets 

ögon framställs som en vek drömmare med en tydlig vision om en idealisk familjeresa med 

segelbåt över Atlanten, och H som en klängande, kärlekstörstande och ovetande unge, är Ellen 

däremot den som hela tiden längtar bort, som hela tiden är på väg någon annanstans – mot 

simningen, kanalen, friheten. Detta märks som tydligast i det vad, det avtal, som Ellen och 

Viktor ingår inför hennes försök att simma över kanalen. Om hon klarar simningen – vilket 

hon inte gör - får hon ”obegränsad simtid, en vindslägenhet på Paradisgatan, swimmingpool i 

trädgården.” Och om hon förlorar: ”Atlantresan, obegränsad lektid med oss.”(s. 21ff) Genom 

vadet blir umgänget med familjen någonting som förhandlas fram, och som måste ske på 

bekostnad av någonting annat – i detta fall simningen. Som IdaSofia Bogren och Ida Palm 

skriver i sin uppsats är den heterosexuella kärnfamiljen en konsekvens av den heterosexuella 

matrisen, och värderas därför som det mest önskvärda sättet att leva på.16 Att Ellen inte ingår i 

familjen som en naturlig del utan som en införhandlad sådan visar därmed på dess 

performativitet och undergräver föreställningar om att det skulle vara ett naturligt sätt att 

”vara”, istället öppnas möjligheter för förskjutningar upp, förskjutningar som blir en källa till 

oro för den övriga familjen.

                   I det främlingsgörande av Ellen som följer på den synliggjorda förhandlingen att 

upprätthålla familjen ingår också hennes ovilja till sexuellt umgänge med Viktor. I den enda 

scen där detta sker är det under en landstigning under den tryckande Atlantresan. Ellen 

beskriver händelsen som hemsk och som att ”det var bäst att få det gjort”, eftersom det då blir 

enklare mellan henne och Viktor efteråt. Efter sexet på stranden simmar hon dock iväg från 

honom och ut till båten. Morgonen efter säger han ingenting om detta, men det är heller inte 

16

1

 Bogren, IdaSofia & Palm, Ida, ”När man lekte pappa skulle man sätta sig på trehjulingen och cykla iväg” 
– En kvalitativ studie om hur homosexuella män konstruerar föräldraskap i ett samhälle 
dominerat av en heteronormativ diskurs, C-uppsats publicerad vid Institutionen för socialt 
arbete, Göteborgs Universitet, 2011, s. 13.

8



så enkelt som det brukar vara emellan dem efter sex. (s. 84) Att sexet här beskrivs som att det 

blir enklare dem emellan efteråt visar att Ellen då ställer upp på de krav som ställs på henne. 

Det heterosexuella umgänget framställs inte främst som ett begär från Ellens sida, istället är 

det någonting påfrestande, någonting som ”måste bli gjort” för att samvaron dem emellan ska 

fungera. Att Ellen inte gör sitt begär enligt modellen begripligt kön-genus-begär blir därmed 

till ett undergrävande av dess föreställda naturlighet.

               Sammantaget blir det tydligt att Ellen inte tycks passa in i de normer och roller som 

föreskrivs henne från familjens sida – normer om att inom en heterosexuell familjekontext 

skapa ett begripligt heterosexuellt begär. Eftersom hon inte blir begriplig för dem blir hennes 

simning ett symboliskt hot mot görandet av familjen, ett hot som måste elimineras genom den 

maktkamp som vadet utgör. Men istället för att leda till att hon ger upp önskan om simningen 

och infogar sig i normen, leder det faktum att hon förlorat vadet snarare till ett än tydligare 

främlingsgörande av henne. Ju närmre familjen tycks trycka henne till sig, desto mer 

avskärmar hon sig från dem, både psykiskt och fysiskt. Medan de andra badar och går i shorts 

i värmen, går hon frysande i sin höstkappa och håller sig långt bort från vattnet. (s. 75) Hos 

berättarjaget finns också rädslan för att Ellen ska ge sig av. (s. 89) Något hon slutligen också 

gör - när hon inte lyckas leva upp till de förväntningar familjen har på henne och inte tycks 

kunna se några alternativ, återstår endast att sjunka under ytan, att försvinna. (s. 130)

                    En intressant kontrast till historien om Ellen utgör parallellhistorien om Sally 

Bauer, vilken återges i hennes fiktiva dagboksanteckningar från 1930-talet. Mellan 

funderingarna och tankarna om de kommande och avklarade simningarna inleder hon en 

sexuell relation med Marguerite, en ryttarinna som luktar häst och klär sig i kostym. Med sitt 

rättframma sätt och sin kyliga stränghet tror Sally att Marguerite av många uppfattas mer som 

en karl, hon framställs som säker och hon sporrar Sally att satsa på simningen. (s. 49) I den 

meningen liknar beskrivningen av Marguerite den av Kristina Fjelkestam beskrivna 

”manhaftiga lesbianen” som förekom i 30-talets litteratur. Denna kvinnotyp uppstod enligt 

Fjelkestam som en figur när det heterosexuellt könskomplementära mönstret, där en passiv 

kvinna skulle underkasta sig en dominant man, applicerades också på homosexuella 

relationer. 17 Men i själva frikopplandet av ”maskulinitet” från en kulturellt begriplig maskulin 

kropp sker en överträdelse som, i likhet med lesbiska butch-femme-relationer, ifrågasätter 

17

1

 Fjelkestam, Kristina, Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer – Modernitetens litterära 
gestalter i mellankrigstidens Sverige, Stockholm/Stehag, 2001, s. 95.
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föreställningen om maskulinitet och femininitet som ursprungliga och naturliga istället för 

ständigt iscensatta och aktivt gjorda.18 

                      Även Sally beskrivs dock i början av en sexscen med en man som maskulin, där 

han säger att hon har tyngden av en man. Därefter följer i några korta rader själva sexscenen: 

”Sedan tog jag honom, hans händer krampade märkte jag, överkroppen skakade, han var 

ingenting i mina armar.” (s. 55) Genom att dels rikta sitt begär mot en kulturellt kodad annan 

kvinna, dels ikläda sig ”maskulina drag”, agerar Sally och Marguerite i sin relation således 

subversivt performativt i förhållande till den heterosexuella matrisen, på så sätt att de skapar 

genusstörningar mellan alla tre leden av kön/genus/begär.19 Det är här nämligen inte enbart 

fråga om det avslöjande av den ”naturliga” relationen feminint/maskulint som butch/femme-

relationen erbjuder, utan om ett begär som riktar sig mellan två maskulint kodade genus 

kopplade till två feminint kodade kön. Därmed både avslöjas den performativa 

iscensättningen av feminint/maskulint samtidigt som den upplöses till förmån för andra 

begärsmöjligheter.

2.2 Daddy’s girls och intellektuella horor – Drömfakulteten

Den centrala kärnan i Drömfakulteten är Valerie Solanas heteronormativitetskritik, ofta uttalad 

i dialogerna mellan henne, de andra studenterna, Berättaren, Cosmogirl, Silkespojken och 

doktor Ruth Cooper. Men även i samtalen med förläggaren Maurice och under filmningen 

med Andy Warhol skymtar hennes åsikter fram. (s. 148, se även s. 210, s. 233ff) Hon 

kritiserar föreställningen om den romantiska kärleken och menar att den bara är ett sätt att 

hålla en halv befolkning fängslad i förortsträdgårdar. Hon menar också att alla gifta 

(heterosexuella) kvinnor är prostituerade eftersom de säljer både sin kropp och sin själ, att sex 

är en meningslös och ensam upplevelse samt att kvinnors begärsmöjligheter och 

handlingsutrymmen är stympade. Hon föraktar de vita medelklassfeminister som hon 

benämner Daddy’s girls, de som marscherar på Femte avenyn med sina plakat om abort, p-

piller och date-raping eftersom de förhåller sig till män. (s. 136) Istället för sex och relationer 

med män förespråkar Valerie intellekt och vänskap. (s. 93, s. 148, s. 210, s. 222) Manlighet är 

en bristsjukdom, mannen är en maskin, en vandrande dildo, en emotionell parasit. (s. 304) 

Eva Adolfsson skriver i sin recension av boken att Valerie riktar samma sorts generaliseringar 

18

1

 Butler, 2005, s. 91.

