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Inledning

”Att vara orienterad, eller att känna sig hemma i världen, är också i viss mån att känna sig bekväm: 

möjligen erfar vi bara bekvämheten som en känsla när vi förlorar den, när vi känner oss obekväma.”1

Så skriver den brittisk-australienske filosofen Sara Ahmed, och beskriver känslan av att vara bekväm som 

att sitta i en riktigt skön fåtölj, så skön att sjunka ner i att det kan vara svårt att veta var den egna kroppen 

slutar och stolsdynan tar vid. 

Innan jag hade läst Birgitta Stenbergs självbiografiska roman Kärlek i Europa (1981) hade jag en 

föreställning om att den skulle handla om dekadent bohemliv, om spännande resor och queert utforskande 

sexuella experiment. Visst restes och experimenterades det, men vad som mötte mig var en mörkare och 

mer destruktiv skildring, som jag först med Sara Ahmed har jag kunnat sätta ord på: Det var en berättelse 

om en kropp som blivit obekväm, som var desorienterad i världen.

Att vara obekväm och känna sig främmande hemma kan förstås som en existentiell fråga. För Ahmed 

är analysen fenomenologisk: det hon undersöker är hur en människa med sin kropp varseblir världen, dess 

rum, ytor och linjer. Rum ska dock inte enbart förstås som fysiska platser, utan innebär också ofta någon 

form av social gemenskap. Den nationella tillhörigheten kan ses som en sådan form av gemenskap, som 

nationens medborgare ingår i.

Medborgarskap kan definieras på många sätt, det kan innebära att tillhöra en nation, att ha politiska 

rättigheter och skyldigheter eller ha ett gemensamt språk. Men det kan också betyda just att tillhöra en 

kulturell gemenskap, att dela nationens normer och värderingar. I den här uppsatsen kommer dessa 

normer kring medborgarskap förstås som ett visst sätt att leva sitt liv, genom att följa en viss livslinje.

Begreppet livslinje introducerades av Fanny Ambjörnsson och Maria Jönsson i en bok med samma 

namn, och är en sammansmältning av Sara Ahmeds begrepp the straight line och Judith Halberstams life  

schedules. Det handlar dels om att leva sitt liv efter en viss ”manual”, där barndom, ungdom, äktenskap, 

reproduktion och åldrande är centrala delar som ska ske i rätt fas av livet, men också om att rätta in sig i 

ledet och rikta sin kropp och sitt begär mot ”rätt” kroppar och objekt. Samma resonemang kan enligt min 

mening appliceras på frågan om medborgarskap: att vara medborgare på ”rätt sätt”, att göra sitt 

medborgarskap på rätt sätt, innebär att leva efter en viss livslinje.

1 Ahmed, Vithetens fenomenologi, 2011, s. 138.
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Kärlek i Europa utspelar sig i slutet av fyrtiotalet, under en tid som i Sverige kommit att kallas för 

folkhemmets gyllene år, en period då ekonomin blomstrade och den rationella folkhemsandans 

ingenjörskonst byggde ett nytt samhälle. Samtidigt var det ett patriarkalt samhälle, där män och kvinnor 

förväntades utföra olika sysslor, och även om det fanns kvinnor som förvärvsarbetade så var 

hemmafruidealet fortfarande starkt. Att födas som kvinna, var med andra ord att födas med vissa 

förutsättningar, eller för att använda Ahmeds ord, till att vissa saker var nåbara, och andra inte.2 

Medborgarskapets livslinje såg alltså olika ut beroende på om du var kvinna eller man.

Kärlek i Europa är en skildring av hur textens huvudperson Birgitta frigör sig på många sätt genom att 

resa ut i Europa. Men redan på romanens andra sidan äcklas Birgitta över sin kvinnliga kropp, och den 

obekvämhet hon erfar hänger tätt samman med detta. Hon uppfattas som en sexuellt aktiv kvinnokropp, 

och den livslinje hon förväntas följa är en kvinnlig sådan, där äktenskap och reproduktion har särskilt stor 

betydelse. Själv upplever hon det som att det hon hon förväntas stå i mannens skugga.

Men romanen är också en berättelse om en kamp, nämligen kampen för att bli författare till nästan 

vilket pris som helst, och om att använda platser, människor och den egna kroppens upplevelser som stoff 

till skrivandet. Författarskapet blir för Birgitta en sorts alternativ livslinje, en ny färdled som hon ute på 

kontinenten börjar trampa upp. Dock är detta att hon är kvinna något som gör att författarskapet 

inledningsvis framstår som något som inte är nåbart för henne, och som sedan gör att hon stannas upp i 

denna strävan mot ett framtida mål. Detta förhåller hon sig till genom att utforska två alternativa 

kvinnliga positioner; som lesbisk och som prostituerad. 

Syftet med den här uppsatsen är dels att undersöka romanen utifrån frågan om kvinnligt 

medborgarskap förstått som en normerande livslinje, och dels att studera den alternativa livslinje som har 

författarskapet som mål och som innebär ett brott mot de normer som gällde för kvinnan i samtiden. Vad 

innebär de för Birgitta, och hur påverkar de hennes orientering, genusmässigt, sexuellt, geografiskt och 

temporalt? Hur kopplas förhållningssättet till dessa livslinjer samman med det kvinnliga 

medborgarskapet?

2 Ahmed, 2011, s. 130 f.
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Teori och metod

Genusbegriplighet och queer fenomenologi

Grunden för min förståelse av kön och genus finns i queerteori, vars kärna är en kritisk analys av 

antagandet att en viss relation mellan de tre faktorerna kön, genus och sexuellt begär är självklar, enhetlig 

och ”naturlig”. En sådan kritisk analys kan se ut på många sätt, vilket också är en vald vaghet: 

Teoribildningen ska snarare förstås som en uppsättning av praktiker och politiska positioner som har 

potential att utmana normativ kunskap och normativa identiteter, än en enhetlig teori.3 

Queerteorins ambitioner är dock större än att bara tala om kön, genus och sexuellt begär som isolerade 

enheter, utan syftar även mot att förstå hur dessa hänger samman med det mänskliga varat. Vad krävs av 

oss för att vi ska förstås som begripliga varelser? Vilka regler måste vi underkasta oss för att agera på ett 

sätt så att vi får erkännande av andra människor.4 

I analysen av Kärlek i Europa används främst Sara Ahmeds queer-fenomenologiska teoretiserande av 

upplevande kroppar, men grunden för min förståelse kring hur subjekt ges identitet och blir begripliga 

kommer från Judith Butler. Då Ahmed talar om upplevande kroppar, kan Butlers tankar om hur subjekt 

blir begripliga säga handla om premisserna för att den orientering som Ahmed teoretiserar kring ska 

kunna ske.

Centralt för Butlers förståelse av kön är att det är något som ständigt görs. Genus föregås inte av kön, 

och vad en kvinna är kommer aldrig att kunna naglas fast eftersom ”benämningen kvinna är något 

pågående, ett blivande, ett konstruerande som inte rätteligen kan sägas börja eller sluta.”5 Kvinna är alltså 

inte något en blir en gång för alla, utan något en gör, en sorts ständigt pågående performativ akt, som sker 

inom diskursen, och är ”mottaglig för intervention och omtolkning”.6 Att upprätta kvinnan som en 

entydig, representativ identitet för feministisk kamp är alltså omöjligt eftersom genus pekar ut ett kön och 

en interioritet som inte finns. Det är genus som får oss att uppfatta kön som en given, stabil och naturlig 

3 Berg & Wickman, 2010, s. 10 f.

4 Berg & Wickman, 2010, s. 10 f.

5 Butler, 2007, s. 87.

6 Ibid.
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kategori, men i själva verket är kön inget annat än just genus. Det är handlingarna som får oss att tro att 

det finns en kärna.7  

Att genus förstås som ett ständigt pågående görande, en diskursiv verksamhet betyder dock inte att det 

är valbart att göra genus eller hur genus görs. Tvärtom är det ett kulturellt och diskursivt krav att en kropp 

uppvisar genusbegriplighet. För att bli begriplig som subjekt krävs att kön, genus och sexuellt begär 

förhåller sig till varandra på ett visst sätt.

Butler menar att genusidentiteten har en primär status i tilldelandet av identitet: det är en 

grundläggande förutsättning för vidare identiteter att vi kategoriseras som antingen kvinna eller man.8  

På samma sätt som genus ska förstås som något som genom performativa handlingar görs och skapar 

illusionen om två naturgivna kön, bör även identitet förstås: varken som valbara yttre attribut eller som 

något essentiellt och stabilt som visar på personens inre egenskaper, utan snarare som normativa ideal 

som regleras av kulturella föreställningar. ”Vi kan med andra ord aldrig förutsätta att individer handlar 

helt fritt, utan det är genom att underkasta oss kravet på genusbegriplighet som vi överhuvudtaget får 

kraft att agera i form av ett ”jag”, sammanfattar Berg och Wickman Butlers resonemang.9 Det krävs alltså 

att vi underkastar oss diskursens krav för att vinna erkännande, för att förstås som begripliga i andras 

ögon. 

I Queer Phenomenology (2006) sammanför Ahmed queerteori med fenomenologi.10 Hur hittar vi med 

våra kroppar vår väg i världen, är den inledande frågan som ställs, vilket leder in på frågan om 

orientering. Att vara orienterad handlar om hur vi tar oss fram på livets vägar, hur vi riktar vår kropp, 

något som avgörs av vår startpunkt, av vad som är kroppens här, varifrån världen vecklar ut sig. 

Kroppens här placerar vissa saker, möjligheter och människor inom räckhåll.11 

Men att vara orienterad är också en upplevelse av att vara hemmahörande, hur vi upplever att vår 

kropp hör hemma i världen. Att höra hemma knyts samman med hemmets bekvämlighet, vilket Ahmed 

7 Berg & Wickman, 2010, s. 44.

8 Butler, 2007, s. 

9 Berg & Wickman, 2010, s. 44.

10 Ahmed, 2006. I analysen används även Ahmed, 2011, Vithetens hegemoni, där ett urval av Ahmeds texter har 
översatts till svenska, bland annat delar av Queer phenomenology.

11 Ahmed, 2006, s. 2.
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alltså liknar vid att sjunka ner i en riktigt skön fåtölj. ”Man passar in och genom inpassandet blir kroppens 

ytor osynliga”, vilket, menar Ahmed, gör att rummet förlänger ens egna konturer.12

Det kan också förstås som att inneha en vanemässig kropp, att kunna låta kroppen ”följa efter” när en 

handling utförs, istället för att den ställer sig i vägen eller stoppar upp handlingen.13 Rum kan med andra 

ord vara förberedda för vissa kroppar, för att de ska kunna vara vanemässiga i dem.  

Det som sker när vi blir obekväma är att kroppens konturer framträder, kroppen blir en medvetenhet i 

tredje person. Den är inte längre ”vanemässig”; utan då den möter ett annat objekt eller befinner sig i nya 

rum påkallar den uppmärksamhet. 

Ahmed studerar också ordet ”orientation” i ”sexual orientation”. 14 Vad innebär det att tänka på 

sexualitet som en riktning, något vi orienterar oss mot? Här blir begreppet the straight line viktigt. 

Begreppet syftar på att befinna sig på den raka, rätta linjen, att räta in sin kropp i ledet, och – vilket lätt 

faller bort i en svensk översättning av begreppet – hur detta hänger samman med att begära 

heterosexuellt, att som kvinna vända sin kropps begär mot en man och vice versa. 

Även om Sara Ahmed inte själv använder sig av begriplighetsbegreppet, så kan de linjer och 

orienteringar hon talar om förstås som rumsliga normer, som vi måste följa för att kännas igen som 

begripliga subjekt. Ahmeds tankar har många likheter med Butlers, men deras utgångspunkter i synen på 

kroppen skiljer sig åt. Butler förstår kroppen som ett resultat av materialiseringsprocesser, medan fokus 

för Ahmed är den upplevande kroppen. 15 

Livslinjer och queer tid

Halberstam menar att life schedules, livsscheman, ska ses som en sorts socialt konstruerade manualer som 

vi, för att skapa mening, sammanhang och begriplighet i våra liv förväntas följa. Att leva ett begripligt liv 

handlar alltså om att passera vissa stadier i en viss följd och vid rätt tidpunkt. Att leva ett riktigt liv är att 

leva en barndom som antingen flicka eller pojke, ha en pubertet som inträffar vid rätt tidpunkt och ålder, 

12 Ahmed, 2011, s 138.

13 Ahmed, 2011, s. 134 f.

14 Ahmed, 2006, s. 1.

15 Bremer 2011
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en första förälskelse där genus och begär ska sammanfalla på rätt sätt, heterosexuell parbildning, lämplig 

karriärutveckling, barnalstrande och familjebildning, etablering i medelåldern, fördjupning och 

sjävkännedom på ålderns höst. 

Livsschemat är enligt Halberstam inte bara heterosexuellt utan även klassmässigt kodat – det utgår 

från medelklassens syn på respektabilitet och normalitet. 

Det är även så att vissa värden är knutna till dessa heterosexuella livsscheman, att vi tänker oss att 

våra liv styrs av successiv mognad, fördjupning, utveckling och ett sökande efter autenticitet. 

Föreställningen om mänskligt liv kännetecknas alltså av en tro på framtiden och progression, och mognad 

och utveckling förstås som något eftersträvansvärt.16 Därav tillskrivs reproduktionen en extra viktig roll i 

livsschemat, eftersom den fungerar som en symbolisk gestaltning av denna tro på framtiden, som en 

investering i framtiden, i framtida generationer.  

Men detta sätt att se på hur ett liv förväntas levas, och då speciellt uppvärderingen av reproduktionen, 

menar Halberstam, leder till att den som inte följer livssschemat förstås som den andre. Människor som 

lever queera liv blir därav inte bara obegripliga, utan riskerar även att uppfattas som omogna, barnsliga 

eller inautentiska.17

Ett av Halberstams syften med boken är därför att undersöka och synliggöra alternativa livsscheman, 

som inte koncentreras kring reproduktion och heteronormativitet, genom att undersöka queera 

subkulturers sätt att existera och organisera liv. Den queera positionen framstår nämligen inte som hotfull 

enbart på grund av sin avvikande sexualitet, utan också just på grund av att det alternativa sättet att 

organisera livet görs utifrån andra principer än reproduktion, till exempel vänskap.18 

Ambjörnssons och Jönssons begrepp livslinje är alltså en sammansmältning av life schedules och the 

straight line, och eftersom båda elementen finns med i Birgittas orientering mot framtiden, är begreppet 

produktivt för att förstå hennes strävanden. 

Då jag analyserar det kvinnliga medborgarskapets livslinje påminner den mer om den manual för 

organisering av liv som Halberstam lyfter fram, vilket också kan beskrivas som en sorts narrativ för hur 

ett liv ska levas. Eftersom den livslinjen är normen finns där en tydlig manual att följa. Den livslinje som 

Birgitta orienterar sig mot när hon lämnat Sverige, författarskapets, har dock en mindre tydlig manual – 

16 Jönsson, 2010, s. 27.

17 Ambjörnsson & Jönsson, 2010, s. 10.

18 Jönsson, 2010, s. 27
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det kan inte helt uteslutas att den kan innebära äktenskap och reproduktion, men så som Birgitta 

föreställer sig författarskapets livsväg är båda sakerna frånvarande. När Birgitta orienterar sig mot 

författarskapets livslinje rör sig analysen mot en mer Ahmedsk förståelse av liv som färdleder vi vandrar, 

där författarskapets livslinje framstår som en annan smalare färdled än the straight line där kroppen rättar 

sig in i leden och begär heterosexuellt.

Självbiografi och queer autofiktion

Och Gertrude Stein, som är manligare – vi kallar dom butch i Amerika – skrev en bok där hon 

låtsades att väninnan håller i pennan. Alice B Toklas självbiografi heter boken. Den gjorde henne 

berömd. (s. 84) 

Kärlek i Europa utkom som en självbiografisk roman. Hur ska ett sådant genreanspråk förstås? Mycket 

kan sägas om självbiografins olika former och avarter, om huruvida självbiografen ingår pakter med sina 

läsare, hur de ser ut och vad de innebär för textens sanningsanspråk.19  

Eva Heggestad beskriver självbiografin i sin analys av Alice Lyttkens memoarer Leva om sitt liv som 

en genre förankrad i en given historisk kontext, det vill säga med en referentiell sida. Samtidigt är 

självbiografin förstås en litterär konstruktion, där författaren försöker konstruera en sammanhängande 

berättelse om sitt levda liv.20 Då den biografiska författaren Birgitta Stenberg kommer lämnas utanför den 

här uppsatsen, är det istället den konstruerade berättelsen om det levda livet som är i fokus för denna 

uppsats. Det medför också att jag i uppsatsen refererar till Kärlek i Europa som en roman. Detta är en 

medveten avgränsning.

19 För en aktuell orientering kring genrer som rör sig i gränserna mellan fakta och fiktion, men där 
genrebeteckningar som autofiktion och självbiografiska romaner kan vara svårapplicerade, se förslagsvis: 
Sarrimo, Christine, 2012; Lenemark, Christian, 2009. Se även Krantz, Klara, Boken är kvinnans ljuva hämnd, c-
uppsats, 2011. Ett utmärkande drag för den litterära strömning som är i fokus i dessa verk, och som Jon Helt 
Haarder träffande kallar performativt biografisk, är att författarens självframställning i det mediala förlopp som 
böckerna ger upphov blir avgörande för hur sanningshalten i boken tolkas. Strömningen brukar rent tidsmässigt 
förläggas till 00-talet, och jag anser inte att Kärlek i Europa är en del av den, dels för att den skrivs 1981, och 
dels för detta att författaren i  media ställer sig framför verket, vilket får avgörande betydelse för receptionen 
av verket, inte förekom med Kärlek i Europa.

20 Heggestad, 2009, s.92.
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Citatet ovan är dock ett tydligt exempel på den intertextuella lek med den självbiografiska genren som 

pågår i romanen, en lek som jag anser passar bra in i hur Mikki Carlson tolkar det av Serge Duobrovsky 

myntade begreppet autofiktion: att verket fäster uppmärksamheten vid det samtidiga draget av fiktion och 

självbiografi, där läsaren också tvingas reflektera över frågan om verklighet och fiktion.21 Carlson 

problematiserar hur självbiografiska texter med queert innehåll kan förstås, dess identitetspolitiska och 

performativa drag, och huruvida delandet av sådana texter ska förstås som en politisk fråga. Carlson vill 

öppna för en förståelse av den autofiktiva texten som ett textuellt queert rum, som upprättas genom 

språket men som genom det självbiografiska anslaget också bär på en referentiell och därav politisk 

aspekt. Jag anser att Kärlek i Europa kan förstås som en sådan queer autofiktion, men har dock inte 

förhållit mig till det i min analys då det faller utanför uppsatsens frågeställningar.