19

1

 Butler, Judith, Genustrubbel, Göteborg, 2007, s. 69.
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som i historien nedvärderat kvinnor mot mannen, på en gång parodierande och allvarligt.20 

Daniel Sandström fortsätter den linjen i sin recension och skriver att i Solanas värld är 

mannens biologi hans öde och hans förtryck bottnar i denna underlägsenhet, medan kvinnan 

förbinds med intellektet. Därmed vänder hon på den traditionella ordningen i genusdebatten.21 

Vägen ut är inte möjligheten till förhandling med männen, det enda som återstår för 

civiliserade, ansvarstagande, spänningssökande kvinnor är att störta regeringen, eliminera det 

ekonomiska systemet, införa total automatisering och förstöra det manliga könet. (s. 55) De 

män som är rationella kommer inte motsätta sig detta, istället kommer de njuta av showen och 

surfa på vågorna till sin egen undergång. (s. 56)

                 Men den dikotomiska kritiken kompliceras också av att Valerie hela tiden vacklar 

mellan essentialistiska och konstruktivistiska uttalanden.22 I en scen med Silkespojken menar 

hon tvärt emot tidigare att könet inte är ett fängelse, utan en möjlighet, det är bara olika sätt 

att berätta på. Skriv din egen berättelse, uppmanar hon honom. (s. 122) I en dialog med 

Berättaren säger hon också att det inte finns några givna identiteter, det finns inga kvinnor, 

inga män, inga pojkar, inga flickor. Det är bara en liten dockteater, en evighetslång skitpjäs 

med ett skitmanuskript. Istället är icke-identifikation svaret; icke-kvinnliga kvinnor, icke-

lesbiska lesbianer, en icke-underklassig underklass. (s. 311) Även i ett möte med Daddy’s 

girls förespråkar hon en konstruktivistisk ståndpunkt: när hon får frågan om vad hon skulle 

göra om hon födde en pojke, svarar hon att hon skulle älska honom som en dotter och 

uppfostra honom till kvinna. (s. 304) Som Sofie Valfridsson skriver i sin uppsats kan här 

mannen genom performativa handlingar skapa sitt kön/genus på nya sätt, en föränderlighet 

som Valerie på andra ställen inte anser är möjlig.23 

                  Vad vi härmed lämnas med är en motsägelsefull och komplex heteronormativitets- 

kritik, och det blir snabbt tydligt att vad Valerie iscensätter inte är något färdigt paket, istället 

är kritiken föränderlig och skiftar beroende på situation och hennes egen inställning till den. 

Men det blir även tydligt att vad som här görs är en utvidgning av begreppet kvinna, där dess 
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räckvidd ökar.24 En kvinna/femininitet är för Valerie inte någonting som definieras i relation 

till en man/maskulinitet, till två kulturellt begripliga kroppar som begär varandra.

                    Även hur femininitet görs och vad det innebär utvidgas och ifrågasätts. 

Valfridsson menar att Valerie och Cosmogirl uttrycker rent fysiskt att de skiljer sig från andra 

kvinnor genom sitt sätt att klä sig. De andra kvinnorna har klänningar och pärlhalsband medan 

Valerie och Cosmogirl har massor av smink, läppstift utanför munnen och glittriga klänningar 

och stövlar.25 Att ha läppstiftet utanför munnen är enligt Valerie och hennes bundsförvant 

Cosmogirl en politisk handling. (s. 50) Valeries och Cosmogirls iscensatta femininitet är en 

femininitet utan kontroll, utan behärskning, full av glitterpärlor, pälsar och med hår som 

fågelbon eller smutsig honung. Genom att överdriva femininiteten blir de i andras ögon 

groteska. I en scen på Silverfabriken säger Morrissey till Valerie att hon inte är någon kvinna, 

utan en sjukdom. (s. 280) I mötet med Daddy’s girls påpekar en av dem att det här med 

gördlar, höfthållare och väldig höga klackar skrämmer henne, och att Valerie bör tänka på sitt 

sätt att klä sig eftersom det kan ge männen ”fel” intryck. (s. 304ff.) Groteskheten är heller inte 

någonting som går att dölja eller tvätta bort; när Valerie börjar på universitetet luktar det 

fortfarande krig, prostitution och döda havsfåglar om henne, hur många gånger hon än såpar 

sitt underliv. (s. 157) Som Anna Lundberg skriver i sin avhandling, Allt annat än allvar – Den 

komiska kvinnliga grotesken i svensk samtida skrattkultur (2008), kan förlusten av kontroll 

framstå som förlust av kvinnlighet. Lundberg beskriver vidare hur den kvinnliga grotesken 

kan ses som en kvinnofigur som misslyckas eftersom hon agerar, låter och ser ut på ett sätt 

som inte är förenligt med den kvinnliga konsten att bli betraktad och dess estetiska 

innebörder.26 Genom sitt kroppsliga utagerande ifrågasätter Valerie och Cosmogirl inte bara 

normen om en naturlig, kontrollerad femininitet – genom att de ”misslyckas” med görandet av 

den. De ifrågasätter också behovet av att bli betraktad i denna femininitets görande genom sin 

ständigt antagonistiska position till männen och deras blickar. Varken Cosmogirl eller Valerie 

har någon önskan att ingå i det heterosexuella begärssystemet med romantisk kärlek och 

sexuella relationer med män som följd. Deras skönhet – som inte erkänns som skönhet av de 

utomstående utan tvärtom uppfattas som grotesk, utan kontroll och obehaglig – är endast till 

för dem själva.
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                   Detta görande av femininiteten kompliceras dock av att både Valerie och 

Cosmogirl prostituerar sig, Samtidigt bidrar prostitutionen också till deras queera 

positionering gentemot heteronormativiteten. Valerie ser prostitution som organiserad våldtäkt 

– då alla kvinnor som är gifta med män enligt henne är prostituerade menar hon att hon 

föredrar att sälja sin fitta, istället för både sin fitta och sin själ. Hon säljer inte intimitet, hon 

säljer ett svart hål i rymden. (s. 185, s. 214ff,) Valfridsson tolkar det som att hon anser att en 

kvinna måste sälja sig själv på något sätt i ett kapitalistiskt patriarkat, och att alternativen är 

mer förödande för kvinnan.27 Åsa Beckman är i sin recension inne på samma spår och menar 

att Valerie löser sin roll som villebråd i en värld där alla män - enligt henne - är våldtäktsmän 

genom att ta kontroll över situationen och ta betalt.28 Därmed blir de prostituerade de riktigt 

revolutionära, de som genomskådat hela systemet och i sitt begränsade rörelseutrymme 

utnyttjar det i väntan på något bättre, i väntan på frigörelsen. Detta förhållningssätt 

kontrasterar starkt mot offerbilden av den prostituerade, något som också synliggörs i 

romanen när Berättaren påtalar det, enligt denna, djupt tragiska i att Valerie hatar män och 

ändå tvingas sälja sig till dem hela livet. (s. 214) Även Jesper Persson diskuterar i sin uppsats 

offerbilden av den prostituerade, och menar att prostitutionen är det som bryter ner Valeries 

identitet successivt, vilket leder till att hon slutar leta efter sin ”sanna” identitet. Vad denna 

”sanna” identitet skulle innefatta för Valerie skrivs i uppsatsen inte ut, men det blir tydligt att 

Persson här ställer prostitutionen – som beskrivs som tidsödande och förnedrande – i motsats 

till detta sökande.29 Oaktat vilket moraliskt förhållningssätt en bekänner sig till – Berättaren 

och Perssons offerbild eller Valeries egen kontrollbetonande - blir det tydligt att prostitutionen 

som Valerie, Cosmo och även Silkespojken utför är någonting problematiskt som diskuteras 

romanen igenom. Gayle Rubin har i artikeln ”Thinking sex” arbetat ut modeller i vilka bland 

annat prostitution, promiskuöst sex och sadomasochistiskt sex ses som ”dåligt” sex, medan 

heterosexuellt, tvåsamt sex ses som ”bra” sex i den heteronormativa sexuella hierarkin. Det 

som anses som bra sex premieras i ett samhälle, medan det som anses som dåligt fördöms och 

drabbas av moraliska ifrågasättanden. 30 Det finns knappast någonting mer provocerande i det 

samhälle vi lever i än att göra sexualitet på ett sätt som inte ”passar in”. Därmed skulle en 
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även kunna läsa Valerie och Cosmogirls val att prostituera sig som ett sätt att ytterligare 

positionera sig gentemot heteronormativiteten, samtidigt som det givetvis kompliceras av 

deras ekonomiska situation och deras rörelsemöjligheter i förhållande till densamma.