Tidigare forskning 

Birgitta Stenberg är, för att ha ett långt och produktivt författarskap bakom sig, ganska outforskad inom 

litteraturvetenskapen. Det verk som det främst har skrivits om är just Kärlek i Europa.

 Lisbeth Larsson tar i artikeln ”En säsong i Rom – om Birgitta Stenbergs självbiografier” ett större 

grepp och analyserar det som 1997 verkade vara en självbiografisk trilogi: Kärlek i Europa,  

Apelsinmannen och Spanska Trappan.22 Larsson tar upp Birgittas problematiska relation till sitt kön, 

bristen på kvinnliga förebilder och Paul Anderssons betydelse för hennes skrivande. Andersson 

litteratursyn blir ett brott med de estetiska och konstnärliga ideal hon tillägnat sig under sin uppväxt. Ute i 

Europa visar sig litteraturen, precis som livet, vara något annat, något skitigare än Birgitta trott.  

Larsson pekar också på Birgittas längtan efter erkännande på den litterära scenen, och hur hon på sin 

väg mot ett författarskap lär sig skriva modernistisk prosa, att hon anammar en litteratursyn där den inre 

verkligheten är den viktiga, och den yttre kan göras om efter behag. I Stenbergs tidiga verk är referensen 

till den yttre verkligheten dold, namn och händelser har fiktionaliserats. Larsson menar därför att 

Stenbergs självbiografier ska ses som en andra författartillblivelse, där det som tystats i de tidiga texterna 

nu får träda fram.23 

21 Carlson, 2012, s. 287 f.

22År 2004 utkom Alla vilda, som också ingår i den självbiografiska sviten.

23 Larsson, 1997, s. 59.
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Jan Magnusson menar i artikeln ”Kärlek i Europa – Eller hur Birgitta blir Birgitta Stenberg” (1999) att 

det finns en rörelse i texten där Birgitta först underkastar sig männen och litterära traditioner, och därav 

känner äckel inför det egna könet, och distans till männen som eftertraktar det. Att Birgitta vill blir 

författare gör att hon även ute i Europa fortsätter underkasta sig, både litterära mönster och män.24 Då hon 

inleder en lesbisk kärleksrelation, och det efterhand sker ett byte av roller i förhållandet, där Birgitta 

tillfälligt övertar Marthas roll som butch, anser Magnusson vara det som förlöser henne. Vad som sker vid 

det erotiska rollbytet, menar Magnusson, är att Birgitta tar kontroll, över sin sexualitet men också över sitt 

skrivande, och kan börja skriva utan att underkasta sig litterära föregångare.25 

Magnusson tar även upp textens tillkomstvillkor, att den är skriven trettio år efter de skildrade 

händelserna,  och efter poeten Paul Andersson död. Då romanen bygger på Stenbergs 

dagboksanteckningar menar Magnusson att ”[t]exten har blivit narrativ text och inte omedelbar 

upplevelse”, och att det skapar en produktiv distans i texten som en följd av dess tillkomstvillkor.26 

Birgitta Holm gör i Tusen år av ögonblick – från den heliga Birgitta till den syndiga (2002) en analys 

inspirerad av Auerbachs närläsningsmetod i Mimesis, och fokuserar även hon på Birgittas upplevda 

instängdhet i sitt kön, och menar att hela boken som ett utbrytningsförsök.27Vägen för att ta sig ut anses 

gå via männen, och Birgitta måste anamma en syn på författarskapet som handlar om att göra sig själv 

seende, och att utnyttja sig själv.28Även Holm anser att scenen när Birgitta tar över sin partner Marthas 

roll som butch i förhållandet är en nyckelscen, och menar att den utbrytning som sker i texten också är en 

kroppens utbrytning.29

Holm menar att detta att texten är skriven trettio år senare påverkar dess frispråkighet, att romanen 

skulle sett annorlunda ut om den getts ut på femtiotalet, då gränserna för vad som kunde skildras var 

snävare. ”Mellan versionerna ligger den så kallade bekännelselitteraturen, sjuttiotalets våg av hänsynslösa 

24 Magnusson, 1999, s. 256.

25 Magnusson, 1999, s. 260.

26 Magnusson, 1999, s. 261.

27För att särskilja textens huvudperson från författaren Stenberg kommer jag kalla henne för bara Birgitta. Det är 

dock bara för tydlighetens skull, berättelsens Birgitta heter även hon Stenberg i efternamn. 

28 Ibid.

29 Ibid, s. 210.
11



jaginventeringar”, vilket Holm menar kan antas vara det som förlöst Stenberg till att skriva Kärlek i  

Europa.30

Paul Tenngart tar i Romantik i välfärdsstaten – Metamorfosförfattarna och den svenska samtiden ett 

bredare grepp på Stenbergs författarskap, och analyserar förutom Kärlek i Europa även Chans (1961), 

Stenbergs genombrottsroman, och Våldgästen (1963). Tenngarts övergripande syfte är att belysa hur 

femtiotalets nyromantiska strömning, som Metamorfospoeterna var ett tydligt exempel på, kan betraktas 

som en reaktion på den svenska välfärdsmodellen.31 Även om Stenberg aldrig gav ut något på 

Metamorfos förlag, så menar Tenngart att hennes estetik och litterära ambitioner skapades i nära 

anslutning till dem.32

Tenngart betonar i sin läsning av Chans och Våldgästen att båda romanerna skildrar karaktärer som 

har problem med folkhemmets tillrättalagda liv, och vad de uppfattar som ett svenskt förmyndarsamhälle, 

där det som ger sken av att vara ett omhändertagande av medborgarna i själva verket är misstro och 

övervakning. Det ordningssamma livet i svenska förorter framstår som prydligt, meningslöst och torftigt, 

och kritiken mot det svenska samhällets konformitet görs utifrån skilda klasspositioner: både Mari i 

Chans, som är arbetarklass, och Sara i Våldgästen, som är medelklass, har problem med att rätta in sig i 

ledet.33 Även karaktärernas självvalda utanförskap lyfts fram, samt deras längtan efter äventyr, där faran 

inte är påtvingad, utan en position som aktivt söks upp.34 Denna syn på det svenska samhället finns även i 

Kärlek i Europa, menar Tenngart, som förstår Birgittas resa ut i Europa som ett faustiskt projekt. Han 

lyfter även fram romanens erfarenhetsromantiska drag, vilket den strof av Lord Byron som inleder 

romanen är ett exempel på: ”I live not in myself, but I become /Portion of that around me”.35 

Både Magnusson, Holm och Tenngart har en tendens att, då de kommenterar bokens tillkomsthistoria, 

låta biografiska fakta om Birgitta Stenberg samt andra självbiografiska verk av henne, förstådda som 

biografiska fakta, spela in för hur romanen tolkas. Till exempel skriver Tenngart om Birgittas användande 

av amfetamintabletten Maxiton i Kärlek i Europa: 

30 Ibid, s. 208.

31 Tenngart, 2010, s. 16.

32 Ibid, s. 10.

33 Ibd, s. 256.

34 Ibid, s. 262.

35 Ibid, s. 268.
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Birgitta äter bara amfetaminpreparatet Maxiton för att hålla sig pigg och vaken. Men den läsare som är 

inläst på Stenbergs författarskap 1981 vet vad Maxitonet kommer att leda till. För denna läsare är det 

försiktiga amfetaminätandet en påminnelse om det sprutnarkomanins helvete som så ingående 

beskrivs i Rapport.36

Den bok som författaren Stenberg tjugo år tidigare skrivit, om sin kamp för att ta sig ur sitt 

amfetaminmissbruk, blir något som spelar in för hur droganvändningen förstås i Kärlek i Europa. Både 

författarens och hennes verk aktiveras alltså i tolkningen.  

Två tolkningar av Stenbergs roman har gjorts där sexualiteten är det som specifikt lyfts fram. Liv Saga 

Bergdahl placerar i avhandlingen Kärleken utan namn – Identitet och (o)synlighet i svenska lesbiska  

romaner (2010) in Stenbergs självbiografiska roman i 1980-talets lesbiska strömning kring att söka sin 

plats i världen.37 Även Bergdahl ser samma rörelse från en upplevelse av att vara fången i kroppen fram 

till en sexuell frigörelse, men fokuserar på hur texten tematiserar lesbiskhet, och menar att det fram förallt 

är kvinnorna i texten som får Birgitta att frigöra sig, både kroppsligt och mentalt.38 Bergdahl menar även 

att bokens internationella prägling är tydlig, ute i Europa finns offentliga gaybarer, och platser där de 

homosexuella syns och hörs genom yttre könsöverskridande attribut och beteenden, där homosexuella 

män, sjanor och butcher chockerar och genom det blir synliga i det offentliga rummet. Det finns även 

särskilda koder, som markerar homosexuell tillhörighet, Birgitta bär till exempel en guldkedja runt vristen 

för att visa att hon föredrar tjejer. De homosexuella miljöer som Birgitta rör sig i är dock ofta negativt 

skildrade, med homosexuell prostitution och våld i samkönade relationer, vilket den butch-femme-

relation som Birgitta har med Martha enligt Bergdahl är ett exempel på.39

Rebecca Lundberg tar i sin magisteruppsats Syndens Scheherazade – en studie av subjekt och  

sexualitet i Birgitta Stenbergs Kärlek i Europa (2013), avstamp i det faktum att receptionen av boken 

36 Ibid, s. 271.

37 Bergdahl, 2010, s. 229.

38 Ibid, s. 235

39 Ibid, s. 235-241.
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framställde den som en apolitisk skrift fylld av ”härliga perversioner”.40 Lundberg menar att romanen 

snarare borde förstås som en del av bekännelselitteraturen, men menar att den inte lästes så eftersom 

Birgitta uppfattades som för individualistisk, och därav inte politisk. Lundberg förstår detta som en fråga 

om vem som får vara feminismens subjekt, det vill säga huruvida någons bekännelse förstås som politisk 

eller privat, vilket problematiseras genom en queer läsning av romanen, med fokus på hur Birgitta bryter 

mot normer kring genus och sexualitet. Lundberg konstaterar att det queera läckaget och det samkönade 

begäret inte behöver sökas bakom en normativ berättelse, utan att romanen snarare är ”ett öppet hav av 

queerhet”.41 

Stil och situering

”This book is written on different writing tables, which orientate me in different ways or which come to 

”matter” as effects of different orientations.”42

Jag säger som Ahmed: Den här uppsatsen är skriven vid olika bord. På ett riksdagsbibliotek där röda 

knappar ibland tutar för att ledamoterna ska bege sig till votering, på Stockholms universitetsbibliotek och 

på Södertörns högskolas tysta läsrum och på ett och annat café. Olika bord som har fått olika saker att 

framträda. Nu är bordet som datorn står på mitt eget skrivbord, och jag ser ut genom fönstret, ser bön- och 

squaschplantor stå på balkongen och längta ner i jorden. 

Bakom mig finns ett vardagsrum med blandade tillhörigheter, en fåtölj som är min och en som är min 

flickväns, eller kanske har vi upphört med sådana gränsdragningar nu. Vi breder ut oss i de rum som 

lägenheten består av, bebor dem med världsatlasar och kaffekoppar och rosa trasmattor. 

Jag befinner mig i detta rum, vid detta skrivbord, som en följd av linjer jag följt, sätt som jag har 

orienterat mig på. Det spelar roll, men vilken roll? Under det här uppsatsskrivandet har jag funderat 

mycket på sådana frågor. På vad det innebär att situera sig. Om jag kallar mig författare för att jag gett ut 

en bok och lesbisk för att jag har en flickvän, är det en situering som spelar roll? Säger det något om vad 

jag ser i texten, är det viktigt eller bara en bikt jag betar av?43

40 Lundberg, 2013, s. 4.

41 Ibid, s. 19.

42 Ahmed, 2006, s. 11.

43 För vidare diskussion om situerad kunskap och forskarens kropp, se exempelvis Bremer, 2011, s. 57-63.
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Jag har tänkt att Maria Margareta Österholm verkligen är något på spåret när hon hävdar att detta att 

bryta mot opersonlighetsdoxan i akademiska sammanhang inte bara är en fråga om att som textförfattare 

kunna finnas med som subjekt, utan också i språket.44 Om att låta den egna stilen finnas som en närvaro i 

texten. En sådan närvaro skulle säga mer än mina kategoriseringar av mig själv, har jag tänkt, och jag har 

låtit ord forsa fram, försökt hitta en röst för vad jag vill säga om Kärlek i Europa. Jag läst igenom det 

skrivna. Saknat den röda tråden. Redigerat, tydliggjort linjen i argumentationen. En uppsats måste vara 

begriplig. Väl? Jag har klippt ut text och klippt in i ett annat dokument, med det prosaiska namnet 

Utklippt ur uppsats. Det har blivit ett långt dokument. Jag har haft andra dokument uppe också, vid sidan 

av. Många dokument har det blivit. Många ord. Och fast jag försökt tänka stil och språk så blev det ändå 

så här: Att de ord som rättade in sig i ledet blev en uppsats. Resten blev obegripliga dokument. En dator 

full av skruvade texter. Jag försöker trösta mig med att tanken på hur Birgitta Stenbergs trettio år gamla 

dagboksanteckningar blev den roman som den här uppsatsen handlar om. På att det som framstår som 

obegripligt kan bli begripligt en dag.

Metod och disposition

Min metod är att närläsa Kärlek i Europa utifrån frågan om medborgarskap förstått som en livslinje, och 

hur romanen etablerar ett alternativ till detta, som jag förstår som författarskapets livslinje. 

I analysens första del kommer jag följa Birgitta i Sverige. Analysen kommer att inledas i Birgittas här 

– den plats varifrån världen breder ut sig för henne. Jag kommer undersöka hur det   livslinje hon 

förväntas följa etableras genom karaktärer, hur hennes kropp blir obekväm samt hur hon genom att 

iscensätta sig själv som filmstjärna förmår begå det normbrott som gör att hon tar sig ut i Europa. 

Därefter studeras den nya plats som Birgitta tar sig till, och hennes orientering mot författarskapets 

livslinje. Att författarskapets livslinje är tydligt maskulint konnoterad gör att Birgitta prövar alternativa 

kvinnliga positioner, som lesbisk och prostituerad, vilket studeras i analysens andra del, samt hur den 

uppfattade oförmågan att vandra både det kvinnliga medborgarskapet och författarskapets livslinje 

slutligen leder till att Birgitta gör ett självmordsförsök.

44 Österholm, 2012, s. 75 f.
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Det kvinnliga medborgarskapets livslinje

”Orientering”, skriver Sara Ahmed, ”handlar om var vi börjar och hur vi fortsätter ”härifrån”. /.../ 

Orienteringens startpunkt är den punkt utifrån vilken världen breder ut sig: kroppens ”här”, där den 

bor.”45

    I Kärlek i Europa har Birgittas ”här”, den startpunkt varifrån världen breder ut sig för henne, en tydlig 

geografisk förankring. Som tidigare läsningar av texten har betonat upplever hon sig vara fast i 

Stockholm, i en stad som Birgitta Holm karaktäriserar som en provinsiell småstad.46 Men kroppens här, 

den punkt varifrån orienteringen sker, är inte bara en geografisk fråga, utan handlar om vad som upplevs 

som nära och fjärran, vilka människor vi bebor världen med, och vilka objekt som är nåbara. Denna 

orienteringens nollpunkt kan förstås inte bara som ett ”här” utan också som ett ”nu”, som den punkt i 

tiden varifrån en livslinje sträcker sig framåt. 

Analysen kommer därför att börja med hur den kvinnliga medborgarens livslinje etableras i Birgittas 

”här” och ”nu”.  Inledningsvis studeras de karaktärer som bebor Birgittas värld, eftersom huruvida de 

ligger i linje eller avviker påverkar Birgittas orientering.

Modern: En respektabel oäkting

Den som i romanen öppet interpellerar Birgitta till det kvinnliga medborgarskapets livslinje för Birgitta är 

hennes mor. Detta sker fram för allt genom att hon framhåller hur bra det vore om Birgitta blev gift, helst 

både ”förnuftigt” och ”förmöget”. (s. 29, s. 35)  

Det är tydligt att det för Birgittas mamma är viktigt att vara i linje, både för hennes egen del och för 

Birgittas. Genom giftermålet med Birgittas far, som dött innan Kärlek i Europa utspelas, har hon uppnått 

en välbärgad position, vilket märks på de objekt som tillhör familjen: En villa med trädgårdsgångar, 

garage och bil (som dock saknar däck eftersom militären behövt gummi under kriget). (s. 28)  Den lilla 

familjen på två personer har hembiträde, och i ”tungt möblerade salonger” håller mamman bjudningar 

som enligt Birgitta karaktäriseras av en tryckt stämning där ingen duar varandra. (s. 29) Inte heller 

45 Ahmed, 2011, s. 127.

46 Holm, 2002, s. 201.
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Birgitta får dua sin mamma, och för att lära henne ”fint” beteende låter hon inackordera henne hos 

adelsdamer under terminerna. Mamman kopplas samman med borgerliga traditioner, som hon anser det 

viktigt att upprätthålla. 

Det är oklart när Birgittas far dog, men han saknas inte nämnvärt av varken Birgitta eller modern. 

Första gången modern dyker upp i texten förkunnar hon däremot att hon ämnar gifta om sig med ”en snäll 

liten f d stadskamrerare” som Birgitta kallar för farbror Anders och som höviskt uppvaktat modern en 

längre tid. (s. 28) Birgitta avråder sin mor från giftermål, då det kommer innebära att hon förlorar sin 

pension efter pappan, och alltså sin ekonomiska självständighet. Att modern ändå vill genomföra 

giftermålet framstår inte bero på kärlek eller passion, utan snarare på om en strävan efter att befinna sig i 

linje med det kvinnliga medborgarskapets livslinje där äktenskap och familj utgör de viktigaste 

komponenterna. Trots att modern redan uppfyllt dem vill hon alltså hellre vara en gift kvinna än en änka. 

För modern är Birgitta en ständig oroskälla eftersom hon har svårt att rätta in sig i ledet. Detta gäller 

inte bara Birgittas motstånd mot konfirmationen och giftermål, utan också att dottern har ”svikit henne” 

genom sina dåliga betyg. (s. 35) Att Birgitta hittills i sitt liv inte har lyckats ligga i linje med det kvinnliga 

medborgarskapets livslinje (vilket jag återkommer till) uppfattar modern alltså som ett svek mot henne. 

Som Halberstam poängterar så har det heterosexuella livsschemat en klassaspekt: Det är tydligt 

medelklassorienterat och återger idéer om respektabilitet.47 Eftersom Birgittas familj som sagt är 

välbärgad har Birgitta fått studera vidare, och ska, när romanen börjar, snart påbörja sitt sista år innan 

studentexamen. Dessa studier, som Birgitta enligt sin mor borde vara tacksam över, sköter hon dock inte. 

Hon skolkar och har så dåliga betyg att hon riskerar att behöva gå om en årskurs (s. 32), vilket får modern 

att ligga vaken på nätterna och gråta. ”Det var så tungt och förtvivlat att ständigt få höra att jag svikit 

henne genom mina dåliga betyg”, sammanfattar Birgitta. Modern är också sjuklig på grund av sitt 

rökande och har magsår ”som berodde på att hon levde i ständig oro över mej som inte gjorde något för 

att hjälpa henne.” (s. 35)

Birgittas förhållningssätt till sin mor etableras alltså tidigt som distanserat, just på grund av att hon 

förespråkar en livslinje som Birgitta redan initialt känner ett ointresse för att följa. Detta blir tydligt när 

Birgitta tänker sig sin framtid i Sverige, med fortsatta studier:

47 Halberstam, 2005, s.4. 
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Jag var låst nu, år efter år i gymnasiet väntade. Och sedan universitetet med en fil. kand. som jag 

skulle begagna till att sortera böcker i bibliotek, andras böcker. Livet igenom. Jag skulle bli en av alla 

de där bokälskarna som inte lyckats skriva själv. (s. 23)

 

Birgittas position framstår som privilegierad för en kvinna i Sverige under slutet av fyrtiotalet, med 

universitetsutbildning och yrkesarbete som nåbara för henne. Även om äktenskap och reproduktion via 

modern etableras som viktiga för det kvinnliga medborgarskapets livslinje, så står alltså även 

universitetsutbildning och yrkesarbete till buds för den som likt Birgitta tillhör den övre medelklassen.  

Att Birgitta så tydligt tar avstånd från detta visar på att hennes kropp redan har börjat orientera sig mot 

författarskapets livslinje. Hon tänker på sin kusin Maj, som ”fått det ödet” att arbeta på bibliotek trots att 

Birgitta vet att hon egentligen ville bli författare (s. 23). ”Och nu satt jag alltså fast, lika mycket som hon” 

(s 23), konstaterar Birgitta, och gör det på så sätt tydligt att det hon vill inte är att sortera andras böcker, 

utan att skriva egna.

Ahmed talar om arv som de livsvillkor vi övertar, som en sorts gåva vid vår födsel. Arv kan då också 

förstås som en form av orientering: Det vi ärver är vissa sakers nåbarhet, ”de som är oss ”givna”, eller 

åtminstone tillgängliggjorda för oss, inom ”det” som omger oss.”48 Med saker syftar Ahmed inte bara på 

fysiska objekt, utan även på ”stilar, möjligheter, strävanden, tekniker, vanor”, sådant som vi uppfattar 

som naturligt att de finns i våra rum och som vi uppfattar att vi kan göra något med och använda oss av.49 

Ahmed uppehåller sig vid ras och vithet som orienteringar som gör att vissa saker finns inom räckhåll. 

Vithet är förstås något som Birgitta ärver, och det är tydligt att Stockholm och även Europa i romanen är 

en värld där vita kroppar inte behöver konfronteras med sin vithet, som Ahmed uttrycker det så behöver 

de inte orientera sig mot den.50  Även klass är en liknande viktig orientering för Birgittas del, på grund av 

hennes arv är utbildning och yrkesliv nåbart för henne, hon har ärvt en närhet till dem. Till skillnad från 

vitheten, som är så vanemässig att den är oreflekterad, är den orientering som klass ger henne något som 

hon medvetet måste förhålla sig till, eftersom den har så stark påverkan på den livslinje hon förväntas 

vandra.

48 Ahmed, 2011, s. 132.

49 Ibid.

50 Ahmed, 2011, s. 135. På grund av den här uppsatsens omfång har en avgränsning gjorts, där ras och vithet inte 
är orienteringar som specifikt studeras. För en kritisk analys av hur andra etniciteter skildras i romanen, se 
Lundberg, 2012, s. 43 f.   
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Vad vi ärver, menar Ahmed, är också likhet; ”att se ut som en familj är att ”likna varandra”.51 Likhet 

bör dock inte förstås som faktisk arvsanlagslikhet, utan som en effekt av närhet: Genom att bebo samma 

platser kommer kroppar ses som lika, eftersom det leder till att de delar vissa kännetecken. Birgittas 

mammas sätt att skola in Birgitta i fint beteende hos adelsdamer kan – paradoxalt nog eftersom det leder 

till att hon inte delar boplats med sin familj – ses som ett sådant sätt att skapa likhet. Genom att Birgitta 

lär sig ”gott” beteende ska hon och modern kunna bebo deras hem på ett likartat sätt. 

Att placera Birgitta hos adelsdamer är också ett sätt att göra henne familjär med överklassmiljöer. Att 

något är familjärt för oss, menar Ahmed handlar om att vi genom det kan använda saken, att vi ser den 

som ett föremål att göra något med.52 Birgitta påpekar också hur denna skolning till adelsdam har gjort att 

hon vet mer än sin mor om ”alla de små barriärer och kännetecken på klasstillhörighet som utgjorde den 

privata koden mellan utestängarna.” (s. 29) Klass framstår här som en fråga om att kunna bebo sociala 

rum på ett visst sätt och vara medveten om hur små koder kan vara avgörande för att  kunna använda sig 

av saker. 

Detta kompliceras dock av Birgittas genus, av att hon fortfarande förväntas följa en specifikt kvinnlig 

livslinje med äktenskap och reproduktion som livets höjdpunkter. Detta gör att den frihet som klass som 

arv att orientera sig från ändå inte upplevs som en frihet, utan snarare som ännu en aspekt som sätter press 

på henne att följa det kvinnliga medborgarskapets livslinje. Att i framtiden få läsa på universitetet och 

sortera böcker på bibliotek upplevs inte som en privilegierad position utan som något hon på grund av sitt 

arv måste göra.   

Att moderns syn på Birgittas uppfostran är influerad av ett respektabilitetsideal visar sig även i hennes 

motsägelsefulla syn på Birgittas framtid. Samtidigt som hon önskar att Birgitta ska gifta sig förnuftigt, 

uppmuntrar hon henne till självständighet, eftersom: ”Såna är vi nordiska kvinnor, oss sätter sig inte 

karlarna på.” (s. 29) Denna nordiska tillhörighet anses alltså av modern vara en mer frigjord form av 

kvinnlighet. I hennes uppfostran av Birgitta har detta visat sig genom rumslig orientering: Redan tidigt 

har hon låtit Birgitta genomföra resor själv, hon har fått åka tåg genom Sverige och rest med gotlandsfärja 

(a.a.)

Bilden av modern som i linje med det kvinnliga medborgarskapets livslinje raseras dock för Birgitta 

då hon genom morbroderns släktforskning får veta något som modern hållit hemligt för henne: Birgittas 

mor är född som oäkting. När Birgitta konfronterar henne med detta, är allt modern kan få ur sig ”ett 

skrik, ett vrål, som var både en smärtsam jämmer och vrede” som skrämmer Birgitta och får henne att 

51 Ibid, s. 133.

52 Ibid, s. 134.
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tänka att ”gud jag känner ju inte den här människan, vem är hon som är min mamma.” (s. 43) Den 

livslinje som modern, så som Birgitta känner henne, så noggrant följer, visar sig här ha startat med en helt 

annan, socialt utsatt, position. För Birgitta leder detta dock inte till en förståelse för moderns strävan efter 

att upprätta den kvinnliga medborgarens livslinje, utan hennes reaktion handlar istället om en känsla av 

att plötsligt ha ett helt annat arv än vad hon trott. Efter samtalet med modern tänker hon att världen är 

förändrad nu när hon är 

omgiven av fantomer och mordbrännare och fyllbultar och horkarlar och en horunge som var min 

mor. Det rådde hon förstås inte för själv, men hon rådde för att hon hade gift sig och fortplantat 

skammen till ytterligare en oskyldig. (s. 43)

Detta att placeras in i en annan släkthistoria, full av personer som kan förstås som avvikare från 

medborgarskapets livslinje, fyller Birgitta med skam, en skam som hon anser är modern bär skulden för.

Det som händer är alltså att Birgittas syn på sitt eget arv förändras. Plötsligt är andra saker nåbara. 

Dessa socialt stigmatiserade positioner, förbundna med psykisk sjukdom, kommer nära Birgitta genom 

arv, och indikerar genom närheten på likhet.

Morbrodern och familjelivet

Det började knarra i den äktenskapliga sängen ovanför mig. Min ingifte morbror var efter pappas död 

också min gode man. Nu låg han däruppe och töjde energiskt fjädrarna under sin magra hustru. (s. 9)

Så inleds Kärlek i Europa: Med en kortfattad men träffande beskrivning av morbrodern, som är den 

tydligaste representanten för patriarkal makt i romanen: Han har ekonomisk makt, över sin hustru men 

också som god man över Birgitta, och han har sexuell makt, över sin hustru och över Birgitta som han har 

valt ut som sin älskarinna.  

Den inledande scenen är förstås också en bild av en man som lägrar en kvinna, eller åtminstone låtsas 

lägra en kvinna. Strax därefter hör nämligen Birgitta hur någon kommer smygande nerför trappan. När 
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stegen tystnat står hennes moster bredvid hennes säng, och medan morbrodern fortsätter röra sig och 

stöna ovanför dem förklarar hon generat att de bara skulle se om det hördes ner. Hon ber sedan Birgitta 

hålla tyst om saken. 

Att vara bekväm är att känna sig hemma i världen. Birgitta befinner sig i morbroderns hus, ute på en 

skärgårdsö, och det är tydligt att han där erfar bekvämhet, att han är hemma med sin kropp och låter den 

ta plats genom ljudet av sängens gnisslande. Trots att Birgitta befinner sig på våningen under, gör hans 

sexuellt aktiva kropp märken på hennes hud – aktiviteten i våningen ovanför får det också att falla ner 

”regn av boss” från taket, som sticker som nålar på Birgitta där hon ligger i sin säng. (s. 9) 

Anledningen till att mostern kommer ner för att höra om deras sexuella aktiviteter märks är oklar, men 

jag tolkar det som att det är hon som vill veta om deras aktiviteter hörs, och hennes generade uppsyn 

tyder på att hon inte har ett lika bekvämt förhållningssätt som morbrodern till hur dessa ljud tar upp plats i 

huset. 

Att Birgitta tillsammans med sin generade moster lyssnar till hur morbrodern ”lät höra ett lätt 

stönande i det han avslutade föreställningen med ett trummande av hoppande sängben” (s. 9) etablerar 

redan på romanens första sida en bild av familjelivet som något som regisseras av mannen, och som 

genom hans bekväma kropps aktiva agerande ger sken av att vara något annan än vad det är. Denna bild 

av familjelivet återkommer.

Att Birgitta och hennes moster hör hur den man som de båda har en sexuell relation med roar sig på 

egen hand i våningen över, medför också att sker en sammankoppling mellan Birgitta och hennes moster. 

När mostern har gått upp och sängen ovanför Birgitta börjar knarra igen tänker hon på mostern: ”säkert 

låg hon där och tänkte på mej nu.” (s. 10)

När händelsen senare återupprepas tänker hon även att det är en njutningsfull vetskap för morbrorn: 

”Antagligen låg han och hade oss båda” (s. 20). Tanken får henne att, trots att hon poängterar att hon inte 

alls har någon njutning av sex, börja röra sig som om han hade legat över henne. Det blir en gestaltning 

av hur hennes kropp anpassas och riktas mot honom enligt the straight line. Trots att hon inte känner 

begär till hans kropp så riktar hon ändå, precis som mostern, sin kropp mot honom enligt en heterosexuell 

begärslogik. 

I relation till Birgitta är morbrodern alltså både hennes förmyndare och älskare, vilket jag ska återkomma 

till. En annan aspekt av hans karaktär, som inte tidigare har uppmärksammats men som är tydlig när 
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Birgitta befinner sig i hans hus, är att han även är en familjefar, en familjens överhuvud i en traditionell 

kärnfamilj. 

Det är tydligt att detta är en betydelsefull identitet för morbrodern, och att han själv uppfattar sig som 

familjens överhuvud. Det visar sig på hans sätt att ta plats i rummen som en självklar rättighet: ”Han hade 

ett behov av att ständigt stå i centrum och bli åtlydd och uppmärksammad av alla inom räckhåll” (s. 14), 

konstaterar Birgitta. Ahmed menar att kroppar kan förstås som vanemässiga då de utför handlingar utan 

att kräva någon uppmärksamhet när handlingarna utförs. En vanemässig kropp följer efter, den ställer sig 

inte till problem eller förhindrar att handlingen kan utföras.53 Detta är tydligt i skildringen av morbrodern, 

han är orienterad och van vid att styra i sin familj. Detta märks även på att det är hans vilja som styr hur 

dagarna organiseras ute på ön. Till exempel måste familjens alla aktiviteter avstanna under fem minuter 

då Radiotjänst sänder tidssignalen, en signal som han noggrant följer på sitt ur. Vitsen med denna lilla 

procedur ifrågasätts aldrig, utan är något som hans familj bara inrättar sig efter. Morbrodern tycks alltså 

vara i linje, en tydligt straight sådan där han styr sin heteronormativa värld familjen. 

Proceduren med uret visar också just på att han värderar det som viktigt att vara i linje, detta att han 

varje dag måste kontrollera att hans klocka följer den nationella tidens, den som förkunnas av den statliga 

radion, som kan förstås som en representant för folkhemmet.   

Morbrodern beskrivs också som småsnål, på restaurang beställer han ”billigast tänkbara” (s. 21) inte 

för att han inte har råd med annat utan för att han är en räknenisse, den sortens ingenjörstyp som 

metamorfospoeterna tog avstånd från och syrligt kallade folkhemmets hederlige medborgare.54 

Den affär som morbrodern har med Birgitta måste dock betraktas som ett normbrott från detta 

medborgarskap i linje. Birgitta förklarar det med att han är ”hetblodig”, att det är därför han är kär i 

henne, för att han är ”sån”. ”Men var det inte med mej så var det nog nån annan, det hade han själv sagt.” 

(s. 11) Denna hetblodighet gäller även morbrorns benägenhet att gräla med sin omgivning, ett grälande 

som tar formen av ett oavbrutet talande som överröstar allt i sin närhet. ”Monologen svällde och svällde 

medan tonhöjden steg tills alltsammans avslutades i ett långt hest skrik. Då hade alla andra röster för 

längesen förstummats.” (s. 20) Morbroderns sätt att genom talet ta så mycket plats i rummen att alla andra 

förstummas tyder på ett förhållningssätt till kroppen som kan karaktäriseras som bekvämt, på att han inte 

uppmärksammar hur han genom att ta plats med sin kropp och röst demonstrerar makt. Just detta att han 

kan löskoppla sin röst från kroppen är också ett tecken på bekvämlighet, hans kropp är osynlig, är 

frånkopplad hans röst. 

53 Ahmed, 2011, s. 135.

54 Tenngart, 2010, s. 61.
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Det tycks dessutom finnas en medvetenhet hos morbrodern om att det allt överröstande talet är just ett 

maktmedel, då de enda som inte blir utsatta för det är ”överordnade och läkare som han sålde sina varor 

till.” (s. 20) Detta att genom idogt talande tysta sin omgivning är alltså en strategi som morbrodern 

använder sig av för att tysta just dem han uppfattar som underordnade, till exempel sin familj. 

Hetblodigheten står i kontrast till den hederlige medborgarens livslinje, då det leder till normbrottet att 

bedra sin fru, men det är också ett sätt att demonstrera patriarkal makt. Normbrottet är också något som 

sker i hemlighet, just eftersom det är ur linje. Precis som Birgittas mamma som döljer sin uppväxt för att 

den är ur linje, blir de handlingar som ligger ur linje något som måste gömmas. 

Det är även morbroderns intressen som dominerar familjelivets utformning. Under Birgittas vistelse i 

sommarhuset skaffar han sig en ny hobby: Fotografering. Även denna kräver hans familjs deltagande, för 

nu ska nämligen familjebilder tas. Efter att ha utsett en viss plats i trädgården för detta tvingar han dem att 

en hel eftermiddag promenera fram och tillbaka genom ett myggrikt snår eftersom ”det var nämligen 

precis där som han hade utsett det rätta motljuset åt sin bild.” (s.14) Den idylliska familjebild som 

morbrodern vill fånga med sin kamera blir dock inte lätt att få till, familjen rör sig alldeles för snabbt eller 

hamnar för nära kameran. Efter en timmes poserande gråter ett av barnen, vilket får honom att höja sin 

röst och låta anmärkningar hagla på sin fru, som dock inte vill ge honom nöjet av att falla i gråt:

Han fick nöja sig med förnimmelsen av hennes hätska motstånd och de knyckliga rörelserna medan 

hon mottog hans befallningar och gjorde allt för att förmå de skrikande barnen att le mot kameran. Han 

arbetade oförtrutet vidare på sin tidskrävande hobby. (s. 14)

Morbroderns fru fogar sig i sin mans vilja, hon gör som han befaller, men hon gör det inte utan motstånd. 

Då hon är medveten om att den feminint kodade responsen på att protestera mot befallningarna är att falla 

i gråt bara kommer bereda mannen nöje tar sig hennes protest en annan, knyckigare form. 

Scenen kan jämföras med den scen i romanen där morbrodern låtsades ha sex med sin hustru. I bägge 

fallen regisseras de av en manlig, patriarkal blick, som försöker få saker att se ut som något annat än vad 

de är. 

Men det originella med scenen är att den är den enda där hela den traditionella kärnfamiljen är 

närvarande som förekommer i romanen. Den kan därför förstås som en bild som medvetandegör för 

Birgitta vad de skulle innebära att följa det kvinnliga medborgarskapets livslinje. Det som sker i den är 
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alltså att mannen, i princip för sitt höga nöjes skull, befaller sin hustru och sina barn, som fogar sig – den 

ena med återhållen ilska, den andra gråtandes. Detta att foga sig för en mans vilja, att vara ett bihang, är 

något som Birgitta genom hela romanen förknippar med en tvåsam relation med en man.

Den skildring av äktenskapet och familjelivet som inleder Kärlek i Europa framstår som 

styrda av mannen och förljugna. De framstår inte som en åtråvärd framtidsscenario för Birgitta, 

vilket leder till en ovilja mot att orientera sig mot två av de viktigaste händelserna i det kvinnliga 

medborgarskapets livslinje. Följden blir en desorientering, men också att hon börjar orientera sig 

mot en annan livslinje.

Armi, aunt Alice och avvikarna

Scenen där familjen poserar framför kameran är även intressant på grund av det som händer vid sidan av 

fotograferandets kaos. Det är Armi, familjens finska hembiträde, som Birgitta beskriver som ”den 

vackraste flicka jag någonsin sett” (s. 11) som har fått besök av en väninna. De sätter sig en bit upp i 

backen, tittar på behörigt avstånd ner på familjen i buskaget, och pratar ”på det där obegripliga språket 

och när de skrattade nuddade deras knän vid varann.” (s. 13) De två väninnorna kommunicerar på ett 

språk som deras omgivning inte förstår, de är glada och fysiskt nära varandra. 