                     Slutligen positionerar sig Valerie främst asexuellt, bland annat genom uttalandet: 

”Du måste gå igenom en massa sex för att komma till anti-sex”. Enligt henne är sex bara en 

hang-up, någonting tidsödande och en väldigt ensam aktivitet, inte alls konstruktiv eller 

kreativ. (s. 233ff) Detta märks i relationen till Cosmogirl, där Cosmo hela tiden frågar varför 

Valerie inte vill ligga med henne och Valerie svarar att hon inte har tid med sex. (s. 239) Det 

går även i linje med ett samtal med doktor Ruth Cooper där Valerie påtalar kvinnans stympade 

begärsmöjligheter i det samhälle vi lever i, och menar att hon inte har några begärsmöjligheter 

överhuvudtaget. (s. 210) Samtidigt säger hon sig vara politiskt lesbisk. (s. 243) Som Butler 

skriver kan det vara nödvändigt att använda sig av identitetskategorin ”lesbisk” i ett 

heteronormativt samhälle, men samtidigt är det viktigt att det ständigt förblir oklart vad denna 

beteckning i så fall innebär.31  Genom att benämna sig lesbisk kan Valerie ta sig an den 

motståndsposition mot heteronormativiteten denna beteckning i många sammanhang innebär, 

samtidigt som hon utvidgar vad att ”vara lesbisk” egentligen innebär: själva ordet ”politiskt” 

indikerar ju här ett görande snarare än ett oproblematiskt, naturligt ”varande”.32 

2.3 Att svälla utan slut – Darling River

I Darling River är det, till skillnad från de ifrågasättanden av heteronormativiteten vi sett i 

föregående avsnitt, istället själva det heterosexuella begäret som står under lupp, hur det görs 

och hur det skapas. Det är dock långt ifrån en glorifierad, naturaliserad bild som framträder; 

istället rör det sig som Hanna Nordenhök skriver om begäret som skada, som samhälleligt 

sjukdomstillstånd.33 Allra tydligast kommer detta fram i historien om Lo, i de avsnitt som 

skildrar hur hon tillbringar sina dagar med älskare vid floden Darling River. (s. 21) Los 

älskare är så många och liknar varandra så mycket att hon slutar kalla dem vid namn, istället 

kallar hon alla för darling. Samlagen skildras som kärleksfulla och lekfulla, främlingarna ger 

henne gåvor, tvättar henne i floden och ropar hennes namn. (s. 22ff, s. 80) Lo beskriver den 
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tiden som den lyckligaste perioden i sitt liv och att de fick henne att känna sig älskad, hon 

kallar de sina vänner, sina bröder. (s. 92) Det som hela tiden hotar dessa möten är möjligheten 

att alla dessa bröder ska möta varandra, någonting som vanligtvis brukar förhindras av att 

fadern, som hela tiden väntar på Lo i bilen vid dessa möten, genskjuter dem. När Lo glömmer 

brödernas namn och blandar dem samman förstör det också illusionen om att det är hon som 

är bytet, att det är hon som ohjälpligt kommer bli skadad under lekens gång. (s. 264, s. 172) 

Därmed blir det tydligt att det för dessa bröder är viktigt att bevara illusionen om att dessa 

möten är exklusiva, och inte ett av många.

                   Intimt förknippat med dessa möten är också Los relation till pappan, som hela 

tiden finns i bakgrunden. Han väntar på Lo vid floden och signalerar detta genom att då och 

då köra en bit på grusvägen, för att sedan låta musik strömma ut över skogen. När detta stör 

någon av älskarna berättar Lo om sin far, att han är hennes beskyddare och närmaste vän, den 

enda hon har kvar i världen, någonting som oftast lugnar älskarna. (s. 21ff) Lo och faderns 

relation tar sig många incestuösa uttryck, bland annat genom att han älskar med prostituerade 

i bilen och då möter hennes blick i baksätet, där hon låtsas sova. (s. 16) När de är ute i 

offentligheten låtsas de att Lo är faderns fästmö, och han har ständigt handen på hennes bak. I 

samma lek låtsas de att han är hennes hallick. (s. 83) Det sägs även om den försvunna modern 

att när hon inte ville åka i bilen tillsammans med fadern längre tog Lo hennes plats, och när 

modern försvunnit från hemmet börjar Lo använda hennes kläder. (s. 89ff.)

                  Så långt kommet blir det tydligt att vad Lo lever i är en slags begärets spegelsal, 

där hon hela tiden kastas mellan de bekräftande blickarna från älskarna vid floden och den 

mer kontrollartade blick som fadern ständigt har på henne. En av älskarna påtalar också att 

hennes ögon är speglar, då hennes pupiller är så stora kan han bara se sig själv i dem. Hon är 

inte där och kommer aldrig att vara det. (s. 81) Älskarnas ömhet inför henne och deras i 

hennes ögon naiva önskan att se henne som sexuellt objekt kontrasteras mot faderns mörkare 

sidor. Han utövar, som Mikaela Blomqvist skriver i sin recension, en diskret våldsam makt, 

som dels blir synlig i hans vaksamma blick, dels i hans våldsamma udda hobbys. Dessa 

innefattar bland annat att köra över smådjur på vägen samt spänna upp sin försvunna frus 

kläder i skogsdungar för att sedan skjuta sönder dem.34 Allra tydligast demonstreras dock hans 

makt i den bekännelsescen som utspelas mellan honom och Lo, där han tvingar henne att 

bekänna sitt ”sexbrott” för att därefter låta henne kliva ur bilen och gå längs stranden i 

alldeles för tunna kläder, medan han långsamt kör bredvid henne. Detta får henne att ångra sig 
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och inse vilken smutsig flicka hon är. (s. 94ff) Eftersom fadern redan vet om de handlingar 

hon begått redan innan själva bekännelsen, blir bekännelsen ett sätt att förkroppsliga den 

skuld hon hela tiden känt – denna gång genom talet. Som Butler skriver blir bekännelsen 

därmed en källa till njutning både för Lo och för fadern, ett sätt att återigen uppleva de 

sexuella akter som begåtts, men genom en annan kroppslig handling.35

                  Men det är först när det heterosexuella begärssystemet fullständigt kollapsar som 

det hela blir riktigt intressant. Lo lider av en mystisk ögonsjukdom, något som får henne att se 

världen på ett annat sätt än andra och dra andra slutsatser. Det hon ser som framgångar tolkar 

andra som nederlag, och det hon kallar kärlek tolkar andra som våld och fientlighet. (s. 81) 

Denna mystiska sjukdom breder med tiden ut sig i hela kroppen och orsakar hennes totala 

förfall och förruttnelse. Hon får utslag och blemmor, hennes fötter blir såriga och variga och 

hennes hår faller av i stora stycken. Hon tillbringar nu sin tid inne i jungfrukammaren där hon 

lever på alkohol och feta bakverk. (s. 178) Fadern plockar där bort flugor och sårskorpor med 

en pincett, och fäster stora, vita rosetter över hennes kala fläckar på huvudet. På grund av den 

abort hon har tvingats genomgå som följd av alla kärleksmöten är hennes kropp öppen, sårig 

och läckande, och hennes livmoder ruttnar. (s. 252ff) Från att redan från första början ha burit 

för små klänningar, vilka hon fäst med säkerhetsnålar i ryggen, blir hon i slutet av romanen 

tvungen att bära en dräkt som består av flera dräkter för att den ska kunna rymma henne. (s. 

76, s. 325) Los groteskhet speglas också i det rumsliga förfallet runt omkring henne och i de 

blommor som fadern hela tiden förser henne med, sprayade med vinterrosspray för att de inte 

ska ruttna. (s. 261, s. 273)

                  I takt med att Lo blir allt sjukare försvinner alla de älskare hon en gång haft, de 

blir nu äcklade av att se henne och vänder sig bort från henne. Endast fadern finns kvar, och 

det är också faderns och Los relation som möjliggör att hennes groteskhet kan blomma fullt 

ut; han vårdar henne i hemmet vilket bidrar till hennes nästan fullständiga isolering. Mary 

Russo beskriver i The female grotesque (1994) den feminina grotesken som isolerad, 

introspektiv men samtidigt med en stark koppling till resten av världen, till djur och till ting. 

Mest av allt är den kopplad till ”kroppens lägre strömningar”, med associationer till smuts, 

död och förnedring.36 Även Maria Jönsson är i sin avhandling Som en byracka – 

Självbiografi, estetik och politik i Agneta Klingspors författarskap (2006) inne på denna 

aspekt av den feminina grotesken, och menar att det är kroppen som är central i groteskens 
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olika motiv. Kroppen står i förbindelse med båda sidor av livet, med dess konkreta födelse 

och med dess växande men också med dess åldrande och död. Härmed finns det en dubbelhet 

i hur den groteska kroppen framställs: dels som strävande mot död och våld, dels som 

strävande mot liv och sexualitet.37 Los sjukdom och gradvisa förruttnelse men också hennes 

plats i det heterosexuella begärets blickfång blir i min mening till en tydlig framställning av 

den feminina grotesken. Ju mer kroppslig hon blir, ju mer hon växer och expanderar, desto 

mer avlägsnar hon sig från den kontroll som begäret kräver, samtidigt som hon kan känna sitt 

forna, späda jag röra sig inom sig under alla dessa lager av fett och smuts. (s. 251) Catrine 

Andersson diskuterar i sin artikel det potentiellt queera i ett överdrivet iscensättande av 

femininitet. Andersson menar att det i Butlers resonemang handlar om att iscensätta kön på ett 

felaktigt sätt i fel sammanhang (så att kön-genus-begär upplöses och ifrågasätts). Men 

eftersom det inte enbart är den binära könskonstruktionen som ska upplösas utan också den 

stabila borde även överdrivna iscensättningar av femininitet vara potentiellt queera.38 Maria 

Margareta Österholm diskuterar också överdriven femininitet och väljer att använda sig av 

begreppet ”skev” för att beteckna det som rör sig utanför normerna för femininitet, men som 

har mer med genusframställning än sexuellt begär att göra. Skevbegreppet är en variation på 

queerbegreppet inspirerad av norskan som använder det som synonym eller istället för queer. 

Dock menar Österholm, precis som Andersson, att det är möjligt att använda queerbegreppet 

också för det som rör sig utanför femininiteten, eftersom det i upprätthållandet av 

heteronormativiteten inte bara rör sig om konstruktionen av två binära genus utan även om att 

dessa genus ska uppföras korrekt. Att Österholm ändå väljer att använda sig av skev i 

sammanhanget förklaras med en ovilja att sudda ut queerfrågans relation till 

ickeheterosexualitet.39 

                    Skevbegreppet introducerades i Sverige 2005 i ett temanummer av Tidskrift för 

litteraturvetenskap. I inledningen av Eva Heggestad, Maria Karlsson och Anna Williams 

beskrivs det skeva som något som ”kan yttra sig som allt från en knappt märkbar irritation till 

en chockerande avvikelse.” Vidare skriver de att det skeva kan associeras till ”det skamliga, 
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konstiga, absurda eller skrämmande”. Det skeva blir därmed det som genom att det uppfattas 

som hotande destabiliserar den heteronormativa ordningen.40 Jag skulle hävda att det i 

historien om Lo definitivt rör sig om en skevhet, om en grotesk femininitet och om att gå 

utanför normerna för femininiteten. Men jag skulle också vilja koppla detta till det 

heterosexuella begäret; när Los kropp går utanför den normativa femininiteten, när 

objektifieringen av hennes kropp från älskarnas och faderns sida inte längre fungerar, sätts 

också det heterosexuella begäret i gungning. Äcklet hennes kropp framkallar, både från 

älskarnas och den övriga omgivningens håll, gör att hon inte längre går att begära som en 

begriplig kropp, en begriplig ”kvinna”. Istället blir hon ett mellanting mellan ett barn, en 

kvinna och något monstruöst, något groteskt. Hon blir ett demonbarn, en karaktär som 

uppehåller sig mellan barndomen och framtiden. (s. 317) Hennes mystiska sjukdom är nära 

förknippad med det heterosexuella begäret, det skulle till och med vara möjligt att påstå att 

den i själva verket är framkallad av det. Det är nämligen när någon tränger in i Lo som 

stanken av förlossning, av sjukdom uppstår: ”som om de alltid råkade tränga för långt in, ända 

in i den ruttna livmodern, in i smutssjälen som hänger därinne som ett otvättat linne”. (s. 256) 

Att Los sjukdom först framförs som en ögonsjukdom hänger ihop med hennes skevhet, 

hennes sätt att se på världen på ett annat sätt, och med själva begärsblicken som sådan. Därför 

är det också signifikativt att sjukdomen vid ett tillfälle beskrivs som ett slags solförmörkelse, 

som en del av den levande människan som har släckts ner på obestämd tid. (s. 277) 

Sjukdomen blir det som ögat, som begärets blick, inte kan nå, samt det som av normerna för 

heterosexuellt begär och femininitet inte kan förstås. Därmed har det skeva ”rummet” – i 

historien om Lo dels gestaltat i själva hennes flickrum, dels i hennes kropp som ett rum - 

öppnats upp, och det fortsätter att svälla.

3. Bojor, frånvaro och ruttnande livmödrar – moderskap i Happy Sally,  
Drömfakulteten och Darling River

3.1 Barnen som bojor och band – Happy Sally

I Ellen korsas, som vi sett i den tidigare delen, viljan till frihet och ensamhet och viljan till 

gemenskap med familjen. Familjens alltigenom slukande krav på hennes närvaro i egenskap 

av mor är också det som pressar fram hennes allt större frihetsbehov. Tydligast och 

smärtsammast blir detta i en scen under Atlantresan, då de alla befinner sig på den trånga ytan 
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som båten utgör och både jaget, Viktor och H följer efter henne och liknas vid flugor med sin 

klistriga närvaro: ”Och vi är som flugor omkring dig. Går du ner under däck vill alla andra 

också gå dit.” Surrande och närgångna cirkulerar de omkring Ellen, oroliga, som i Viktors fall, 

granskande, som jaget, eller sårbart behövande, som H. När detta har pågått tillräckligt länge 

får Ellen nog av den påtvingade närvaron: ”När vi har flyttat oss mellan ruffen och däck några 

gånger börjar du vifta i luften efter flugor och vatteninsekter. Sedan simmar du långt ut från 

båten.” (s. 118ff) Ellen fantiserar också vid ett annat tillfälle om att antingen hon eller barnen 

har dött, hon blundar länge under filtarna uppe på vinden i huset för att barnens röster från 

trädgården ska försvinna, men det gör dem inte. (s. 81) Hon blir irriterad över att barnen vill 

göra allting så många gånger, eftersom det gör att hon varje gång hon föreslår att göra något 

tycks fastna i det. (s. 117) Lekarna med barnen tråkar ut henne, istället vill hon att de ska vara 

kompisar, kompanjoner, ett team. (s. 120) I kontrast till detta drömmer Ellen vid ett tillfälle 

om att under resan stanna på en främmande plats och bosätta sig där med barnen för att leva 

som fiskare. (s. 85) Viktor nämns inte i citatet och står därför utanför hennes dröm om ett 

annat liv. De stunder då barnen och Ellen tycks få kontakt är också då Viktor är frånvarande 

och då umgänget sker på Ellens villkor, antingen vid sjön under simträningen eller uppe i 

vindsvåningen. (s. 27ff) 

                    Men det spökar även av andra mödrar, eller icke-mödrar, i romanen. När jaget 

befinner sig på Dover-stranden 18 år efter den ödesdigra sommaren då Ellen försvann ser 

denna dag efter dag en mor och en pojke. Modern har liksom Ellen ”hav i blicken” och pojken 

flaxar runt på sina pinnben som H. (s. 11ff) Tillsammans utgör de en smärtsam påminnelse 

om jagets egen bakgrund. Även i denna bihistoria finns en smärtpunkt som visar på hur 

modern inte förmår göra det ”rätta” moderskapet: en av dessa långa, dova dagar simmar 

modern långt ut och lämnar pojken på stranden. Pojken drunknar nästan, och några frivilliga 

räddar honom. När modern sedan kommer in vågar hon inte gå nära honom, där han sitter i 

någon av räddarnas knä. Hon skäms, tills han tar henne i handen och drar iväg med henne 

längs stranden. Det brutna bandet av tillit är därmed tillfälligt återställt. (s. 59)

               Även de inflikade avsnitten ur Sally Bauers dagbok från 1939 innehåller ett icke-

mödraskap, i detta fall en abort: ”Det var den misslyckade Kattegattsimningen, den 

främmande pojken jag bar på.” Sallys kropp svullnar av graviditeten och hon upplever det 

som att ”bli erövrad inifrån”, någonting som ställs i kontrast till hur hon vill att hennes kropp 

ska fungera: ”Min kropp var inte gjord för det, den var bara ett redskap, en motor.”  (s. 97ff) 

Sally går till en ”mirakelman” och gör sig under smutsiga förhållanden av med barnet. 