Den här scenen blir en förevisning av hur Birgitta efter hand i romanen kommer uppfatta att världen är 

strukturerad: Det finns en normativ ordning, en rak linje för kropparna att gå längs, där den manliga 

blicken ordnar och bestämmer, över sin familj och över den kvinnliga kroppen, som ska vara riktad mot 

honom. Men vid sidan av denna räta linje finns det en stig där kvinnor kan smyga iväg, vara tillsammans 

och göra det som Birgitta upplever att ingen man gör med henne eftersom han är upptagen med att 

bedöma hennes kropp, nämligen prata med henne.

 Var befinner sig då Birgitta, som kan iaktta både familjen och finskorna? Jo, hon sitter mittemellan 

dem. Inte lika långt upp i backen som de två kvinnorna, men hon slipper ändå vara med på bilden. 

Anledningen till det är det erotiska förhållande hon har med sin morbror, som hon vid detta tillfälle är 

tacksam över då ”det gjorde att han inte kunde tvinga mig att ställa upp och hjälpa till”. (s. 14) Hon har 

alltså, genom relationen med honom, uppnått en position av visst självbestämmande, vilket jag 

återkommer till. 
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Birgitta reser sig därefter upp, och då hon går förbi finskorna ropar de henne till sig. Hon sätter sig 

med dem, men ser till att välja en plats där hon kan hålla sina ”släktingar nere i sänkan under uppsikt”. (s. 

14) Då familjescenen i buskaget urartar till kaos kan hon inte länge undvika att känna sig delaktig, såpass 

att hon inte längre hör vad Armi och hennes väninna säger. Trots att hon slipper vara med på 

familjebilden är hon alltså ändå inte så fri från familjens förehavanden att hon kan avskärma sig från dem 

helt.

Denna respit från den manliga blicken blir dock inte långvarig. Snart tränger den patriarkala makten 

sig in, morbrodern kommer dit och formligen beordrar Birgitta att följa med honom på: ”En promenad ner 

till hamnen bara” (s. 16), något som gör finskorna, som anar den affär de två har, så besvärade att även de 

lämnar platsen. De egna rum som kvinnorna skapar löper ständigt risk att bli störda av en blick som 

uppfattar dem som sexuella objekt. 

Det Stockholm som Birgitta orienterar sig i upplevs av henne som en likriktad och kvävande plats, men 

också som en plats där inte alla rättar in sig i ledet. Även här finns avvikarna. 

Att det finns personer som inte anpassat sig till normen framkommer bland annat genom skvallret om 

andra människor. Birgittas farbror Anders berättar en enligt honom rolig historia om sin ogifta syster, som 

avvisat en friare och efter det klätt sig i slips och kavaj resten av livet. När Birgitta påtalar att hon kanske 

var lesbisk får han runda ögon och svarar: ”Jag förstår inte vad Birgitta pratar om, men jag talade om min 

syster.” På liknande sätt omtalas andra människor som betraktas som avvikare och som ibland omtalas 

som just underliga typer, även om det vissa gånger sägs rakt ut att det beror på att de inte begär 

heterosexuellt. 

En avvikare som blir viktig för Birgitta är Aunt Alice, som hon är inackorderad hos under terminerna. 

Aunt Alice är en ensamstående inflyttad amerikansk journalist, som bara pratar engelska med Birgitta och 

på det sättet lär henne språket. Detta att lära sig främmande språk har hon alltså med sig från Stockholm 

när hon reser ut i Europa. Alice uppmuntrar också Birgittas författarambitioner, och ger henne en guide 

för hur detektivromaner ska skrivas, något som Birgitta genast ger sig på. (s. 32-33) ”Boven skulle 

presenteras, eller i varje fall förekomma, redan i första eller andra kapitlet men man skulle förstås inte 

misstänka honom ännu. En viss sorts samtal måste också förekomma och ha en viss längd, liksom jakten 

på mördaren, hotet till livet och biljakten, allt skulle följa en viss rytm.” (s. 33) Alice, som vill adoptera 

Birgitta, tycker dock att hon åtminstone till en början ska följa hennes exempel och bli journalist. 

Tillsammans planerar de för hennes journalistutbildning, och Birgitta får även prova på journalistyrkets 
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fördelar när Louis Armstrong har en spelning i Stockholm. Alice ordnar så att de två tillsammans får 

intervjua Armstrong, och blir därefter medbjudna till konserten. (s. 37-39) Mötet med Armstrong blir för 

Birgitta något som visar på hur skrivandet – här det journalistiska – är något som öppnar dörrar till 

offentliga rum.

Det är inte förvånande att det är Alice som initierar en väg ut ur instängdheten, hon som är 

amerikanska och själv har rest och sett världen. Hon är någon som lever ett annat liv, och följer 

en annan livslinje. Genom att Aunt Alice liv kontrasteras mot den livslinje som morbrodern och 

mamman ser som naturlig för Birgitta att vandra – om än med vissa individuella variationer – 

förstärks den upplevda motviljan till denna livslinje.

Hos Alice känner sig Birgitta hemma, med heltäckningsmattor som är ”ovanliga i svensk 

heminredning” (s.35), och att hon får vara hos Alice gör att hon ställer in träffar med sin 

morbroder. När hon slipper att av honom bli interpellerad till sexuellt aktiv kvinnokropp (vilket 

jag återkommer till), och istället bli klappad på kinden av Alice varma små händer kan tycka 

bättre om sin kropp. (s. 34). Detta att trivas i rummet, att känna sig hemma i det är alltså något 

som direkt visar sig i kroppens bekvämhet.

Att Alice talar om att adoptera Birgitta visar också på Ahmeds resonemang om att 

familjebildning kan förstås som en närhet som ger likhet. Adoptionen förklaras som ett sätt att 

knyta Birgitta nära henne, och se till att hon, så som de två tillsammans planerar för, får 

möjlighet att utbilda sig till journalist. Om Birgitta adopteras av henne kan hon bli lik Alice 

genom närhet, något som hon gärna vill bli. Genom Alice medvetandegörs Birgitta alltså om 

alternativa sätt att upprätta familjeband. 

Hemhörigheten hos aunt Alice blir dock något som sätts på spel genom relationen med 

morbrodern. När den kommer fram tycker Alice att hon har misstagit sig på Birgittas karaktär 

och vill inte längre adoptera henne. Därför fungerar hon i texten främst som en karaktär som 

visar på att det finns en annan livslinje än det kvinnliga medborgarskapets. 
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Begärande blickar och litteraturens smutsiga kön

 

Kärlek i Europa inleds som sagt i morbroderns hus. Anledningen till att Birgitta befinner sig där är att 

hon ska konfirmeras. Att genom konfirmationen bekräfta dopet och med det sin tro, har traditionellt setts 

som ett viktigt steg mot vuxenblivande.55.  I det ”nu” som är romanens startpunkt befinner sig Birgitta 

alltså i en övergångsperiod mellan barndom och vuxenhet, och att hon gått med på att konfirmeras kan 

förstås som en anpassning mot att ligga i linje med det kvinnliga medborgarskapets livslinje i ett 

protestantiskt land som Sverige, där det förväntas av henne.

Birigtta har dock stått emot konfirmationen i några år. Viljan att göra som hennes släkt förväntar sig 

är svalt, och att hon går med på det till slut beror varken på att hon vill göra dem nöjda eller på grund av 

nyväckt religiositet. Istället handlar det om att hon fått ett löfte från morbrodern: Om hon konfirmerar sig 

ska de två inom en nära framtid tillsammans resa till Schweiz. (s. 11) Drömmen om att ta sig ut i Europa 

och låta sin kropp trampa andra stigar, etableras alltså som anledningen till att hon gått med på att 

konfirmeras och hamnat ”här”, i morbroderns hus.

De viktigaste punkterna på det kvinnliga medborgarskapets livslinje, äktenskap och reproduktion, 

ligger i Birgittas ”här” fortfarande en bit fram i tiden för henne. Den rent kroppsliga obekvämhet hon 

erfar handlar om att det är hennes kropp, hennes kvinnliga kropp, som gör att hon förväntas vandra den 

livslinjen. Att hon är på väg att bli vuxen gör också att hon i sitt ”nu”, måste förhålla sig till en ny typ av 

interpellation, som jag förstår som anledningen till hennes obekvämhet.

Begreppet interpellation har Butler lånat av den franske filosofen Althusser, och använder det 

som redskap för att visa på hur subjekt blir till genom att benämnas av makten, genom tilltal eller 

anrop. 56 Interpelleringen kontrollerar inte bara subjektet, utan formar det också genom att erbjuda det 

plats inom den sociala ordningen. ”Anropet är formande, eller performativt, eftersom det initierar 

individen till subjektets underkastande status”.57 

Genom att bejaka interpelleringen som sexuellt aktiv kvinna uppnår Birgitta subjektsstatus 

som vuxen kvinna istället för som flicka. 

55 http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=819511   2013-05-03, kl.10.39.

56 Butler 2005, s. 191.

57 Butler 2005, s. 191.
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Denna interpellering till sexuellt aktiv kropp sker på två sätt i texten. Det mest uppenbara är i 

hennes relation med morbrodern. Hur det kommer sig att de två har inlett en relation förklaras 

inte i texten, på annat sätt än att det som sagt är så att han har blivit kär i henne. Att han ser 

henne som en sexuellt aktiv kvinna råder det ingen tvekan om; ute på skärdgårdsön smyger han 

sig på henne ”överallt där han vågade”, och trycker upp henne mot uthusväggar eller tar henne 

till den äktenskapliga sängen medan mostern gräver i köksträdgården. (s. 12) Det är även han 

som ger henne ett pessar, som är en nyhet från utlandet. (s. 12) Användandet av preventivmedel 

motiveras dock inte med att skydda Birgitta från en oönskad graviditet, utan sker främst för hans 

skull: för att han ska ”slippa smussla med gummin” (s. 13) och alltså också för att deras relation 

ska kunna fortsätta hållas hemlig.

Denna interpellation till sexuellt aktiv kvinnokropp är det dock inte enbart morbrodern som 

utför, utan kan sägas vara en generell figur för hur hon upplever Sverige: som ett rum där alla män tittar 

på hennes bröst istället för att lyssna på vad hon säger. 

  Att bejaka en interpellering handlar om att underkasta sig normens maktanspråk. Som jag 

nämnde i exemplet med familjen har Birgitta genom relationen med morbrodern fått en position 

där hon upplever en större rörelsefrihet – hon slipper vara familj och ställa upp på hans nya 

fotohobby. Detta kan förstås som att hon bejakar interpellationen som sexuellt aktiv kropp för 

att den ger henne identitet som kvinna, och genom det även aktörskap: känslan av att behärska en 

situation och kunna påverka den. 

Birgitta har förstått att hon förväntas följa den kvinnliga medborgarens livslinje, men att 

förstås som sexuell kropp det ger aktörskap som ska ta henne ut ur situationen. Det är på grund 

av sin sexuella relation med morbrodern som han har lovat att de ska åka till Schweiz. Den värld 

hon vill bort från kan hon ta sig bort från med hjälp av sin kropp. 

Den desorientering av kroppen som Birgitta erfar beror dock inte bara på att hon av manliga 

karaktärer blir begärd som sexuell kvinnokropp, utan är också en interpellation som sker via 

litteraturen och filmen. 
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Den första gången i romanen då Birgitta interpelleras som sexuellt aktiv kvinnokropp är i 

sommarstugan, och det sker då hon läser en bok: Kain av Bengt Anderberg, som hon hittat gömd bakom 

de andra böckerna. Boken innehåller sexscener som anses olämpliga för Birgitta, och då hennes moster 

ifrågasätter att hon läser den hävdar hon att det är ”en fin krigsskildring”, men i själva verket läser hon 

bara de scener som ”föll upp av sig själva”. Det hon dock tycker sig finna bevis på i boken är att kvinnlig 

sexualitet är något smutsigt: ”Här kunde jag se i svart på vitt att kvinnans kön var nånting ohyggligt fult 

och att mannen åtrådde det men hela tiden försökte stå emot.” (s.10) Boken kopplas samman med en 

upplysningsfilm om veneriska sjukdomar, Smygande gift, som enligt Birgitta har lett till att biobesökare 

svimmat i salongen, och båda får Birgitta att benämna sitt könsorgan som ”detta hemska fula äckliga våta 

och ludna mellan benen, i skrevet.” (s 13) 

 En parallell till hur Birgitta i Kain anser sig få bekräftelse på sitt köns smutsighet finns i två tidiga 

böcker med en homosexuell protagonist: I både Charlie (1932), av Margareta Suber, den första svenska 

lesbiska romanen, samt Radclyffe Halls The well of loneliness (1928), är det genom att läsa en bok som 

huvudpersonerna påförs samhällets syn på sig själva som onormala och inverterade. I The well of  

loneliness är det sexologen Krafft-Ebings Phychopatia Sexualis (1886), och i Charlie Otto Weiningers 

Geschlecht und Charakter (1903) som för huvudpersonerna Stephen och Charlie avslöjar deras avvikande 

sexualitet. Vad som faktiskt står i böckerna får läsaren inte veta, men däremot gestaltas den livskris som 

läsningen utlöser. Det som är viktigt är alltså inte texten i sig, utan responsen på boken. Samma sak är det 

i Kärlek i Europa. Kain blir för Birgitta ett bevis på hennes köns smutsighet, på att hon är äcklig, men vad 

som faktiskt står i boken berättas inte. En viktig skillnad jämfört med ovan nämnda böcker är förstås att 

det som Birgitta blir medveten om i läsningen inte är hur den egna kroppen faller ur linje genom sitt 

avvikande sexuella begär, utan det som skambeläggs är kvinnlig sexualitet överlag. 

Just synen på den egna kroppen som smutsig är det litteraturen som står för – ingen karaktär i boken 

säger det till henne eller låter henne ana det, tvärtom är hon ständigt begärd som kropp.

Genomgående i texten finns denna hopkoppling av mäns sexualiserade blickar på hennes kropp och 

litteraturhistoriens blick på henne som någon med fel kropp, en kropp som blir synlig. Detta 

återkommer vid analysen av svårigheterna med att vandra författarskapets färdled.  

Det går alltså att se den klyvna synen på kroppen som finns i Birgittas ”här” som orsakad av 

att andra kroppar interpellerar henne som sexuellt aktiv kropp, samtidigt som litteraturen gör 

henne medveten om att denna kropp är smutsig. Litteraturens uttalanden blir performativa, att 

boken säger att hon är en ”en könsvarelse” gör att hon uppfattar sig själv så. Att vara en 
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”könsvarelse” är också något som uppfattas stå i motsatsförhållande till att vara intellektuell, och 

det kvinnliga könet framställs som ett hot mot den intellektuella (maskulina) kroppen som 

”åtrådde det men hela tiden försökte stå emot”. (s. 10) Själva könsorganet kopplas också initialt 

samman med sjukdomar, så skamliga att de inte ges namn, och de är ”straff” som utdelas till 

kvinnor som ”låtit kyssa sej av en främling”. (s. 10) 

Det som sker med Birgitta, i och med att hon kommer att uppfattas som en sexuellt aktiv 

kvinna, är att hon uppmärksammas på sin kropp, på hur den bör vara vänd – mot mannen. Men 

det gör också att kroppen inte bebor rummen på ett bekvämt sätt. Med Ahmeds ord förlorar 

Birgitta sin boplats, sitt kroppsliga hemmahörande, vilket gör att kroppens konturer framträder 

för henne. Detta kroppens framträdande sammanfaller med att hon blir medveten om den 

livslinje hon förväntas följa. Hennes kropp blir med andra ord obekväm både temporalt och 

spatialt.  

Att längta bort och efter en annan tid

Redan när romanen startar längtar Birgitta ut i världen, och hennes längtan ut i Europa är en längtan efter 

en mer bekväm tillvaro, som alltså tänks i rumsliga dimensioner, som i att kroppen behöver ett nytt ”här”, 

en ny startpunkt för orientering. 

Denna längtan är även beskriven som en tidslig fråga: Birgitta upplever det som att hon sitter fast i 

väntan. Halberstam menar att detta att queera tiden kan handla om att visa på hur vi, genom att tänka oss 

tid som en ägodel som tillhör oss, skapar tidsliga logiker som producerar känslor och fysiska responser 

kring tid: ”thus people feel guilty about leisure, frustrated by waiting, satisfied by punctuality, and so 

on.”58 Vissa sorters tid kommer alltså att förknippas med vissa känslor.  

Den frustration som Birgitta känner över att vänta är tydlig, hon upplever det som att hon sitter fast, i 

Stockholm, på gymnasiet och med morbrodern. Hennes kropp är tydligt orienterad mot framtiden, då hon 

ska följa en annan livslinje än den som nationen kan erbjuda henne. 

I det som är  Birgittas ”nu” är det också tydligt att hon inte söker sig tillbaka till barndomen. Det kan 

tyckas märkligt, då detta att interpelleras till kvinna är det som har gjort henne obekväm. De 

58 Halberstam, 2005, s. 7.
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tillbakablickar som förekommer i romanen är kortfattade och handlar dels om ett upplevt avstånd till 

modern, dels om att inte passa in. 

Men det finns även minnen vars syfte är att orientera Birgitta mot författarskapets livslinje. Modern 

påstår att hon var ett underligt barn, men också ovanligt begåvad som lärde sig läsa redan som fyraåring, 

vilket modern tyckte om att visa upp på sina bjudningar, då Birgitta blev hämtad för att läsa upp en 

barnvisa. ”Sedan pekade mamma eller Dadda på ett av orden och sa: Titta, här står det blåbär. Och jag 

tittade och svarade: Nej det står solsken. Jag visste var orden fanns.” (s. 17)  Birgitta lär sig läsa tidigt, 

och får visa upp sina färdigheter. Hon orienteras mot skriften som barn för att mamman upplever att det 

ger status att ha ett begåvat barn som får applåder av de andra damerna. För Birgitta kan tillbakablicken 

och minnet av att redan i barndomen ”veta var orden fanns” förstås som ett sätt att motivera 

författarskapet, att se det som ett tidigt kall som alltid funnits ”nära” henne. Därigenom motiveras även 

rörelsen mot författarskapets livslinje. Scenen är också intressant då den visar på hur Birgitta tidigt 

upplever en skillnad mellan vad människor säger och vad som står skrivet. Att kunna läsa blir ett sätt att 

inte låta sig duperas.

Dock innebar detta inte att hon trivdes i skolan, utan tvärtom gjorde den tidiga läskunnigheten 

att hon fick ”fruktansvärt tråkigt” och inte ”skaffade sig några läxläsningsvanor som dög nånting 

till.” (s. 17). Den tidiga läskunnigheten var alltså inte en tillgång i skolan, utan istället det som 

gjorde att hon hade svårt att vara i linje med de andra barnen. Både Ahmed och Halberstam 

framhåller timing som viktigt för att vara i linje, en livslinje ska inte bara innehålla vissa 

komponenter, utan de ska också ske i rätt tid. Jönsson och Ambjörnsson introducerar begreppet 

osamtidighet för att ringa in vad som händer när saker inte inträffar vid rätt tid eller rätt plats.59 

Birgittas brådmogenhet i  barndomen kan förstås som en sådan osamtidighet, liksom den 

försenade konfirmationen. Även detta att som sjuttonåring ha en sexuell relation med en mycket 

äldre man kan förstås som en sorts osamtidighet, något som blir tydligt då Birgitta sorgset, efter 

att ha haft samlag med sin morbror på ett hotellrum tittar ner genom fönstret och i grannhusets 

festsal, där dans pågår, får syn på en klasskamrat: ”Det var en sån skolflicka jag borde ha varit, 

som min klasskamrat som svängde runt därnere i balsalen, glad och med en jämnårig partner. 