Doktorn, den så kallade mirakelmannen, kommenterar efter aborten att ”nu finns inte din 
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pojke mer”, kanske, som Sally skriver, i avsikt att beröra henne illa. Hennes svar är självklart: 

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

var ur kroppen på mig. Pojke eller inte, ovälkommen var han. Femtio dagar senare gjorde jag 

Kattegatt. Blodet hade stillat sig och kroppen gjorde mig till viljes.” (s. 101ff) För Sally 

innebär moderskapet ingenting annat än ett hinder, och detta spökar i bakgrunden till Ellens 

inställning till detsamma. Hon är inte längre gravid med något av barnen och därmed fångad 

av kroppen, men känner sig däremot fångad av konsekvenserna av det. I ett av vykorten hon 

sänder till jaget under resan talar hon om tiden innan barnen föddes som att hon var lättare då, 

ja nästan tyngdlös. Med det första barnet fäster hon bättre vid marken, och med det andra är 

hon ordentligt fastväxt i sin kropp. Det är inte bara själva graviditeten eller det ständiga 

bärandet hon syftar på, utan något annat, det ogripbara band som binder henne vid barnen. (s. 

127) Nina Björk tar fasta på detta band och menar att Happy Sally ställer frågan om inte en 

verklig konflikt kan föreligga mellan en mammas och hennes barns lycka, samt att den vågar 

visa barnen både som band och boja. I recensionen antyds vidare att det är för att Sally och 

Ellen är kvinnor som berättelsen om dem inte bara blir ett hjälteepos – på grund av de starka 

karaktärer de utgör – utan också en sorgesång. Deras drömmar och frihet kräver offer, i Sallys 

fall kärleken, i Ellens fall barnen. 41 Även Henriette Zorn tar upp detta tema i sin recension 

och menar att Stridsberg här närmar sig det tabubelagda ämnet om den klaustrofobiska 

modersrollen. Ellen blir för Zorn en mamma som är trött på sina barn, som värjer sig för deras 

sökande armar och deras klibbiga och krävande kärlek.42 Ingrid Elam lägger till detta 

perspektiv även den längtan och skuld som drabbar det övergivna berättarjaget. Stridsbergs 

förmåga att förstå barnets vånda utan att tappa Ellens ensamhet ur sikte är det som i Elams 

tolkning tar struptag på läsaren.43 

              Vad som belyses i alla tre recensionerna är de normer som finns kring moderskap. 

Ulla Holm skriver i sin avhandling, Modrande och praxis. En feministfilosofisk undersökning 

(1993), att moderskapsnormen finns i de flesta samhällen, och att de flesta (som blir 

benämnda som) kvinnor har internaliserat den. Holm gör en distinktion mellan mödrande som 

i graviditet och ”modrande”. ”Modrande” representerar en social omsorgspraktik, ett görande 

som modern eller någon annan iscensätter.44 Fokus läggs därmed på performativa handlingar, 
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hur en gör moderskapet, eller modrandet. Samtidigt går det givetvis att dra resonemanget ett 

steg längre: att ”vara” mor är ingenting annat än att, i linje med Butler, ”göra” mor. Genom 

budet att vara ett bestämt genus kan ”att vara en god mor” som ett av många diskursiva 

uttryck följa på det.45 Följs inte detta bud kan det, som AnneLee Hallonblad diskuterar i sin 

uppsats, ge upphov till skuld, skam och dåligt samvete. 46 I Happy Sally blir detta mycket 

tydligt; Ellen klarar inte av att helt internalisera moderskapsnormen och upprätthålla den, ett 

upprätthållande som här främst gestaltas genom ett krav på ständig närvaro. Ellen kan inte 

vara både mor och något annat, och smärtan ligger just i detta dikotoma val; att antingen välja 

simningen eller moderskapet. Men då moderskapet – som en del av heteronormativiteten - 

inte tycks möjligt att välja bort, och efter den misslyckade simningen inte heller möjligt att 

göra på egna villkor, blir hennes undergång oundviklig. Det blir för henne en fråga om allt 

eller inget, om frihet eller fängelse, död eller liv. 

                 I romanen framställs sålunda moderskapet som performativt, som någonting en gör 

och kan göra på många olika sätt, varvid vissa skevar med normer och föreställningar om hur 

en mor ”ska” vara. Ellen skaver sig hela tiden mot moderskapsnormen, och vad som är allra 

mest intressant är också att hon heller inte visar upp någon vilja att kompromissa, någon skuld 

eller skam. Den skam hon känner, om hon överhuvudtaget känner någon sådan, rör sig snarare 

om den misslyckade simningen - hennes livsmål - än om hennes sätt att göra mor. Eftersom 

Ellen också förhåller sig till en heteronormativ diskurs – kärnfamiljen – blir hennes val att inte 

göra mor också någonting som skaver enligt normerna. Som Sofia Jonsson diskuterar i sin 

uppsats blir moderskap på grund av att det ofta rör sig inom en heterosexuell och 

heteronormativ diskurs ett slags kretslopp där föreställningar om heterosexuell kvinnlighet 

och moderskap hela tiden föder varandra.47 Eftersom Ellen avsäger sig både den 

heterosexuella kvinnligheten och moderskapet. blir hon också främmandegjord, obegriplig på 

flera plan.

3.2 Telefonsignalerna i öknen – Drömfakulteten
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Också i Drömfakulteten skildras en modersgestalt - Valeries mor Dorothy. Allra tydligast 

kommer hon fram i den första delen av romanen där Valeries liv tillsammans med henne 

skildras. Dorothy är labil, naiv och drömmande: hon är ett undergångsmoln och runt omkring 

henne finns lukten av dy och ruttnande vatten på alla möbler och i alla rum. (s. 46) När Louis, 

Valeries pappa, lämnar dem går hon ner sig i floden i vit klänning, och Valerie tvingas rädda 

henne. Dorothy sätter eld på klänningsärmarna och förstör håret i solen när hon sitter för 

länge med det invirat i stanniol, allt som blir kvar blir spygröna tovor. (s. 36ff, s. 47) Hon 

beskrivs också som väldigt beroende av män, så fort någon dyker upp byter hon ut alla sina 

åsikter, hon blir republikan, demokrat, krigsälskare, krigskritiker, och skrattar åt deras dåliga 

skämt med sitt inställsamma flabb. (s. 45) Dorothy drömmer om att vara hemmafru, men har 

ingen att vara hemmafru åt, så hon gifter sig på fyllan och hemmafruar några dagar åt vem 

som helst som passerar. (s. 44) Slutligen inleder hon en våldsam relation med en ny man, och 

efter att han försökt krossa hennes ansikte mot en oljetunna flyr hon. (s. 74ff) Valerie följer 

efter och de tillbringar flera månader vid stranden vid Alligator Reef. Dorothy svär att aldrig 

gå tillbaka till honom, men efter att ha tillbringat tiden med att pendla mellan telefonkiosken 

och stranden åker de sedan tillbaka till hemmet, varpå Valerie slutligen lämnar det. (s. 87ff, s. 

98) Därefter är deras kontakt mycket sporadisk och Valerie ringer under sin tid på 

universitetet hem till Dorothy flera gånger, men hon svarar nästan aldrig, istället är det endast 

svarta ensamma telefonsignaler genom öknen som ljuder. När hon väl svarar är hon mycket 

frånvarande. (s. 188) Detta påtalas i slutet av romanen, när Valerie talar med fantasifostret 

Dorothy strax innan sin död och Dorothy säger att hon var en idiot som missade alla 

telefonsamtal, som missade alla möten och lät Valerie försvinna i öknen. I samma 

sammanhang frågar Valerie henne varför hon lämnade henne att drunkna.(s. 350ff) Samtidigt 

är det intressant att när doktor Ruth Cooper under sjukhustiden beskriver hennes uppväxt som 

kärlekslös, våldsam och präglad av en stark övergivenhetskänsla, dementerar Valerie detta. 

Hon menar att det är mödrarna som har byggt allting av värde, att Dorothy byggde ett hus 

utan pengar och gav henne mat, solsken och blod i femton år. (s. 220) Uttalandet kan läsas 

som ett försök att ifrågasätta det enkla skuldbeläggandet av modern som en ”dålig” mor som 

svek henne. Det är därför inte så enkelt som exempelvis Daniel Sandström menar, när denne i 

sin recension av boken kallar Valerie för ett offer för sin svikande moder.48 Valerie tycks 

istället mena att det som ska synas och ifrågasättas är normerna, normerna kring moderskap 
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och den heteronormativa diskurs som det i detta fall ingår i. Vid ett annat tillfälle menar hon 

att det inte är viktigt att fråga varför kvinnorna (med syftning på mödrarna) i heterosexuella 

förhållanden inte går, varför de inte lämnar männen, utan att istället fråga varför de går. Det är 

artflyktingarna, de som kliver ur sina klänningar istället för att försöka laga dem som ska 

studeras. (s. 96) Därmed blir det tydligt att vad Dorothys svek gentemot Valerie främst tycks 

handla om är att hon inte ifrågasatt normerna, att hon inte flytt ”sin art”, att hon inte gjort 

uppror mot heteronormativiteten – snarare än hennes sätt att göra mor.

                Men Dorothys modersgestalt är också intressant därför att den paradoxalt nog tycks 

krocka med heteronormativiteten. För Dorothy blir det inte möjligt att göra både sin roll som 

mor och sin roll som hemmafru åt någon man. Precis som Valfridsson påpekar tycks det i 

Dorothys drömda hemmafruroll inte ingå någon modersroll.49 Hennes önskan att göra ett 

begripligt kön/genus/begär i koppling till andra begripliga män förverkligas på bekostnad av 

hennes roll som mor. Gång på gång går hon ifrån Valerie, utan att veta varför. (s. 351) Istället 

är det snarare Valerie som tar hand om Dorothy, som drar upp henne ur floden, som försöker 

få henne att lämna dessa män. En omvänd omsorg – ett omvänt modrande om en så vill – 

utspelar sig dem emellan. Barnet blir mor, och modern blir det barn som måste tas om hand. 

Jag skulle knappast kalla Dorothys positionering queer, men däremot är det brott som här sker 

inom själva heteronormativiteten intressant; istället för att ”naturligt” följa på 

heteronormativiteten och den heterosexuella kvinnligheten blir moderskapet någonting som 

offras för det. Därmed sker också ett brott inom den cirkel där heterosexuell kvinnlighet och 

moderskap hela tiden bekräftar varandra.50 Att Dorothy hemmafruar åt män när hon 

egentligen inte har någon att vara hemmafru åt visar också tydligt att det rör sig om en roll, ett 

görande, snarare än ett naturligt varande. 

               Istället är det återigen Valerie som står för den queera positioneringen; det är hon 

som ifrågasätter normerna kring det heterosexuella moderskapet. Hon ifrågasätter 

skuldbeläggandet av modern och pekar istället på de normer som Dorothy kan sägas vara ett 

offer för. Det är också Valerie som tvingar fram det val som Dorothy inte vill göra: Dorothy 

vill välja allt, hon vill välja mannen Moran och hon vill välja Valerie, någonting som enligt 

Valerie är omöjligt. (s. 98ff) Sorgen som både Dorothy och Valerie känner över det 

”förlorade” moderskapet beror här inte på att Dorothy valt att gå utanför normerna för 

moderskap, istället beror det på ett överdrivet görande av heteronormativiteten.
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3.3 Ruttnande livmödrar – Darling River

I de olika parallellhistorierna i Darling River är det främst den kroppsliga aspekten av 

moderskapet som står i fokus, graviditeten och aborten. Intimt förknippat med dessa är de 

groteska aspekterna - precis när det ”märkliga” med Los kropp börjar hända och blemmorna 

och såren börjar blomma upp upptäcker hon att hon också är gravid: ”Mina menstruationer 

upphör i april. Efter åratal vid Darling River har det hänt som borde ha hänt för länge sedan.” 

(s. 178) Detta följs direkt av att läkaren utför en abort, där Lo vaknar upp precis när 

bedövningen släpper och det monsterliknande fostret förevisas för henne: ”Framför mig 

dinglar någonting som liknar en genomskinlig apa med ett onormalt stort huvud. Ett tjockt 

lager fett täcker djuret.” (s. 180) Läkaren menar att en abort var oundvikligt då hennes 

livmoder är underutvecklad och hon till följd av detta skulle ha förblött om hon fött barnet. 

Han tar därefter med sig fostret i en glasbehållare fylld av formalin och lämnar henne. Denna 

scens verklighet ifrågasätts dock av den följande scenen, där Lo vaknar upp i sängen med sin 

far bredvid sig. Han frågar henne varför hon försökt skära sig i magen för att bli av med 

fostret, samt säger att han har tagit henne till en klinik.  (s. 182ff) Oavsett hur aborten gick till 

leder den senare till att Los livmoder ruttnar och att stanken av förlossning förföljer henne, 

antydande att det ligger ett förstört barn inuti henne. (s. 256)

                   Även i historien om Dolores är det den kroppsliga aspekten, grossessen, av 

moderskapet som står i fokus. I den uppbrutna kronologin sker den förlossning som de hela 

tiden far mot under resan genom Alaska i början av historien. Barnet är dött och barnmorskan 

tvingas använda både tång och sugklocka för att få ut det. När det lossnar inuti Dolores 

kommer moderkaka, barn, hinnor, blod och grumligt vatten ut, och barnets axlar förstör 

moderhinnorna och underlivet när de passerar öppningen. Även här rör det sig om ett 

monsterlikt barn, en skräcködla som rör sig som ett djur i dödsplågor. Delar av skalpen är 

bortsliten av sugklockan och en stank av gyttja, avföring, skämt blod och söta dödsvätskor 

omger det. (s. 35) Efter förlossningen slutar Dolores inte blöda, hon bedövas med höga doser 

morfin och ignorerar de andra kvinnorna i förlossningssalen med deras skrikande, levande 

spädbarn. (s. 40ff) Men även innan denna groteska födelse har Dolores drömt mardrömmar 

om att ha fött ett vaxfärgat människofoster i en glasburk. I drömmen vänder hon på burken 

och ser ett nylagt snitt mellan benen på fostret som ser ut att ha gjorts av kirurgen och ur 

vilket det fortfarande kommer blod. När hon talar om denna dröm med sin man Richard säger 

hon att barnet var en flicka och att de redan hade skurit mellan hennes ben. (s. 114) Detta är i 
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sig en intressant passage, eftersom det tycks påvisa att även det biologiska könet inte är 

naturligt, essentiellt, utan istället kulturellt skapat. Det kulturella skapandet gestaltas här 

genom en mycket kroppslig handling, där könet tillförs kroppen genom snittet, istället för att 

vara medfött. Istället för en ”snittad” flicka önskar sig Dolores en pojke, som ”ska gå osårad 

ur varje strid.” (s. 219) Femininiteten eller kvinnligheten blir därmed i hennes ögon till en 

sjukdom, ett blödande sår. Men Dolores är också rädd för att barnet inte kommer vara en 

människa överhuvudtaget, att det inte kommer ha något ansikte eller vara av gummi. (s. 111ff) 

Vid ett annat tillfälle får hon för sig att hon bär på ett missfoster, en orm eller en stor 

genomskinlig ödla som kommer att äta sig ut ur sina fosterhinnor till slut. (s. 219) Mot slutet 

rör sig barnet inte längre, och en doft av dött barn omger henne. (s. 296)

                Även modern som farit iväg genomgår en abort på ett hotellrum, där kackerlackor 

springer över golvet och heltäckningsmattan har fläckar. Modern liknas vid ett hondjur på väg 

till slakt, och hon minns en annan födelse med ett levande spädbarn. Minnet tycks äga rum i 

en annan tid, i en annans minne: ”Där råder ännu kroppens tid, mjölkens, det rusande blodets 

tid och nu återkommer klangerna av den infekterade barnsång som en gång förföljde henne 

vart hon än gick i världen.” Aborten river upp det läkta ärret från den tidigare födseln och 

modern blir sedan för alltid märkt av stanken från inälvsskadan. (s. 158)