Och läxorna kunde hon alltid.” (s. 26) Klasskamratens glädje och lätthet i dansen ställs mot den 

tyngd som Birgitta känner av att vara fast i relationen med morbrodern och den längtan ut i 

59 Ambjörnsson & Jönsson, 2010, s. 11.
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världen som hon inte själv kan förverkliga. Det är också en tydlig bild av hur hon inte ligger i 

linje. 

Älskarinnan som filmstjärna och normbryterska

Som tidigare nämnt innebär Birgittas relation med sin morbror att hon upplever sig uppnå en viss 

frihet, och att orientera sig mot honom är också ett sätt att orientera sig ut i världen, eftersom han 

har lovat att resa utomlands med henne.

Men det finns ytterligare ett skäl som motiverar relationen med honom:

Det var bara den dirrande känslan av hemlighetens ogripbara värde som gladde mej, den dolda 

skulden som eggade mej i min ensamhet och fick min kropp att svepas i rosa drömmar /.../. Det var 

hemligheten som hjälpte mej att stå ut, den gjorde mej till något annat och spännande och gav mej en 

dimension utanför skalet. (s. 13)

 

Hemligheten, det vill säga Birgittas förbjudna relation med sin morbror är, till skillnad från de 

hemligheter som morbrodern och modern bär på, positivt laddad, och den hjälper henne att stå ut 

med den väntan hon befinner sig i. Den gör att Birgitta kan uppfatta sig vara i något annat, i ett 

tillstånd där hennes kropp bäddas in i ”rosa drömmar”, vilket kan förstås som en positiv 

förväntan inför framtiden. 

Detta att ha en hemlighet gör också att Birgitta upplever att hon blir någon annan, mer 

spännande, den ger henne en känsla av att hon ingår i en annan berättelse. Denna vilja att ingå i 

en större och mer spännande berättelse hänger samman med svårigheten att uppfatta sig vara i 

linje med det kvinnliga medborgarskapets livslinje.

Genom att ingå i en berättelse kan Birgitta även placera in sig själv i berättelsens tid. Eftersom 

en berättelse är något med en början, mitt och slut, som Artistoteles skulle ha sagt, blir detta ett 
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sätt att ta kontroll över den frustrerande väntan som Birgitta upplever sig sitta fast i i Stockholm. 

Hon kan tänka att historien kommer att få ett slut, att hennes väntan inte är för evig. 

Att skapa sig en berättelse att ingå i kan alltså förstås som ett sökande efter nya vägar för 

kroppen att vandra. I det sökandet blir Hollywood den kulturella referenspunkten, och den 

amerikanska filmen blir likaså viktig för Birgitta. Känslan av att ingå i en berättelse kan också 

beskrivas som att uppleva sig vara huvudrollsinnnehavare i en film. Detta märks i hur Birgitta 

orienterar sig mot filmstjärnor som Greta Garbo och Lauren Bacall och hur hon tar efter deras 

sätt att röra och bete sig för att hitta ett sätt att vända sin kropp mot män. Lundberg konstaterar 

att tidens Hollywoodstjärnor stod för en sensuell men okroppslig sexualitet, ett sätt att kunna bli 

åtrådd men samtidigt behålla sin respektabilitet, och att de därför erbjuder möjlighet till positiv 

identifikation för Birgitta, och att hon tar efter deras beteenden för att slippa ifrån det äckel hon 

känner inför den egna kroppen.60  

Som strategi för att uppnå kroppslig bekvämhet fungerar filmstjärneidealet dock dåligt, 

eftersom Birgitta så fort hon kommer nära morbrodern påminns om att han och hon är de 

personer de är: ”Jag försökte tänka honom som en spännande älskare med exotiska gåvor. Synd 

att vi var släkt. Och synd om min bedragna moster.” (s.11) Men även om verkligheten tränger sig 

på i mötet med morbrodern, blir detta att se sig som filmstjärna ett sätt att skaffa sig 

handlingsutrymme. 

Detta blir tydligt när Birgittas morbror berättar att det inte kommer bli något av den resa som 

han lovat henne, eftersom han istället ska läsa vidare till läkare. Redan innan han anländer till 

serveringen där de ska ses sitter Birgitta där och låtsas att hon är någon annan, ”en vitrysk 

immigrant med väldiga minnen av tundror och balsalar större än den blå i Stadshuset.” (s. 21) 

Denna dagdröm bryts dock när morbrodern gör entré och karaktäristiskt slår sig ner ”för att 

beställa billigast tänkbara.” (s. 21)  När han berättar om den inställda resan visar hon inte med en 

min hur besviken hon blir, ett beteende som hon härleder till Greta Garbo: ”Hemligheten med 

hennes framgång var att hon aldrig rörde sej fort, och hennes hemlighet skulle också bli min.” (s. 

22) Genom att bete sig som en filmstjärna upplever Birgitta att hon tar kontroll över situationen. 

Trots den dolda ilskan över att inte ta sig ut i Europa har hon snabbt skaffat sig en plan, som 

kräver en filmstjärna för att sättas i verket: ”– Låt oss gå på hotell, sa jag med Laureen Bacall i 

60 Lundberg, 2012, s. 26 f.
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djupa stämbanden och hennes leende i mungipan.” (s. 23) Här är det med andra ord filmstjärnans 

sensuella sätt att tala och gestikulera som Birgitta härmar. 

Att de går på hotell och skriver sina namn i hotelliggaren innebär att det finns ett skriftligt 

bevis på deras affär, vilket Birgitta använder sig av för att pressa morbrodern på pengar för att 

kunna åka ut i Europa. När morbrodern inte tar hennes hot på allvar, ser Birgitta till att släkten 

får vetskap om deras affär. 

För att kunna genomföra den här planen, krävs att Birgitta kan låtsas vara en annan, att hon 

låtsas ingå i en annan berättelse. Det sker heller inte utan självförebråelser –  Birgitta är givetvis 

medveten om att det är ett normbrott att berätta öppet om det som är hemligt. 

I romanens kontext är det alltså själva handlingen att avslöja en hemlighet inför släkten som 

ska förstås som ett normbrott. Trots att förhållandet med morbrodern betyder att både Birgitta 

och han befinner sig ur linje, så är det som i romanen uppfattas som ett normbrott att öppet 

avslöja deras relation, att avslöja det som ska vara hemligt.

Även om Birgittas primära anledning till att avslöja hemligheten är att skapa en situation där 

hon får pengar till att åka ut i Europa, innebär avslöjandet därför att att hon tar ett aktivt avsteg 

från det kvinnliga medborgarskapets livslinje, där otrohet är något som förekommer men som 

ingen pratar om. Genom att vara öppen med att hennes kropp är ur linje genom affären med 

morbrodern, och genom att deklarera att denna väg inte är en väg hon vill vandra på i smyg, 

markerar hon en önskan om att följa en annan linje. Avgörande för att hon lyckas är att hon 

identifierar sig med filmens stjärnor, att hon ser sig själv i en annan berättelse än den som 

verklighetens Stockholm kan erbjuda. Normbrottt ger henne därmed en möjlighet att lämna 

Sverige och ta steget ut i världen.  

Känslan av att vara med i en film krossas dock när Birgittas mor får vetskap om affären. Det 

som upprör henne mest är inte att Birgitta har haft en relation med hennes systers man, om just 

att Birgitta självmant har avslöjat det för släkten. För modern innebär det att skammen också 

drabbar henne själv. Hon skriker, gråter och klöser Birgitta och tycker att hon är alldeles galen: 

”vill du skämma ut mej inför allesammans, hur kunde du, hur kunde du!” (s.52) 
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Birgitta, som tänkt ut hur hon ska bete sig och vad hon ska säga när modern får veta, tvingas 

konstatera att: ”det här var annorlunda, det var en omöjlig scen och jag kunde inte spela min roll 

i den.” (s. 52) Den skam som modern känner över Birgittas beteende saknar motsvarighet i 

Hollywood-filmen, och hon återkommer till det faktum att Birgitta berättat det för släkten, det får 

henne att undra om Birgitta är ”riktig i huvudet”. (s. 53)

Trots moderns upprördhet avslutas scenen med att modern ringer ett samtal till farbror Anders 

för att Birgitta ska få pengar till att resa iväg. Samtidigt kommer Birgitta på sig själv med att stå 

och le: ”Jag skulle få min resa.” (s. 53) När planen som hon som filmstjärna iscensatte gett 

önskvärt resultat är det värt både släktens och moderns fördömanden. 
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Författarskapets livslinje

Vad skulle jag börja skriva om här? Dikter om att jag var livrädd för vad jag kastat mig ut i? [ ... ]

Jag hade inget annat än mig själv att bjuda på, för vad visste jag om nånannan. Skulle nån nånsin 

finna nöje i min beskrivning av hur min hand tvekade i luften, som nu, innan jag grep rödvinsflaskan 

för att hälla upp på nytt i dricksglaset? Skulle nån förstå vilken frihet det innebar för en svensk 

sjuttonåring att gå in i en affär och köpa hur mycket jag ville av vilken sprit som helst. Åtta år innan 

jag hade rätt till motbok. Och hur hade de det om hundra år med sprit och cigaretter, skulle sånt då 

intressera en läsare? För det var ju lika bra att hoppas kunna skriva nåt odödligt som överlevde mej, 

om jag nu ändå skulle lägga mitt liv på det. (s 57)

Birgitta har längtat och hon har väntat, efter platsen som hon ska kunna bebo på ett bekvämt sätt, där hon 

ska känna sig hemma. Det första mötet med Paris blir dock en besvikelse. I det egna hotellrummet med 

heltäckningsmatta, mögellukt och en nedlegad säng blir det tydligt för henne att detta att vara på plats i 

Paris inte är tillräckligt för att bli författare. Hon tvingas att konfrontera den livslinje som hon tidigare 

idealiserat, och tanken på att den skulle vara en konsekvens av att befinna sig på en viss geografisk plats. 

Citatet visar även på den upplevda risk hon tagit genom att geografiskt avvika från det kvinnliga 

medborgarskapets livslinje och istället rikta sig mot författarskapets livslinje: Uttrycket ”att lägga sitt liv 

på” visar på allvaret i anspråket. Resan till Paris är inte en nöjestripp för att se Eiffeltornet, utan det som 

står på spel är den framtida utformningen av hennes liv. Uttrycket visar också på vad misslyckandet 

skulle kunna innebära: Ett icke-liv, eller ett liv som inte längre är.

I Ahmeds queera fenomonologi är inte bara sköna fåtöljer, utan även bordet viktigt. Bordet som 

filosofins startpunkt, platsen där filosofen skriver sin bok. Ett sådant skrivbord kan även förstås som 

författarens startpunkt, och för att kunna anlända till skrivandet krävs att en inte blir stoppad på vägen till 

bordet. Att kunna anlända till ett bord, att orientera sig mot det, gör att andra saker kommer i 

bakgrunden.61  I Birgittas hotellrum saknas dock ett bord, och hur hon ska sträcka sig mot tingen för att 

kunna bli författare och därmed närma sig författarskapets livslinje är oklart för henne. De objekt hon ser 

som objekt möjliga att skriva om är vinet och vinglaset. Men genast tvekar hon: för henne bär objekten på 

betydelse; vinet som har kunnat inhandlas utan den motbok som förknippas med det svenska 

förmyndarsamhället, får det att förknippas med frihet och självbestämmande.  Den tvekan hon upplever 

61 Ahmed, 2006, s. 28 ff.
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handlar om att hon blir medveten om sin egen kropps placering i tid och rum – för en framtida läsare 

kommer hennes känsla av detta att i sitt rum ha vin som köps i butik kanske inte klibba fast vid samma 

positiva känslor.

Men redan här innebär detta att veta något ”om nånannan” en kunskap som hon kopplar samman med 

att vara författare, en kunskap som hon alltså måste skaffa sig. Denna insikt har i tidigare läsningar 

kopplats samman med Birgittas möte med poeten Paul Andersson, men denna scen utspelas alltså innan 

de två mötts, och handlar med andra ord snarare om att Birgitta, när hon är ”på plats” i det egna 

hotellrummet för att utföra den idealiserade aktiviteten skriva, när hon närmar sig anteckningsblocket och 

det egna rummet, inser att hon saknar något att berätta. För att bli författare måste hon ha något att skriva, 

och att närma sig författarskapets livslinje kräver därför orientering mot andra objekt; människor, platser 

och händelser.

Paris är en främmande plats för Birgitta, vilket Ahmed skulle ställa mot den familjära platsen. I denna 

vet kroppen hur den når de objekt den vill sträcka sig efter, och rummet blir som en förlängning av den 

egna kroppen. Birgitta har läst om Paris, men när hon väl är där känner hon inte igen sig. När vår 

omgivning förändras snabbt kan vi bli vilse, menar Ahmed, och tillägger: ”But ”getting lost” still takes us 

somewhere; and being lost is a way of inhabiting space by registrating what is not familiar: being lost can 

in its turn become a familiar feeling.”62     

En sådan typ av positiv vilsenhet måste Birgittas vilsenhet förstås som: den har ett tydligt syfte, hon är 

i den för att bebo nya ytor och nya rum genom att registrera det icke-familjära. Detta registrerande av det 

icke-familjära blir en form av poetik, registreringen kommer nämligen att ske i anteckningsblocket. 

Anteckningarna blir ett sätt att börja trampa upp författarskapets stig, men också ett sätt att bebo nya ytor, 

och att motivera att hennes kropp får vara där, eftersom det finns ett tydligt syfte med det. 

Denna poetik, att se allt som händer som stoff till skrivandet, är det som får Paul Tenngart att beskriva 

Birgitta som en kvinnlig Faust-gestalt, som han förstår utifrån Ronny Ambjörnssons tankar om moderna 

manliga myter. Faust ser livet som något som inte bara ska levas utan skapas och genomföras, och att 

detta ska kunna uppnås måste Faust-gestalten ge upp den miljö och de traditioner han kommer från och ge 

sig ut på ett solitärt sökande. Faust accepterar inte heller att det finns delar av världen han inte kan förstå; 

det okända existerar bara för att införlivas med det kända.63 

62 Ahmed, 2006, s. 7.

63 Tenngart, 2010, s. 269
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Tenngarts resonemang stämmer bra in på hur Birgitta agerar ute i Europa, men han missar den 

obekvämhet hon känner i Stockholm genom att trivialisera hennes strävan att lämna staden. Enligt honom 

handlar det om att ”[v]arje generation från Birgittas egen och framåt har väl haft ett sug efter att ge sig ut 

och se något annat än den invanda, svenska tillvaron.”64 Han ser heller inte hur hennes författardröm 

uppstår redan i Stockholm utan anser att den startar när hon träffar Paul Andersson, som bestämmer sig 

för att ”ta hand om den här flickan”.65 Eftersom oviljan att följa det kvinnliga medborgarskapets livslinje 

samt kroppens obekvämhet missas anser jag att hans analys av Birgitta som en Faust-gestalt blir alltför 

förenklad. 

Det Tenngart beskriver som ett Faust-projekt har heller inte ett egenvärde för Birgitta, det syftar inte 

till ett livslångt sökande, vilket Tenngart menar är Faust förbannelse. Detta visar sig senare i texten då 

Birgitta inleder ett förhållande med Martha. Relationen föregås av att hon hittar ett mål för sitt skrivande: 

Hon ska skriva en lycklig bok om samkönad kärlek. När hon vet vad hon vill skriva stannar uppsökandet 

av nya platser och situationer tillfälligt av. Stoffinsamlingen är alltså något hon orienterar sig mot för att 

kunna möjliggöra skrivandet, och därmed rikta sig mot författarskapets livslinje. Vad Birgitta strävar mot 

är en framtid som ska se annorlunda ut än det stoffinsamlande tillståndet. Hon strävar även efter kroppslig 

bekvämhet, vilket inte är vad som karaktäriserar det ofta destruktiva stoffinsamlande hon ägnar sig åt. 

Detta återkommer jag till. 

Att rekryteras till författarskapet

Men initialt innebär alltså att orientera sig mot författarskapets livslinje för Birgitta att hon måste samla 

stoff. Om den kvinnliga medborgarens livslinje är en rak linje, en färdled som kroppar utan ansträngning 

kan röra sig framåt på, så är författarskapets färdled en igenväxt stig som behöver trampas upp, och vägen 

framåt består alltså av stoffsamlande. Denna poetik och livshållning får Birgitta stöd av hos poeten Paul 

Andersson, som hon träffar i bohemkvarteren. 

Första gången får höra talas om honom är det av en bekant som just som ”en svensk poet som hette 

Paul Andersson.” (s.61) Att Paul redan är poet, eller åtminstone av sig själv och andra i bohemkvarteren 

ses som en sådan är viktigt, då det för Birgitta betyder att han redan befinner sig där hon vill vara.66 

Därför framstår han initialt som en auktoritet för henne, vilket förstärks efter hand. När hon lärt känna 

64 Ibid.

65 Tenngart, 2010, s. 269.
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honom beskrivs han som ”sammanflödet av alla levd och skriven poesi” (s. 69) Med Paul förstärks också 

kopplingen till skrivande och livslinje – även för honom är skrivandet anledningen till att livet kan eller 

måste organiseras annorlunda.

Hans roll som auktoritet etableras när de möts för första gången. Efter att ha blivit presenterade för 

varandra frågar Paul om hon har läst Rimbaud. När hon skakar på huvudet säger han att hon måste göra 

det innan de kan talas vid, och vänder sig bort från henne. Hon måste alltså göra sig förtjänt av hans 

sällskap genom att orientera sig mot viss litteratur. Dagen därpå har hon läst, de diskuterar och han blir 

nöjd så de fortsätter träffas och diskutera den poesi som intresserar honom. Snart erbjuder han sig att vara 

hennes litterära läromästare, något som också kopplas samman med författarskapets livslinje: ” – Du 

säger att du vill bli författarinna. Jag ska ta hand om din litterära bildning så länge du är här i Paris om du 

vill.” (s. 65) Strax därefter, utan att Birgitta egentligen har hunnit svara ja eller nej, förkunnar han för 

resten av sällskapet att han ska ”ta hand om den här flickan” och ”göra nåt av henne!” (s. 65)

Pauls försäkran att han ska ge Birgitta den litterära bildning som han förutsätter att hon saknar, och 

därigenom hjälpa henne att vandra författarskapets livslinje, blir i texten ord med performativ kraft. För 

att ord och utsagor enligt JL Austins talaktsteori ska få performativ kraft måste den som uttalar orden ha 

auktoriteten att få orden att utföra det som uttalas. Vem som helst kan inte göra ett äktenskap gällande 

genom att förklara ett par man och hustru, utan det måste vara någon med vigselrätt, till exempel en 

präst.67 För Birgitta är Paul en sådan auktoritet genom sitt sätt att  leva. Han erbjuder sig också att, om 

Birgitta får ihop en diktsamling, visa den för poeten Karl Vennberg, som är den som har banat väg för 

Pauls författarskap. (s. 75) Han har med andra ord en rent praktisk möjlighet att hjälpa henne. 

Detta att Paul rekryterar henne till författarskapet förklarar den stora beundran hon känner för honom. 

”Han var sammanflödet av all levd och skriven poesi, i hans person fanns dikten och förtrollningen.” (s. 

69) Pauls förmåga att enligt Birgitta leva poesi gör att hans skrivande blir nästan oviktigt i 

sammanhanget. När de sitter bredvid varandra på baren med varsitt anteckningsblock tecknar Paul mest i 

sitt. (s. 64)

Att vara med honom inspirerar Birgitta till eget skrivande, han får alltså även funktionen av en musa 

för henne, och hon struntar i att besöka Paris sevärdheter för att istället sitta på en bar i bohemkvarteren 

66 Birgitta skriver i början av romanen främst poesi, men drar ingen skarp linje mellan poesi och prosa. I 
begreppet ”författarskapets livslinje ” innefattas även andra former av skrivande, men jag har valt ordet 
författare för att jag anser att det är bredare och bäst beskriver det liv som Birgitta tänker sig i framtiden. 

67 Björk, 2008, s. 200 f.
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och skriva på en novell om Paul. Vid flera tillfällen senare i romanen, då de har skilts åt, räcker det med 

att hon tänker på honom för att lusten att skriva ska komma tillbaka. 

Att hon uppfattar Paul som poesin förkroppsligad märks också på hur viktig hans röst är. Det är den 

som får de ord han skriver att bli till poesi, det är när han läser högt som det poetiska i orden uppenbarar 

sig, och Birgitta blir sittande ”stum och omströmmad av dess rena klang och skönhet”. (s.69) Den 

beundran Birgitta känner för Paul är med andra ord kopplad till hans kropp och röst.

I deras relation är Birgittas kropp alltså riktad mot honom, hon sitter och lyssnar till hans ord. Då Birgitta 

riktar sin kropp mot honom är det dock inte på ett sexuellt sätt, eftersom hon är klar över att han inte är 

intresserad av kvinnor, att han anser att de är ”äckliga” (s.68), och situationen blir därför inte obekväm för 

henne.

Att Paul är en man och hans röst en mansröst kan tyckas vara ett överflödigt påstående, men den 

skillnaden mellan honom och Birgitta är väldigt betydelsefull. Det som Paul lär Birgitta om 

litteraturhistorien är en bekräftelse av det hon redan tyckt sig veta: att skrivandet är en manlig syssla och 

att alla stora föregångare är män. Den enda kvinnliga författare som Paul gillar är Selma Lagerlöf, och att 

hon har lyckats som författare förklarar Paul med att hon hade en ”manlig hjärna”, något som han menar 

att även Birgitta måste skaffa sig. (s. 69)

Den enda gången kvinnliga poeter nämns av Paul klumpas de samman till ett kollektiv som alla 

skriver om samma sak: ”Boye och Södergran, ja Maria Wine också, alla diktar dom storslaget om kärlek.” 

(s. 75) För Birgitta blir detta att skriva kärlekslyrik något som närmar de kvinnliga poeterna till 

medborgarskapets livslinje, då kärlek (underförstått till en man) anses vara en viktig del av livslinjen för 

kvinnor. Kvinnors dikt handlar bara om en sak, kärlek, inte om de stora existentiella frågorna.

Hon måste bli mer som en man, erövra världen och språket som en man. Med andra ord bekräftar Paul 

vad Birgitta redan anat: Att det är hennes smutsiga kön som står i vägen för att hon ska kunna bli 

författare.

Paul anser dock själv att han står fri från att behöva förhålla sig till litteraturhistorien. När Birgitta 

efter att ha läst en dikt av honom säger att den påminner om Per Hallström ser han förintande på henne 

och förklarar att hon inte ska associera hans poesi till något annat än till honom själv. Att hänvisa till 

tidigare litteratur blir i hans fall ett ifrågasättande av hans originalitet, något som också visar på de olika 

villkoren för Birgittas och Pauls skrivande. (s. 66) Att Pauls kropp är en manlig kropp leder till att han 

inte behöver anlända till författarskapet på samma sätt som Birgitta. Även om detta att orientera sig mot 

ett författarskap alltså även för Paul innebär att orientera sig bort från medborgarskapets livslinje, så är 
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det tydligt detta att orientera sig mot litteraturhistorien är enklare för honom, eftersom hans manliga 

kropp ligger i linje och därför inte uppmärksammas. 

Ahmeds förståelse av likhet som en effekt av närhet, av att kroppar bebor samma rum, är applicerbar även 

på Birgitta och Pauls relation. Då det Paul lär Birgitta egentligen är sånt hon redan visste, handlar deras 

relation mer om att hon vill bli lik honom. Hon vill skriva som honom, men  känner på sig att hennes ord 

inte har samma rena klang, och hon vill läsa som honom, men känner märker att hennes röst inte gör 

orden till poesi.

Att Birgitta vill närma sig Paul och bli lik honom yttrar sig även i hennes strävan att se på sin kropp på 

samma sätt som Paul ser på sin. Paul, som använder droger, förklarar det med att han ”följer en storslagen 

tradition”, och går i samma fotspår som poeter som Rimbaud, Verlaine och Baudelaire. (s.70) 

Droganvändandet motiveras alltså som ett sätt att utvecklas som författare, vilket innebär att också 

Birgitta börjar ta droger. Hon beskriver att de har en klargörande effekt som är bra för hennes skrivande, 

men också att de får henne att tappa aptiten, vilket hon menar är praktiskt, eftersom ju mindre hon äter, 

desto längre har hon råd att stanna kvar ute i Europa. 

I Melankoliska rum – om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid (2009) beskriver Karin 

Johannisson en lång tradition av självspäkning hos konstnärer, av att genom svält och asketism upprätta 

distans till den egna kroppen och se den som något främmande, som något som intellektet ska frigöras 

från.68 Även om Birgitta motiverar den svält hon utsätter sin kropp för med att den har en praktisk 

funktion, märks det att hon även är influerad av liknande författarideal. Detta att rikta sin kropp mot 

författarskapets livslinje, genom att sträva efter att vara i linje med författartraditionen, är att utsätta den 

för sådant som droger och svält.

Men tabletten hjälper henne också att vara bekväm i sin kropp. ”Det sjunger i mej, armarna trivs intill 

kroppen, låren känner varje detalj av kjolens snäva omfamning och den röda stoppade sitsens sätt att 

besvara mina rörelser.” (s. 64) Birgitta är närvarande i sin kropp, hon känner genom sin kropp, den är inte 

något obekvämt som hon bär runt på. Den stol hon sitter på känns, den är inte en helt skön fåtölj, men den 

gör henne ändå medveten om sin kropp på ett behagligt sätt. Denna känsla av att vara kroppsligt 

närvarande kopplas i citatet samman inte bara med Paul och drogen, utan också med att Birgitta har 

skrivit hela dagen. Hon sitter på en bar i Paris, hon har sitt anteckningsblock som hon tar skydd bakom då 

68 Johannisson, 2009 s. 51-57 ff.
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någon man försöker påkalla hennes uppmärksamhet, och bredvid henne sitter Paul Andersson, poeten. 

Hon är i linje, rör sig i riktning mot författarskapets livslinje.

Droganvändningen är knapphändigt skildrat i texten, men vad som är tydligt är att den känsla av 

kroppslig bekvämhet och närvaro som den är en del av kicken inte är en känsla som stannar kvar.

Pauls betydelse som inspiratör och musa förstärker Birgittas uppfattning att författarskapets livslinje är 

manligt konnoterad. De betydande författarna är män och för att kunna anamma författarskapets livslinje 

vänder hon sin kropp mot män. Det gäller människor hon möter men också de objekt som ska lära henne 

att skriva; det vill säga de böcker hon läser för att bilda sig själv. De är genomgående skrivna av män, och 

att läsa kvinnliga författare ser hon som slöseri med tid.

Det tydligaste exemplet på detta är hur Birgitta, efter att ha försökt få en intervju med Jean Paul 

Sartre, men blivit kört på porten av Simone de Beauvoir, får tipset att försöka intervjua de Beauvoir 

istället:

– Är hon bra då?

– Det påstås så.

Jag skrev upp namnet, mest av hövlighet. Jag kunde inte sälja en intervju med nån som inte var känd. 

Däremot kunde det vara bra att läsa nåt av henne eftersom jag själv höll på att bli författarinna. Fast 

jag skulle förstås skriva bättre, som en man. (s. 96) 

Avfärdandet av de Beauvoirs författarskap är symptomatiska för Birgittas syn på författarskapet:  till och 

med den stora feministikonen de Beauvoir avfärdas eftersom hon bara uppfattas som en kvinna som står i 

skuggan av sin man, som inte är känd på egna meriter. Eftersom hon är kvinna, eller som de Beauvoir 

själv uttryckte det, det andra könet, förutsätter Birgitta att hon som ”författarinna” inte är lika bra som en 

man, och därför inte skriver böcker som hon själv behöver läsa för att orientera sig mot författarskapets 

livslinje.

Birgitta orienterar sig även mot andra människor, bohemerna i Saint Germain de Pres. Hon behöver dem 

för att deras ord hjälper henne att bli till som författare. När hon sitter på en bar i Paris med en annan 
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författare in spe, vill han inte berätta om sin tänkta romanintrig för henne. Det får Birgitta att rodna av 

glädje:

Han var rädd att jag skulle stjäla hans idé. Han trodde att jag var kapabel att skada honom i konkurrensen två 

kolleger emellan, två författarkolleger. Jag tömde halva min öl i ett enda drag medan det pirrade i hela 

kroppen av lycka. Vilken underbar plats det här var. Paris. Här skulle jag bli någon. Jag skulle berätta om 

allting och världen skulle läsa mig. (s. 84)

Även här är det detta att någon annan ser Birgitta som en blivande författare, och i det här fallet som en 

jämbördig kollega, något som gör att hon själv kan se sig i denna roll. Hon behöver andra människors syn 

på hennes kropp som en kropp som kan vandra författarskapets livslinje, för att själv kunna orientera sig 

mot den. Och det är tydligt hur viktig platsen är för orienteringen; det är just i Paris som hon ska bli denna 

någon som blir läst av världen. 

Samtidigt har hon här nått insikten om att hennes kvinnliga kropp är något som, även i Paris, gör att 

hon stannas upp på vägen mot författarskapets livslinje. När hon fortsätter diskutera med sin nya 

författarkollega om huruvida de två kommer lyckas bli författare konstaterar Birgitta att det kommer bli 

svårare för henne eftersom hon är kvinna: ” Jag skulle hellre vilja vara född till man. Jag vill inte göra allt 

det där som kvinnor måste.” (s. 84) Birgitta är tydligt medveten om att det kvinnliga medborgarskapets 

livslinje, som hon avvikit från genom att bebo nya rummet, är intimt förknippat med att leva ett liv som 

Birgitta saknar intresse för. Men hon har också alltså blivit medveten om att det inte är säkert att hon 

undkommer bara för att hon befinner sig i Paris. Hennes obekväma kvinnokropp, och de sysslor den i 

framtiden förväntas utföra är ett problem för henne.  

Hennes nya författarkollega Ted föreslår då hur hon ska göra för att undkomma de kvinnliga 

sysslorna: ”– Här i Frankrike fanns en författarinna som kallade sig George Sand och klädde sej i 

manskläder för att slippa det.” (s. 84) När Birgitta ger uttryck för åsikten att det är hennes kvinnokropp 

som gör att hon stannas upp på vägen mot författarskapet, får hon rådet att helt enkelt byta namn och bära 

manskläder. Paul menar att det är hennes hjärna som måste bli mer manlig, och att iscensätta maskulinitet 

presenteras här som ett sätt att närma sig denna eftersträvansvärda manliga hjärna.

Men detta att byta namn och kläder framstår ändå inte som en lösning som kommer ge det resultat som 

Birgitta strävar efter. När Birgitta frågar Ted om han läst något av Sand, eller Gertrude Stein som de 

också diskuterat, förklarar han att han i princip aldrig läser något skrivet av kvinnor. ”Du får förlåta att 
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jag säjer det men jag tror kvinnor ska skriva för kvinnor. På ett manligt sinne verkar deras världssyn så 

småskuren.” (s. 85) Även om Birgitta iscensätter sig själv som maskulin genom att byta namn och yttre 

attribut, så kvarstår fortfarande problemet att hon som kvinna förväntas skriva bara för andra kvinnor, och 

att hennes författarskap kommer att bli läst som specifikt kvinnligt. 

Paul och bohemerna i Saint-Germain-des-Prés hjälper alltså Birgitta att orientera sig mot 

författarskapets livslinje genom interpellera henne som författare. Dock blir det snart tydligt för Birgitta 

att den kvinnokropp som i Stockholm gjorde henne obekväm är det som stannar upp henne och håller 

henne kvar i ett desorienterat tillstånd, som eftersom den inte stämmer med hur hon uppfattar att en 

författares kropp ska vara. 

I Stockholm kunde Birgittas obekväma kropp, genom att interpelleras som sexuellt aktiv, ge henne det 

aktörskap som behövdes för att ta sig ut i Europa. I Paris blir den däremot plötsligt något som står i vägen 

för att Birgitta ska kunna vandra författarskapets livslinje. 

För att hantera denna kroppsliga desorientering utforskar Birgitta alternativa kvinnliga positioner, som 

ska förstås som två sätt att närma sig författarskapets livslinje med en kvinnlig kropp.

Inledningsvis kommer jag titta på den alternativa kvinnliga positionen Prostituerad, där Birgitta vänder 

sin kropp mot andra människor för att samla erfarenheter, för att sedan gå in på den alternativa position 

som påverkar henne mer på djupet, nämligen den lesbiska. 

Prostituerad

En av de första saker Birgitta upptäcker när hon anlänt till Paris är att hon i offentligheten riskerar att bli 

läst som en offentlig kvinna. När hon för första gången sitter själv på en bar söker tre välklädda herrar 

kontakt med henne, något som först får henne att känna att hon något spännande är på väg att hända. Men 

så inser hon av deras sätt att bete sig att: ”de trodde att jag var ett luder.” (s. 62) Upptäckten får henne att 

springa därifrån, och att inse att de kvinnor som flanerar runt på gatorna är prostituerade. 

Maud Eduards skriver i Kroppspolitik – om Moder Svea och andra kvinnor om hur prostitution 

påverkar kvinnors handlingsutrymme, och redogör för hur feministisk teoribildning har sett på 

prostitution som en fråga som inte berör bara de inblandade, utan kvinnor i gemen. Hon refererar bland 

annat till Mary Anne Franks som menar att de två extremerna i samhällets syn på kvinnan, som hustru 

eller som hora, lägger grunden för en fantasi om kvinnan som antingen svag och i behov av skydd, eller 
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farlig och ett hot mot mäns renhet. Det är denna polarisering som Birgitta blir medveten om på väg 

tillbaka till sitt hotellrum tycker att alla kvinnor omkring henne ser ut som prostituerade. När hon satt på 

baren såg hon starka kvinnor som gick runt själva i staden, men nu ser hon plötsligt bara könsvarelser, 

”alltid dessa söliga juckande kön, sjuka och blåsvullna.” (s. 62) Denna koppling mellan att som kvinna 

befinna sig i offentliga rum och därav bli läst som en prostituerad finns genomgående i texten, och är som 

tydligast när Birgitta befinner sig i Paris och Cannes.  

Att följa det kvinnliga medborgarskapets livslinje kan sägas vara att orientera sig efter en mer ”ren” 

kvinnlighet där madonnan kan förstås som ett ideal. Detta avvek Birgitta från redan i Stockholm, men när 

hon ute i Europa och tydligt har avvikit från den livslinjen, blir det tydligt för henne att detta att hon 

befinner sig i offentligheten gör att hon riskerar att läsas som prostituerad.

Inledningsvis är den prostituerade positionen alltså något som förstärker kroppens obekvämhet och 

Birgittas desorientering. Efterhand blir den dock istället något som hjälper henne att orientera sig mot 

författarskapets livslinje. Den prostituerade positionen tas nämligen i bruk som ett sätt att, som Paul 

uttryckt det, använda sig själv. Det blir med andra ord ett sätt att samla stoff till skrivandet.   

Det kan också ses som att hon prövar identiteten, men gör den fel. I Cannes sällskapar hon med en 

italienare som tar henne med till ett casino, vilket hon uppskattar framförallt för att hon där får tillfälle att 

”studera miljöer”. (s. 181) När deras umgänge börjar ta formen av ett förhållande tackar hon dock nej till 

hans sällskap under dagtid eftersom hon inte vill att det ska ta upp hennes tid, det vill säga den tid som 

ska gå till skrivande. Istället fortsätter de träffas på nätterna, och då får hon betalt.

Motivet att tjäna pengar finns alltså där, men framför allt gör hon gör det för ett högre syfte, för att få 

stoff till skrivandet. 

Att anamma den prostituerade positionen kan även förstås som ett sätt att orientera sig bort från den 

kvinnlighet som ligger med i linje med det kvinnliga medborgarskapet. Om hon hade fortsatt sällskapa 

med italienaren på dagtid skulle hon bli flickvännen, kvinnan i behov av beskydd av en man. Istället vara 

den prostituerade, farliga kvinnan, eftersom hennes erfarenheter ger stoff till skrivandet.

Genom att pröva positionen som prostituerad får Birgitta tillgång till de offentliga rummen, och hon 

upplever stark njutning i att sitta på barer och caféer och skriva, en njutning som också kopplas samman 

med att få klara själv, och inte behöva en man för att ta sig någonstans. Det kan alltså förstås som ett sätt 

att göra sig hemmastadd i offentliga rum, att försöka göra dem till egna rum.
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Det är dock inte enbart ett anammande av positionen som sker. Birgitta blir även tvingad till prostitution 

av en bekant, Jerry, som anser att hon ska betala av den pengaskuld Birgitta och Paul är skyldig honom. 

Karaktären Jerry är ett hot under tiden på rivieran, och Birgitta försöker undvika honom. 

Det är han som sammanför Birgitta med Nanouche, eftersom han tycker att de ska prostituera sig ihop. 

Birgitta vill dock inte det, och lyckas med hjälp av sina språkkunskaper istället få assistera Nanouche så 

att hon får bättre betalt. 