               Alla dessa tre historier följer genom graviditeten och den påföljande aborten den 

kvinnliga groteskens dubbelhet, vilken består i det ständiga strävandet dels mot liv och 

växande, dels mot död och förruttnelse.51 I historien om Lo existerar de ju också som tydligast 

nästan samtidigt: fostret som symbol för liv blir istället vid aborten en pådrivande del i Los 

förruttnelseprocess. I historien om Dolores är det graviditeten som för henne bort från den 

kontrollerade femininitet hon tidigare iscensatt. Hon sväller av fett och socker som hon påstår 

att barnet tvingar henne att äta. (s. 199) Också i historien om modern är det aborten som 

förstör hennes kropp, som märker den för framtiden. Julia Kristeva benämner i Fasans makt –  

En essä om abjektionen (1991) det abjekta som de avfallsprodukter som lämnar kroppen, som 

måste lämna kroppen för att den ska fortsätta vara levande. Dessa vätskor, denna orenhet är 

vad livet annars knappast uthärdar. Men det är inte frånvaron av renhet eller hälsa som gör 

något abjekt, utan det som stör en ordning, som inte respekterar gränser och regler.52 Butler 

lägger en ytterligare dimension till Kristevas diskussion om abjektionen, och menar att det 
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inte rör sig om en utdrivning av främmande element, i själva verket blir det som drivs ut 

främmande genom själva utdrivningen. På så sätt kan kroppens gränser upprättas.53 I Darling 

River rör det sig i alla tre historierna om att driva ut själva moderskapet, som blir till en del av 

den feminina grotesken. Istället för en glorifierad bild av barnafödandet blir här istället fostren 

till monster, till djur och obegripliga kroppar. Det abjekta som fostren utgör, 

avfallsprodukterna, drivs därför ut ur kroppen. Istället för att symbolisera liv blir till de en 

outhärdlig död. Men utdrivandet är heller inte helt lyckat; kropparna märks av det, förstörs av 

det.

              I historien om modern som farit iväg och i historien om Lo återfinns också en annan 

aspekt av moderskap. Modern har farit iväg eftersom hon inte står ut med att leva i ett hus 

med främlingar. (s. 30) I flera år kör hon sedan omkring i sin bil i Europa och fotograferar. (s. 

195) När en doktor vid ett tillfälle frågar henne om hennes barn säger hon att en mor utan sitt 

barn är en omänniska, en solförmörkelse, en söndersliten ros. (s. 196) Lo i sin tur väntar hela 

tiden på ett tecken från sin försvunna mor, hon väntar på att hon ska komma tillbaka samtidigt 

som hon vet att hon inte kommer göra det. (s. 16) Istället straffar hon och hennes far modern 

genom att skjuta sönder hennes kläder, en bestraffning som äger rum när hon redan befinner 

sig långt utanför deras kontroll. (s. 19) Också här beskrivs den frånvarande modern som en 

främling i deras hem, som en tillfällig besökare i våningen. (s. 91) I både historien om modern 

och historien om Lo rör det sig om ett avsagt moderskap, ett frånvarande sådant, belyst från 

två olika perspektiv: modern som har lämnat sitt barn och barnet som har blivit lämnat. 

Hallonblad skriver att inom normerna för moderskap anses den riktigt dåliga modern vara den 

som har slutat bry sig om sitt barn.54 Att uppleva att ens barn är en främling och att lämna det 

för att som i detta fall fara runt på vägarna med sin kamera blir därmed något ytterligt 

tabubelagt och själviskt. Jonsson diskuterar de två paradoxala diskurserna inom ett 

heteronormativt samhälle där barnafödande och moderskap ses som det mest 

eftersträvansvärda målet, men där samtidigt också individualism premieras. Dessa två 

diskurser lever idag sida vid sida så att hur en än vänder sig, inskränks ens handlingsfrihet.55 I 

ljuset av detta blir det tydligt att modern befinner sig mellan dessa två diskurser, mellan å ena 

sidan moderskapet och å andra sidan individualiteten och friheten. Då det inte tycks möjligt 
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för henne att helt välja något av dem, blir den enda lösningen  att fortsätta fara, att fortsätta 

åka på samma väg fram och tillbaka, och att aldrig stanna

4. ”Det finns inga lyckliga slut” – sammanfattande och avslutande diskussion 
om heteronormativitet, begär och moderskap i Happy Sally, Drömfakulteten och 
Darling River

4.1 Kroppen som medel - sammanfattande diskussion om heteronormativitet och begär

Jag har ovan analyserat hur heteronormativitet och begär gestaltas i Happy Sally, 

Drömfakulteten och Darling River. På olika sätt och med olika resultat både gestaltar och 

undergräver de alla tre heteronormativiteten genom begäret, men också genom görandet av 

kön och genus. I Happy Sally framträder detta kanske som tydligast i relationen mellan Sally 

och Marguerite. Men även i historien om Ellen blir det tydligt, dock från ett annat perspektiv 

– kärnfamiljens – någonting som Nils Schwartz kommenterar i sin recension av boken. 

Schwartz menar att det fåtal manliga personer som figurerar i Happy Sally är skröpliga och 

reducerade. I skuggan av starkare kvinnor spelar de obetydliga, perifera roller. Hela romanen 

utgör därmed ett mytiskt, diffust hot som hela tiden glider en ur händerna.56 Schwartz 

kommentarer kan i min mening kasta ljus på något av det normbrott som sker i Happy Sally. I 

historien om Ellen visas detta brott med heteronormativiteten som tydligast i kopplingen till 

moderskapet, men även begäret ingår som en del i detta.

                I Drömfakulteten rör det sig snarare än en gestaltning av begäret som sådant om en 

lek med begärets ord och begrepp, ett omkastande av dess olika positioneringar. Valerie 

vägrar att assimileras, hon vägrar vänja sig vid att leva ”som en lobotomerad avelskossa”. 

Istället ”fuckar” hon upp allt. (s. 213) Gång på gång, som ett mantra, påpekar hon att hon är 

den enda som inte är galen här. (s. 33, s. 262, s. 317). Vid rättegångarna som genomförs efter 

skjutningen yrkar hon också på att få föras in i protokollet, någonting som skulle kunna läsas 

som ett begär att få äga en röst, att inte förpassas till tystnaden. (s. 34) Precis som Monika 

Fagerholm skriver i sin recension innebär detta att ställa sig utanför historien, men ändå inte 

sluta prata, att hamna någonstans där språket skenar iväg, där det löper amok. Valerie blir 

enligt Fagerholm till en outcast, en ”bag lady” på gränsen mellan galenskap och poesi.57 Klart 

är alltså att Valerie tydligt positionerar sig queert, att hon på samma gång är anti-
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assimilationistisk och anti-separatistisk, att hon på samma gång begagnar sig av dikotomier 

och själv förkastar deras ”naturliga” existens. Hon fortsätter därmed att störa, att skeva: precis 

som Lo i Darling River blir hon till någon som inte går att enkelt fånga in, utan som istället 

hela tiden överskrider gränser och även spränger dem. I Los fall är det främst fråga om 

kroppen, i Valeries fall snarare om själva begreppen.

             I avsnittet om Darling River har jag valt att fokusera på historien om Lo och 

gestaltningen av den kvinnliga grotesken. Det betyder dock inte att feminin groteskhet och 

synandet av det heterosexuella begäret inte är någonting som genomsyrar hela romanen från 

början till slut. Också i historien om Dolores finns en liknande anknytning till det 

heterosexuella begäret och femininiteten som i den om Lo. Också Dolores kopplas i linje med 

den feminina grotesken samman med död och liv, med våld och sexualitet.58 När hennes make 

Richard och hon älskar på ett motellrum och hon somnar liknar hennes ansikte en död. 

Samtidigt är hon gravid och mer sexuell än någonsin, hon är omättlig och kvider hela tiden 

efter mer. (s. 207ff) Richard är vid ett tillfälle nära att krossa hennes ansikte men istället slutar 

det med att de har sex. (s. 114) Död, liv, våld och sexualitet existerar med andra ord nästan 

samtidigt. Även i historien om modern som far på vägarna finns kopplingar till groteskhet, 

men då främst i fråga om moderskap. I historien om Lo är grotesken dock som mest 

framträdande. Här väcks intressanta frågor om heterosexuellt begär och kontrollerad 

femininitet upp: om hur en gör sitt genus inte bara begripligt utan också stabilt, i kontrast till 

det läckande, det gränsöverskridande som sker i Los fall.