För Nanouche är prostitutionen är ett arbete, som ger henne pengar och mat. Birgitta har respekt för 

henne, men samtidigt gör hon det som Birgitta inte vill göra, är där Birgitta inte vill hamna. Det gör att 

relationen dem emellan efterhand blir problematisk. 

Att anamma den prostituerade positionen ute på kontinenten blir för Birgitta ett sätt att lära sig hitta, att 

bebo rum och göra dem familjära. När nya objekt och människor kommer nära henne, blir också Sverige 

allt mer fjärran. Ett tydligt exempel på det är när Birgitta och Nanouche tittar på en bild av Skandinavien 

som finns på det läderfodral som Birgittas har kring sitt pass. Kartbilden får Nanouche att skratta till och 

undra om länderna ser ut sådär på riktigt, ser inte Birgitta hur Sverige ser ut, att det ser ut som en penis?

– Titta, där har du testiklarna! Hennes röda nagel pekade på sydvästra Finland där det svepte i en mjuk både 

längs Östersjön. Sen gled nageln från Gävle till norra Västkusten. Och här stramar det ihop lite, kring ollonet.

– Jaha.

– Och här är förhuden neddragen i en skrynklig liten topp!

– Skåne. Förhuden heter Skåne. (s. 133)

Det som händer är att nationen, genom dess geografiska utseende, görs till en bild för fallos och den 

patriarkala makten. Detta kan ses som en invertering av nationsbegreppet – nationen som av tradition 

uppfattas som en moder Svea, en kvinnokropp som medborgaren föds fram ur. Nanouche visar på en 

konkret bildlig nivå att så är det inte: Sverige som ut som en fallos och  representerar en patriarkal 

ordning. Att den bild som de tittar på finns i anslutning till Birgittas pass, den tydligaste symbolen för 

medborgarskap, förstärker kopplingen till att detta att vara medborgare är att ingå i en patriarkal ordning. 

”Det måste kännas konstigt att bo i ett land som ser ut så där”, konstaterar Nanouche. (s. 134)
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Nanouche uppmärksammar henne på saken så ser Birgitta att ja, så ser ju Skandinavien faktiskt ut, 

men också att den utsätts för en sexualiserad blick. De två kan se på en karta på samma sätt som män ser 

på henne och Nanouche.

Att närma sig en karta med en sexualiserad blick ger dock en annan effekt än att se på en kropp på det 

viset. Då Nanouche tycker att det är mycket lustigt att Skandinavien ser ut som det gör, medan Birgittas 

nyktra svar ”förhuden heter Skåne”, så uppstår en komisk potential. Att Birgitta själv inte är lika 

uppenbart road som Nanouche kan bero på att det som sker för henne genom Nanouches omtolkning av 

kartbilden är att en välkänd bild av nationen främmandegörs, och genom det blir mer fjärran. Sverige blir 

till en bild bara, en bild av en penis, och varför skulle Birgitta återvända dit?

Den prostituerade positionen blir för Birgitta ett effektivt sätt att orientera sig mot författarskapets 

livslinje, eftersom det ger henne mycket stoff att skriva om. Dock medför positionen ett fortsatt obekvämt 

förhållningssätt till den egna kroppen. Den fortsätter användas som ett redskap, som används för 

skrivandets skull, för att samla in stoff. De sexuella aktiviteterna har inget egenvärde i sig, utan sker alltid 

för att kunna bli till text. Den sexualitet hon utforskar som prostituerad är alltså snarare andra människors 

än sin egen. Själva sexualakterna är detaljerat beskrivna, men på ett distanserat betraktande sätt, och för 

Birgitta är de mest något som hon vill få överstökat, och hon förstår inte varför sex ses som en så stor sak 

i samhället: ”Att ligga med någon skänkte ju inte större nöje än att klappa en katt, så det var egentligen 

obegripligt vad de alla rusade omkring efter”. (s. 218) Den objektiva och distanserade hållningen har 

också en komisk potential, genom att Birgittas möten med personer med olika sexuella preferenser 

skildras, av någon som själv står oberörd eller frågande till dem. 

 

Att bli lesbisk

Att komma ut ur garderoben som lesbisk kan vara en komplicerad och smärtsam akt. Metaforen ”komma 

ut ur garderoben” bär på en rumslighet: Garderoben är ett trångt rum där kroppen har svårt att få plats, 

men det kan också vara ett tryggt rum, och att komma ut ur garderoben är att träda in i ett större, öppnare 

rum där individen blir synlig, men förhoppningsvis också kan finna rum av gemenskap.69  Birgittas 

upplevelse av Stockholm i romanens inledning kan förstås som en upplevelse av att vara inne i 

69 Berg & Wickman, 2010, s. 74.
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garderoben, framför allt genom den återkommande tematiken att människors hemligheter är det som gör 

att de faller ur linje. För Birgitta handlar det dock inte om en medvetet uttryckt känsla av att bära på ett 

dolt sexuellt begär, utan det är snarare så att hon blir till som lesbisk i Paris genom ett performativt 

yttrande från, även denna gång, auktoriteten Paul:

–  /.../ vem ligger du då med? Är du lesbisk kanske? 

Han såg så glatt förväntansfull ut att jag genast nickade. (s.70)

Den ledande frågan ”Är du lesbisk kanske?” blir ett performativt uttalande, det gör något med Birgitta. 

Att hon bifaller uttalandet med att nicka kommer förstås inte ur ingenting: Det finska hembiträdet Armi 

och Aunt Alice har tidigare varit kvinnor som Birgitta vänt sig mot, även om relationen inte varit sexuell. 

Själv kommenterar hon sitt bifall såhär:

Lite var det också sant, jag hade haft två stormande förälskelser till klasskamrater i flickskolan i 

trettonårsåldern och jag hade rört vid dem utan att låta dem komma intill mej, det var jag som var 

äcklig, inte de. Joo, jag var förstås lesbisk när jag tänkte efter. Vi hade smugit in i gymnastiksalen på 

rasterna, en flicka och jag, och klättrat uppför repen och och nerför och uppför, och orgasmerna hade 

ilat som bränder genom min kropp. /.../ Darriga och vimmelkantiga sprang vi tigande därifrån när det 

ringde in. En gång hade jag tagit på hennes bröst. (s. 70) 

 

Det som sker under funderingens gång är att Birgitta övertygar sig själv, hon går från att tycka att det är 

”lite sant” till det mer bestämda ”jag var förstås lesbisk”. Etableringen av sig själv som lesbisk sker 

genom minnen, genom förflyttningar bakåt i tiden som annars sällan förekommer i romanen. Hon minns 

förälskelser i andra flickor och sexuell njutning tillsammans med en flicka, och de ilande orgasmer hon 

får av att klättra i repet kommer även senare i romanen vara hennes referenspunkt för njutningsfullt sex. 

Det performativa uttalandet ”Är du lesbisk eller?” leder alltså till att minnen som Birgittas heterosexuellt 

riktade kropp uppfattat som ur linje nu uppmärksammas. Uttalandet att det är hon som är äcklig, inte de 

flickor hon var förälskad i, tyder dock på att detta att känna sig förälskad i eller attraherad av dem, då 

uppfattades som en känsla som var ur linje, och som gjorde att den egna kroppen upplevdes som äcklig. 

48



Det finns ytterligare en anledning för Birgitta att bifalla det performativa yttrandet: ”Och jag tänkte 

att det var då själva fan också om jag inte skulle lyckas utveckla den där manliga hjärnan som jag 

måste ha för att kunna skriva bra, nu när jag var lesbisk.” (s. 70) Problemet med att som kvinna 

orientera sig mot författarskapets livslinje tycks här få en lösning: Den lesbiska positionen 

uppfattas som en position närmare mannen, som någon med en mer ”manlig hjärna”.

Sara Ahmed diskuterar Teresa De Lauretis distinktion mellan att som lesbisk, ”alltid ha varit sån” 

(”always been that way”) och att ”bli lesbisk” (”become lesbian”).70 Distinktionen är användbar för att 

förstå varför tidigare läsningar av Kärlek i Europa förstår Birgittas sexualitet på olika sätt. Lundberg ser 

det som att hon ”alltid varit sån”, genom att ta fasta på den svärmiska attraktion som Birgitta känner för 

Armi i textens inledning, och förstår därav Pauls fråga och Birgittas svar som att Paul ”blir den första som 

får veta att hon är lesbisk”.71 Det sexuella begäret blir då med andra ord förstått som en hemlighet som 

Birgitta burit på, vilket är en vanlig narrativ motor i tidiga romaner med en lesbisk protagonist.72

Ahmed menar dock att åtskillnaden mellan att ”alltid ha varit sån” och ”bli lesbisk” kan vara poänglös 

att göra då även den som ”alltid varit sån” ändå måste ”bli lesbisk”.  Att ”bli lesbisk” ska inte förstås 

enbart som att komma ut inför sin omgivning, utan det handlar om att organisera sig själv och sin kropps 

riktning på nya sätt i nya rum, att samla upp den upplevda ”lesbiska tendensen” i specifika sociala och 

sexuella former. Ett sådant uppsamlande leder till att kroppen måste omorientera sig och söka efter en ny 

boplats. Det är också detta att ”bli lesbisk” som kommer vara i fokus här, då den omorientering som sker 

av Birgittas kropp då hon benämner sig som lesbisk alltså hänger nära samman med försöket att skaffa sig 

en manligare hjärna, vilket hon som sagt ser som ett sätt att orientera sig mot författarskapets livslinje. 

Den omorientering som det innebär att benämna sig lesbisk ska förstås som ett medvetet nytt sätt att 

använda sin kropp, där den riktas mot nya saker och människor. ”The work of reorientation needs to be 

made visible as a form of work” menar Ahmed, och så förstår jag Birgittas lesbiskhet73: Den blir i 

romanen ett arbete som hon utför med sin kropp, genom att rikta den mot nya saker och nya människor. 

Det är också ett arbete som det, vilket är viktigt att poängtera, tar tid att utföra: ”the act of tending 

toward other women has to be repeated, often in the face of hostility and discrimination, to gather such 

70 Ahmed, 2006, s. 100.

71 Lundberg, 2012, s. 35.

72 Homosexualitet som en gåta fungerar som en narrativ motor i Halls Ensamhetens brunn och Subers Charlie. Se 
Fjelkestam, 2002, s. 121 ff.

73 Ahmed, 2006, s. 100.
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tendencies into a suitable form.”74 Även om Birgitta alltså kan sägas ”bli lesbisk” genom att svara jakande 

på Pauls fråga, så betyder det inte att hon direkt kan bebo en lesbisk kropp.

Huruvida det är så att Birgitta ”alltid varit sån” eller om hon ”blir lesbisk” är, menar jag, något som 

lämnas öppet i texten. Däremot är det tydligt att det hon vinner en ny identitet genom att bejaka Pauls 

performativa yttrande, vilket ger ett ökat aktörskap då hon söker sig mot författarskapets livslinje. 

Den alternativa kvinnliga positionen som lesbisk samverkar med den prostituerade positionen:  att röra 

sin kropp på nya sätt genom att orientera den mot kvinnor sker parallellt med utforskandet av den 

prostituerade positionen. Detta att ”bli lesbisk” är alltså inte något som gör att Birgitta slutar vända sin 

kropp mot män, men däremot något som gör att hon vänder sig mot dem av andra orsaker. Birgitta har 

inte heller tidigare vänt sin kropp mot män för att hon känt begär till dem, utan snarare för att det är dem 

som kan ta henne någonstans eller för att samla stoff. Genom att identifiera sig som lesbisk underlättas 

detta, och identiteten gör också att hon kan avböja att ha sex med män, som till exempel när Jerry tycker 

att borde ha det kan hon avfärdar honom med orden: ”Du vet ju att jag inte gillar män. Varför skulle jag 

ligga och ha tråkigt med dej?” (s. 188) 

En viktig sak att klargöra är att trots att detta att ”bli lesbisk” är en omorientering som Birgitta utför 

med sin kropp, så betyder det inte att Birgitta når fram till en syn på sig själv som homosexuell. Då hon, 

när hon är tillbaka i Stockholm och den lesbiska omorienteringen har pågått en tid, funderar kring det 

sexuella begäret som medfött eller inte, menar hon att ”[s]jälv ansåg jag att alla var skapta att älska alla, 

oavsett kön, men att samhället sedan tvingade in oss i heterosexuella fåror.” (s. 276) Strax därefter väcks 

ändå tvivlet på om det sexuella begäret inte är medfött ändå, och som Lundberg poängterar pendlar hon 

alltså mellan en essentialistisk och konstruktivistisk syn på sexualitet.75 Jag menar dock att även om 

Birgitta genom sin lesbiska omorientering landar i bisexualitet, så är det ändå en sådan omorientering som 

sker då Birgitta närmar sig nya objekt genom att rikta sin kropp och sitt begär just mot kvinnor.

En alternativ tid bortom orden

Det är med Nanouche som Birgitta för första gången har samkönat sex. Hon föreslår det och Birgitta 

nickar och säger att det ska bli spännande, samtidigt som hon undrar ”varför jag sa ja till allting, om det 

74 Ibid, s. 102.

75 Lundberg, 2013, s. 49.
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var en oavvislig plikt att uppleva så mycket som möjligt för att kunna berätta om det.” (s. 146) Detta att 

ha sex med en person av samma kön upplevs alltså initialt på samma sätt som tidigare, alltså som något 

som ska ske för att samla erfarenhet, men inte av lust. Den enda skillnaden i jämförelse med en man är 

den osäkerhet som Birgitta känner inför den tekniska biten, där hon tänker att ”det här klarar jag aldrig av, 

hur gör man det?” (s. 145)

Till en början känner Birgitta bara spänningen över att få veta hur det går till, vilket beskrivs på 

samma objektiva och distanserade sätt som sex med män tidigare beskrivits: 

vi låg med varandra på så vis att hon särade på mina ben och sina egna och gled ner på mej tills våra 

kön möttes, vi låg där saxade om varandra med huvudena åt var sitt håll i det lilla tältet och så rörde 

hon på underkroppen tills hon kommit så tätt intill att jag kände den heta fukten av hennes kön mot 

mitt eget. (s. 146) 

Att ha sex med en kvinna skildras på liknande sätt som att ha sex med en man. Vad som beskrivs är det 

som rent tekniskt händer: det är den andra parten, Nanouche, som är aktiv, som rör sig rytmiskt tills hon 

får orgasm, medan Birgitta ligger ”torr och het” (s. 146) under henne. 

Dock, konstaterar Birgitta när hon ligger bredvid Nanouche, är det som händer mellan dem inte något 

som hon kan skriva om, eftersom de båda är kvinnor. Den lesbiska kroppen, den som är vänd mot andra 

kvinnor, uppfattas här av Birgitta som en kropp som är ur linje och därför inte kan vara värd att läsa om.   

Att orientera sig mot författarskapets livslinje är tydligt förbundet med stoffinsamling men också, som 

citatet visar, med praktiken att direkt efteråt skriva ner stoffet. Trots att den nya identiteten som lesbisk 

ska föra Birgitta närmare författarskapets livslinje uppfattas det sexuella mötet med Nanouche därför 

initialt vara utan värde, eftersom det ändå inte kan skrivas om. 

Men detta att det hon är med om inte kan bli till ord gör att hon vågar sig på att själv vara aktiv. Hon 

kysser Nanouches bröst, något som får henne att förvånat undra ”Vill du igen? Genast?” (s. 147) Birgitta 

blir då först skamsen för att hon gjort fel: ”Bröst skulle man kyssa först, så hade ju också män alltid gjort 

med mej”, men den tanken aktiverar henne själv som den lesbiska med en mer manlig hjärna, och får 

henne att tänka att ”nu ska jag låtsas vara en karl så gör jag nog rätt.” (s. 147) Att den nya identiteten som 

lesbisk ses som sammankopplad med ett maskulint sätt att tänka och bete sig gör att hon kan agera på ett 

nytt sätt, och får henne att våga prova på att ge Nanouche oralsex. Vad som här sker mellan dem är 
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visserligen lika sakligt beskrivet, men präglas ändå av ett helt annat känsloläge. Det lugn som infunnit sig 

då hon konstaterat att händelsen är ett ordlöst tillstånd dröjer sig kvar under sexualakten: ”fortfarande 

kände jag denna väldiga vila och trygghet, så länge jag var dold härinne kunde inget ont nå mej”. (s. 147) 

Eftersom det inte kan skrivas om kan hon tillåta sig att bara vara i stunden. ”Jag blev innesluten i 

något som hade ett värde i sej, jag behövde inte försöka omskapa det till ord och hade därför ingen 

brådska att komma därifrån.” (s. 147) 

Maria Jönsson skriver om hur dansen i Kerstin Thorwalls författarskap kan förstås som en sorts 

alternativ temporalitet, ett begrepp hon lånar av Halberstam. Den alternativa temporaliteten är en 

upplevelse av ett tidlöst tillstånd präglat av både extas och trygghet. Det är ett njutningsfullt tillstånd som 

är erotiskt präglat, men som också handlar om att ta emot och ge omsorg, lugn och trygghet. ”Det är 

framför allt en hemkomst till en kroppslig gemenskap som skildras – där huvudpersonerna inte längre är 

utanför utan mitt i; berörda, omfamnade, tilltalade genom kroppen.”76 

Det som sker när Birgitta för första gången har sex med en kvinna efter att ha ”blivit lesbisk” är att 

hon upptäcker en sådan alternativ temporalitet. Det hon upplever är, snarare än upphetsning, ett kroppsligt 

lugn, en trygghet av att ha ”hittat hem till en trygg grotta.” (s. 147) Den alternativa temporaliteten tänks 

alltså i rumsliga termer; som i att ha hittat en ny, trygg plats där kroppen får rum. Här är det alltså tydligt 

att det arbete som Ahmed menar att det innebär att omorientera sin kropp mot lesbiskhet just handlar om 

att hitta en ny boplats. 

För Birgitta är detta tidlösa tillstånd alltså också sammankopplat med att det är ett ordlöst tillstånd 

såtillvida att hon inte upplever det som något som kan få henne att, genom att skriva ner det, färdas 

snabbare mot framtiden, fram till den position där hon är författare. Hela scenen blir därför ett belysande 

exempel på vilken kamp Birgitta måste föra för att rikta sin kropp mot författarskapets livslinje – hur 

detta att göra skrift av allt hon upplever handlar om att erövra språket, prestera litteratur, vara värdig att 

vandra författarskapets livslinje. Även här är det är ett arbete som sker, och det finns ett tydligt hot om 

hon skulle misslyckas: Att behöva återvända till Sverige och istället följa det kvinnliga medborgarskapets 

livslinje. Att det som Birgitta uppfattar som ordlöst är ett tillstånd som karaktäriseras av trygghet visar 

också på den stora risk som det innebär att ha lämnat det kvinnliga medborgarskapets livslinje för att 

istället orientera sig mot författarskapets livslinje. 