             Någonting som blir klart vid analyserandet av heteronormativitet och begär i dessa tre 

romaner är att dessa två teman hos Stridsberg hela tiden cirkulerar kring olika sätt att förhålla 

sig till kroppen – som ett medel för fysisk prestation (som i Ellens fall), som en säljbar 

produkt (Valerie) eller som grotesk och sjuklig (Lo). Kroppen blir också ett medel för att 

ifrågasätta normer – med maskulinitet kopplat till feminint kodade genus (som i historien om 

Sally) eller genom överdriven femininitet (Valerie och Lo). Genom kroppen ifrågasätts också 

den monogama heterosexualiteten. Både Valerie, Sally, Lo och Dolores gör icke-normativa 

heterosexuella begär, vilka alla faller utanför föreställningen om ”bra” sex för att tala med 

koppling till Rubin.59 Valerie gör detta genom prostitutionen, Sally, Lo och Dolores bland 

annat genom flersamma begär. Men kroppen är hos Stridsberg även intimt förknippad med 

moderskapet och dess olika dimensioner.

58

5

 Jönsson, s. 248.

59

5

 Rubin, 1993, s. 13.

28



4.2 Frånvarons manifest - sammanfattande diskussion om moderskap 

Den första aspekten av moderskapet som blir tydlig vid analyserandet av heteronormativitet 

och moderskap är den kroppsliga delen: aborterna, graviditeterna och det som händer i 

kroppen. I Happy Sally gestaltas moderskapets bindande band genom Ellens uttalande om att 

hon blir ordentligt fastväxt i sin kropp vid graviditeterna, i kontrast till Sally som istället 

väljer att abortera barnet för att slippa just detta band, denna känsla. I Drömfakulteten blir 

görandet av en begriplig, sexuellt begärlig kropp en del av Dorothys paradoxalt 

heteronormativa avsägande av moderskapet. I Darling River är det kroppsliga temat med 

aborter och monstruösa förlossningar utvecklat till sin spets. Här blir barnen, fostren, 

någonting som ska drivas ut ur kroppen. Men i historien om modern och i historien om Lo 

kommer också en annan aspekt av moderskapet rörande ansvar och frihet fram.

                 Alla dessa tre romaner rör sig kring normer för moderskap och ställer brännande 

och intressanta frågor om ansvar, frihet, individualitet och kärlek. Både Ellen, Dorothy och 

modern som farit iväg är mödrar som på ett eller annat vis ”misslyckas” att vara just mödrar, 

och istället beskrivs som frånvarande och svikande enligt normerna. Alla tre romanerna rör 

sig kring det tabubelagda ämnet om en mor som överger sina barn. Detta avståndstagande från 

moderskapet blir  begripligt om det betraktas i förhållande till heteronormativiteten, antingen 

som ett avsägande av detsamma (som i fallet med Ellen och modern på vägarna) eller som ett 

överdrivet görande av heteronormativiteten på bekostnad av moderskapet (som i Dorothys 

fall). Dessa tre är alla mödrar som ”misslyckas” med görandet av moderskapet inom en 

heteronormativ och heterosexuell diskurs. Görandet av moderskapet gestaltas därigenom som 

performativt, som någonting som kan göras på en mängd olika sätt som en del av 

genusrepresentationer.60 I Ellens fall innebär ett avståndstagande från moderskapet ju också ett 

avsägande av en begriplig heterosexuell kvinnlighet. Men häri skrivs också den sorg som går 

att se i alla tre romanerna fram, sorgen över att inte ha flera valmöjligheter, att inte kunna 

välja på vilket sätt en ska göra mor utan istället begränsas av normer och konventioner. Jenny 

Högström skriver i sin recension av Darling River att hon uppfattar detta att vara mor i 

världen som ett centralt tema i romanen.61 Jag skulle hävda att det är ett tema som genomsyrar 

också de två andra romanerna. Genom Stridsbergs gestaltning av dessa tabubelagda sidor av 
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moderskapet blir det möjligt att syna och ifrågasätta den instängda och normerade 

moderskapsrollen. Jonsson menar också att det genom att experimentera med vilka typer av 

identiteter en får ha, blir möjligt att flytta gränserna för de normativa reglerna för 

moderskapet.62 Och det är precis vad dessa tre romaner gör, de leker med gränserna, 

ifrågasätter dem och synliggör frågor om moral och ansvar som normerande praktiker inom 

moderskapet. Men de vågar också röra vid tabubelagda etiska frågor om en mors kärlek till 

sina barn och vad som händer om hon inte känner den, samt vad som händer med henne när 

hon överger dem. Det är skavande och intressanta frågor som här väcks, dock utan några 

självklara svar. Istället finns bara denna smärta över att inte kunna leva upp till normerna för 

hur en gör moderskap, att inte kunna se några andra sätt att göra det på och därmed välja bort 

det. Men aldrig helt – en del av sorgen som karaktärerna tycks uppleva i koppling till 

moderskapet är också att det ändå trots allt tycks leva kvar, som en deformation, en 

ofrånkomlig skada inom dem. Och kanske är det i själva verket däri smärtan ligger; att 

ständigt befinna sig i denna mittemellanposition, att vara i detta för karaktärerna ofrånkomliga 

moderskap men på samma gång vara utanför det.

4.3 ”Det finns inga lyckliga slut” - avslutande diskussion om heteronormativitet, begär 

och moderskap

Jag har i min analys dels visat på hur heteronormativitet och begär gestaltas och undergrävs i 

Stridsbergs romaner, dels visat på hur heteronormativiteten hänger samman med moderskap. I 

både Happy Sally, Drömfakulteten och Darling River belyses dessa teman på intressanta sätt; 

det vimlar av mödrar som inte vill vara just mödrar, karaktärer som leker med och ifrågasätter 

det heterosexuella begäret och hur en gör ett begripligt genus. Precis som Ingrid Elam skriver 

gestaltar Stridsberg också sina kvinnobilder ytterst visuellt.63 Snarare än att resonera fram dem 

rör det sig om spruckna klänningar, läppstift utanför munnen och groteska födslar, för att 

nämna några av de symboliska bilder Stridsberg använder sig av. Men gemensamt för dem 

alla tre är också den undergång som gestaltas, i olika skepnader: Ellen som simmar bort, 

Valerie som går under i sitt utanförskap, Lo som förruttnar i sin groteska femininitet. Alla tre 

sjunker de antingen under ytan, flyger rakt in i ljuset eller blir fångar i sin kropp. Sandström 

frågar sig hur fruktbart det är att reducera kvinnor till offer i litteraturen, och frågar sig var 
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motbilderna finns. Att det inte finns några lyckliga slut, som det talas om i Drömfakulteten, är 

att göra det alltför enkelt för sig.64 Jag håller inte med, i min mening är inte det intressanta om 

de går under eller ej, istället har jag i min uppsats velat lägga fokus på hur dessa undergånger 

gestaltas. I alla tre romanerna rör det sig om att bryta mot normer, någonting som i ett 

(hetero)normativt samhälle ofrånkomligen får konsekvenser. I Ellens fall handlar det om att 

inte finna något alternativ till den heteronormativa modersrollen, om svaghet och prestationer, 

i Valeries om att gestalta ett hela tiden skiftande, hela tiden ifrågasättande utanförskap som 

samtidigt kräver att inte bli bortträngt, och i historien om Lo rör det sig kring begär och 

genusskapande. Den sorg som alla dessa tre romaner genererar har i sig en enorm styrka; det 

handlar om att gestalta allt det som faller utanför, som trängs bort, som förblir undanskuffat, 

det handlar som Fagerholm skriver om en smärta som både är ofrånkomlig och som gör 

ofrånkomligt ont. Det är de amputerade erfarenheterna som här synliggörs, de som fortsätter 

att sända sin smärta överallt.65 Visst är det mörka och svidande världsbilder Stridsberg målar 

upp, men på samma gång utgör de också en svidande samtidskommentar; genom att gestalta 

det skeva, det queera, det gränsöverskridande väcks här intressanta frågor om begär, om 

modersroller, om kroppar och om genusskapande. Det är inte uppbyggligt, det går inte enkelt 

att reducera till feministiska (eller andra politiska) budskap. Men häri ligger också deras 

styrka: som historier som inte ursäktar sig, som inte vill förklara sig, som istället är fyllda till 

brädden med sorg, smärta, död, förruttnelse och begär. Därmed finns det inga lyckliga slut, 

eller som Valerie så träffande formulerar det: ”Döden är slutet på varje berättelse.” (s. 94) Hur 

den döden och det liv som gestaltas innan den ser ut lever kvar efter läsningen, liksom Ellen 

som fortsätter simma, Valerie som fortsätter skriva på sitt manifest, mödrarna som fortsätter 

fara omkring på vägarna.
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