76 Jönsson, 2010, s. 40.
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Lesbisk ensamhet och en glad homosex-bok

Genom hela boken är intertextualiteten, förstått som ett refererande till böcker och både levande och döda 

författare, ständigt närvarande. För Birgitta blir det ett sätt att orientera sig mot författarskapets livslinje, 

hon läser klassiker för att de ska komma nära henne, för att kunna upprätta närhet mellan dem och sitt 

eget skrivande. Men att läsa en bok, att hålla i den, bläddra i den, är också en kroppslig upplevelse där 

sinnen som syn, lukt och känsel aktiveras. Genom att läsa böckerna kommer de både fysiskt och mentalt 

nära henne. 

Vilka klassikerobjekt som kommer nära Birgitta är, vilket jag redan varit inne på, inte en slump – att 

det är böcker skrivna av män – dels eftersom det är dem som Paul och andra bohemer rekommenderar 

henne, men också för att hon redan inledningsvis har inkorporerat en föreställning om att det kvinnor 

skriver inte är värt att läsa. 

Den utan tvekan viktigaste intertextuella referensen i boken är dock Radclyffe Halls The well of  

loneliness, en bok vars tillkomsthistoria blir viktig för Birgittas egna skrivande. 

Men det finns också intressanta paralleller mellan Birgitta och huvudpersonen Stephen. En sådan är 

den ensamhet som både Stephen och Birgitta genom sin lesbiska orientering upplever. Sara Ahmed 

förstår The well of loneliness som just en gestaltning av en lesbisk omorientering, där huvudpersonen 

Stephens ensamhet blir konsekvensen av att rikta sitt begär mot kvinnor.77 Den lesbiska inverterade 

kroppen står på egna ben, är avskuren från sin familj och själva kroppen blir en sorts bekräftelse på 

känslan av att vara helt fel. Även om den ensamhet som Stephen upplever är skrämmande, menar Ahmed, 

så visar den samtidigt på just hur ensamhet tillåter kroppar att röra sig annorlunda i världen, hur den gör 

att andra saker och människor hamnar i blickfånget.78

Ahmed exemplifierar detta med hur Stephen och hennes partner Mary går på en sammankomst som 

visar sig vara en samling för inverterade, ”a very strange company” och stämningen är inte alls god. 

77  Ahmed, 2006, s. 104. Begreppet inverterad stammar från Kraft-Ebings Phychopatia Sexualis och det tidiga 

1900-talets sexologi, som såg den lesbiska som medfött inverterad, någon som genom sitt maskulina sätt, 

utseende och begär till andra kvinnor bröt mot det rådande könskompletterande mönstret. För en vidare läsning, 

se Fjelkestam, 2002, s. 92-112. 

78 Ahmed, 2006, s. 104.
53



Denna misär kontrasteras i boken mot lyckan i den heterosexuella världen. Men, menar Ahmed: 

”although the novel seems to point to the burden of being inverted, perverted of simply led astray, it also 

shows how the ”negated” life still gets us somewhere, through the very turn towards others who are also 

seen as outside the contours of a good life.”79 Även om detta att avvika från den räta heterosexuella linjen 

i Halls roman alltså leder till ensamhet, så är även det ett sätt att vända kroppen som gör att nya saker och 

perspektiv uppenbarar sig. Även livet som avvikare leder någonstans. 

En liknande utveckling kan skönjas hos Birgitta, där den lesbiska positionen ger en ökad känsla av att 

vara ensam i världen. Den stora skillnaden är dock att detta för Birgitta nästan enbart tolkas positivt, och 

hon uppfattar det just som någonting som tar henne någon vart. När hon slipper rikta sin kropp mot män 

så som hon som kvinnlig medborgare förväntades göra, uppnår hon frihet, vilket ses som en förutsättning 

för skrivandet.

Den ensamhet som den lesbiska positionen ger upphov till i romanen handlar om att slippa rikta sin 

kropp mot män, men innebär för den skull inte ett aktivt riktande mot kvinnor heller, hon flörtar inte eller 

försöker inleda relationer med någon annan kvinna i romanen än Martha, och att de träffar på varandra 

sker av en slump. 

Birgittas sätt att omorientera sin kropp mot lesbiskhet präglas också av att hon tänker sig den lesbiska 

relationen som något som ska hända i framtiden. I framtiden kommer hon leva tillsammans med en 

kvinna och slippa bli nedtryckt av männen. Det tydligaste exemplet på denna framtidsorienterade syn är 

då Birgitta lever i en relation med Martha och tänker på framtiden: 

Det är underbart att vara lesbisk för då åldras man bland vänner, sa jag och tänkte mig en lycklig 

framtid utan männens bedömningsmallar och allt det andra de höll på med för att trycka ner 

kvinnorna, som att andra kvinnors skönhet alltid var överlägsen och om jag var blond var svart hår 

gudomligt och vice versa. Slippa bedömas som boskap på en marknad för resten av livet. (s. 335)

Den  lesbiska positionen framstår här som ett sätt att slippa ifrån mannens blickar, slippa bli begärd som 

kropp. Men citatet visar även på att den lesbiska framtid som Birgitta tänker sig även medför en 

annorlunda organisering av livet, det är en framtid där de viktigaste komponenterna på det kvinnliga 

medborgarskapets livslinje – reproduktion och barn – är frånvarande, och istället innebär den ljuva 

framtiden att ”åldras bland vänner”.   

79 Ibid, s. 105.
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Ensamhetens brunn kopplas även samman med Martha, som blir Birgittas första samkönade relation, då 

det är hon som introducerar romanen i texten när de två för första gången möts. 

En av de faktorer som redan i Birgittas första möte med Martha beskrivs som något som gör henne 

attraktiv, är att hon rör sig i litterära miljöer, och att hennes pappa är nära vän med Ernest  Hemingway. 

”Det gjorde henne med ens så attraktiv att hon kändes i det närmaste oumbärlig, hon hade rört vid 

Hemingway, hört hans röst, mött hans blick.” (s. 211) Marthas fysiska närhet till andra författare, att hon 

faktiskt har rört vid dem, gör att hon uppfattas ingå i den värld dit Birgitta strävar. Att närma sig Martha 

blir därför även ett sätt att närma sig författarskapets livslinje på så vis att Birgitta söker efter kunskap om 

hur livet som författare faktiskt gestaltar sig.

Martha har även träffat Radclyffe Halls partner Una Troubridge. När Birgitta inte vet vem det är 

undrar Martha om hon inte läst Ensamhetens brunn. Trots att Birgitta sällan läser böcker av kvinnor har 

hon ”förstås” läst den, och hon känner väl till huvudpersonen Stephens öde: 

I manskläder och med mansnamn förbannade hon sitt liv, förtappad och pervers. Flickan som hon älskade 

räddade hon från sig själv genom att låtsas vara kär i en annan flata. När hennes älskade gråtande störtar ut ur 

huset har Stephen posterat en kär karl där. Den älskade faller i hans heterosexuella famn och fröken Stephen 

drar ädelt vidare i ensamheten. När jag läste den var jag dubbel, en som grät med Stephen och en som 

revolterade mot henne för att hon var så säker på att vara född missfoster. (s.213) 

Referatet har parodiska drag, fröken Stephen som ”ädelt drar vidare i ensamheten” appellerar  till 

cowboy-ideal, till den ensamme vandraren eller den Faust-gestalt som Tenngart uppfattar Birgitta  som. 

Detta maskulina ideal punkteras dock av ordet fröken. Birgittas dubbla respons på texten, där två läsarter 

krockar, är också intressant. I den ena identifierar Birgitta sig med Stephen och gråter hon tillsammans 

med henne över förlusten av den älskade, men den andra är en mer kritisk blick på Stephens sätt att lägga 

skulden på sin kropp som uppfattas vara ”född missfoster”.  

 Martha berättar för Birgitta att Una Troubridge är förebilden för Stephens älskade i texten. Hon 

etablerar alltså en biografisk läsart av texten, och hävdar sedan att boken inte stämmer med verkligheten. 

Den man som huvudpersonen Stephen arrangerar så att hennes älskade ska bli tillsammans med fanns inte 

på riktigt, utan i verkligheten fortsatte Hall och Troubridge att leva tillsammans.
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Vid ett senare tillfälle reser Birgitta till Florens för att träffa Martha. Hon är då uttalat förälskad, och 

hoppas att Martha ska vilja vara med henne. Hon har även redan då en litterär plan för deras relation: ”Jag 

planerade att skriva en roman om vårt liv tillsammans ifall det blev trevligt. En glad homosex-bok som 

visade hur roligt det var att vara gay” (s. 255). Idén har fötts just av samtalet med Martha om 

Ensamhetens brunn, och Birgitta ser även fram emot att i Florens få träffa Troubridge och ”få höra hur 

det egentligen hade varit att leva med Radclyff Hall, säkert var det inte ett sånt nattsvart elände som 

Ensamhetens brunn hade gett sken av” (s.255-256)

Martha dyker dock inte upp, men Una Troubridge sitter i den bar där Martha berättat att hon brukar 

hålla till. Birgitta tar mod till sig, och med förevändningen att hälsa från Martha, går hon fram och pratar 

med henne. Det första hon frågar är om slutet stämmer med verkligheten, vilket Troubridge utan vidare 

dementerar:

– Naturligtvis skrev John som hon gjorde för att överhuvud kunna få ut boken, kära barn. Vi var mycket 

lyckliga, hon och jag.

– Men det är ju fel att inte säga som det är. Jag tänker skriva en lycklig och glad bok om två kvinnor.

– Gör gärna det, men det blir inte lätt att få ut en sån bok. (s. 265)

Mötet med Troubridge är en viktig scen eftersom den får Birgitta att för första gången ifrågasätta en 

patriarkal litteraturhistoria. För henne blir det ett konkret exempel på att något har tystats, att verkligheten 

har gjorts om för att boken ska få ges ut. Hon inser att vissa berättelser censureras, vilket öppnar för 

tanken att vad som är god kanoniserad litteratur kanske inte är objektiv sanning.

Det öppnar för ett ifrågasättande av villkoren för den egna desorienteringen, och till en medvetenhet 

om att det egna livet kan vara en omöjlig berättelse. 

Detta leder också till en förskjutning i vad som ska berättas: Tidigare har fokus för skrivandet varit att 

berätta de andras historier, att ha blicken mot de andra. Här är första gången Birgitta vet vad hon vill 

berätta, vilket också gör att den stoffinsamlande poetiken har spelat ut sin roll som ett sätt att närma sig 

författarskapets livslinje. Det kan också ses som att hon i sin stoffinsamling närmar sig sig själv – från att 

bara ha använt andra som stoff och velat berätta deras historier strävar hon nu efter att kunna använda sin 

egen historia. Problemet är bara att den berättelse hon vill skriva – en lycklig och glad bok om två 
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kvinnor – är något hon ännu inte har erfarenhet av. Förälskelsen i Martha passar därför bra för att skaffa 

sig sådan erfarenhet. 

 

Dock dyker inte Martha upp i Florens, vilket gör att den nya idén om att skriva den glada homosex-boken 

ställs här mot en eventuella möjlighet att genom att återvända till Stockholm få sin diktsamling utgiven. 

Men även en tredje möjlighet finns: ”Om Martha inte kom var jag fri att åka vart jag ville.” (s. 264) Den 

tredje vägen är att bejaka den lesbiska ensamheten.

Det som står på spel är alltså på vilket sätt det är mest fördelaktigt att orientera sig mot författarskapets 

livslinje. Med Martha har Birgitta en idé om vad hon vill berätta. Men när Martha inte dyker upp i Florens 

blir det alternativ två som vinner, och hon åker tillbaka till Stockholm för att försöka få sin diktsamling 

antagen.

Att Birgitta i Florens väljer att återvända till Stockholm istället för att bejaka den ensamhet som hon 

oftast upplever som frihet motiveras med möjligheten att få diktsamlingen antagen, men beslutet påverkas 

också av att det snart är terminsstart, och bör därför förstås som ett tillfälligt försök att följa den kvinnliga 

medborgarens livslinje, att inte hamna allt för mycket ur led. Det tredje alternativet, att bejaka den 

lesbiska ensamheten, är också svårare att genomföra rent praktiskt då det förutsätter pengar som för 

Birgitta snart är slut. 

I Stockholm fortsätter Birgitta att vara förälskad på avstånd i Martha, vilket blir ett sätt att behålla sin 

orientering mot lesbiskhet. Hon bär med sig ett foto på henne, en bild som hon älskar ”precis som jag 

hade gjort när jag svärmat för filmstjärnor i tidigaste puberteten”. (s.273) Bilden av Martha är något som 

hjälper henne att fortsätta röra sin kropp på nya sätt, något som drar hennes begär åt ett nytt håll och får 

kroppen att se och uppleva nya saker.

Stockholm blir dock snart en besvikelse, Paul hjälper henne inte att få ut diktsamlingen, och när hon 

på eget bevåg besöker Bonniers förlag får hon avslag. Det hon uppfattar som det svenska folkhemmets 

förmyndarsamhälle går henne dessutom på nerverna, och när Martha vill träffa henne ger hon sig av 

därifrån igen. Att vandra författarskapets livslinje i Stockholm visar sig alltså vara ogörligt, eftersom 

platsen Stockholm medför att Birgitta förväntas röra sin kropp i linje med det kvinnliga medborgarskapets 

livslinje. 
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Relationen med Martha

I Stockholm har Martha varit en drömbild som Birgitta orienterat sig mot för att behålla sin lesbiska 

riktning och idén om den glada homosex-bok som hon vill skriva. När Martha besvarar hennes 

passionerade kärleksbrev och de tillsammans åker till Capri blir hon till en verklig person för Birgitta, 

vilket gör att både relationen och skrivandet blir svårare. Birgitta förlorar den frihet som den enkelriktade 

orienteringen mot henne haft. Den ensamma lesbiska positionen, som snarare betytt att vända sin kropp 

mot kvinnor istället för män, blir omöjlig då Birgitta förutsätts orientera sig mot Martha som specifikt 

objekt för hennes begär. 

På Capri har Birgitta det hon längtat till: ett eget rum med en skrivmaskin. Ändå drabbas hon av 

skrivkramp. Istället för att skriva dricker hon vin, alldeles för mycket vin påpekar Martha.  Den 

idealistiska viljan att skriva en glad homosex-bok blir svår att genomföra då deras relation istället präglas 

av gräl som ibland är så våldsamma att tillhyggen används. (s. 300)   

Birgittas och Marthas relation förstådd som ett butch-femme-förhållande är något som tidigare 

läsningar av Kärlek i Europa lägger stor vikt vid. Även här beror det mycket på hur Birgittas sexualitet 

förstås för hur relationen tolkas. Bergdahl menar till exempel att Birgitta ser Marthas maskulinitet som 

något som gör henne mer attraktiv än andra kvinnor.80 Det stämmer att Martha är den första kvinna som 

Birgitta blir verkligt förälskad i under romanens gång, men det händer även att hon fantiserar om kvinnor 

som små och mjuka, så att det skulle vara just det butchiga hos Martha som hon faller för kan anses vara 

diskutabelt.   

Sara Ahmed menar att samkönade relationer ofta förstås utifrån den räta linjens försök att räta ut det 

queera, det skruvade. Redan själva benämningen samkönat begär (same sex desire)  aktiverar den 

lesbiska som någon som begär det som är lika och samma som en själv, någon som inte söker skillnad 

utan likhet. Denna fantasi, som Ahmed kallar det, är en anledning till tidigare patologisering av samkönat 

begär som en narcissistisk störning. Den röda tråden, eller linjen i argumentationen är att det 

heterosexuella begäret ses som ett begär efter skillnad. Att följa den straighta linjen är att identifiera sig 

själv som ett kön och begära det andra, som då ses som det som kompletterar en.81

Ett butch-femme-förhållande kan utifrån den räta linjens logik därför förstås som ett sätt att skapa den 

skillnad som ses som förutsättningen för begär.  Detta invänder Ahmed mot, och menar att butch-femme 

80 Bergdahl, 2010, s. 236.

81 Ahmed, 2006, s. 97.
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snarare ses som ett sätt att leka med roller och iscensättning av identitet. Förutsättningen för detta är dock 

att butch och femme ses som möjliga roller, inte som krav.82

Huruvida Birgitta och Martha alls har en butch-femme-relation anser jag kan diskuteras. Det som är 

uppenbart är att Martha är butch: Hon kör bil, bär tweedkavaj och långbyxor, är omålad, har kortklippt 

hår och är till sättet ”diskret och soignerad som en gammaldags gentleman” (s. 207) Det är också tydligt 

att hon uppmuntrar Birgitta till femme-rollen, hon ger henne små parfymflaskor med dofter som ska vara 

för kvinnor ”med utsökt vackra skyddsfodral till flaskorna, mycket damigt.” (s. 341) Hon ser också gärna 

att Birgitta sköter typiskt kvinnliga sysslor som städning och att hon är omvårdande och fixar matsäck när 

de ska på utflykt. (s. 336) Denna interpellering till femme-rollen är dock ingenting som Birgitta svarar på, 

att köpa matsäck till deras utflykt har inte ens slagit henne, och hon skämtar bort Marthas försök att få 

henne att städa. (s. 300) 

Både Holm och Magnusson lyfter fram det tillfälle i Kärlek i Europa då Birgitta för första gången får 

orgasm tillsammans med Martha som en nyckelscen, och menar att Birgitta där får kontroll över sin egen 

sexualitet och genom det även över sitt skrivande. Magnusson menar att det ska förstås som ”[d]et 

magiska momentet i berättelsen” då Birgitta ”från att ha varit femme, blir butch i förhållandet till 

Martha.”83 Lundberg invänder mot denna förenklade tolkning av händelseförloppet, och mot hur en sådan 

förståelse cementerar butch som den med makt och femme som maktlös. Jag instämmer i den kritiken, 

framför allt för att den inte stämmer med romanens fortsatta händelseförlopp: Det som händer efteråt är 

nämligen inte att Birgitta blir butch och ger sig i kast med sitt stora romanprojekt, utan både Birgittas 

skrivkramp och relationen till Martha fortsätter som förut. 

Det är även tvivelaktigt om scenen verkligen speglar ett övertagande av butchrollen. Att Birgitta 

kryper upp på Martha och trycker sitt blygdben mot henne tills hon får orgasm sker åtminstone inte med 

den intentionen. Det som sker är istället att hon erfar en känsla av bekvämhet, vilket gör att kroppen 

agerar utan att hon styr den: ”För en gångs skull fick jag en impuls och gjorde precis vad min egen kropp 

ville att jag skulle göra, utan hänsyn till hennes.” (s.341) Hon gör impulsivt, utan att tänka på deras 

rolluppdelning, och först efteråt ordnar hon in sitt beteende i det mönster som deras relation är uppbyggd 

kring: ”Det var hennes roll i vårt förhållande som jag hade stulit eller i varje fall lånat, och det var så 

underbart att jag aldrig tänkte sluta med det.” (s. 341) Först efteråt inser Birgitta alltså att hon har betett 

sig som butchen, och det innebär att hon har tagit Marthas roll i förhållandet.

82 Ahmed, 2006, s. 99.

83 Magnusson, 1999, s. 262.
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Birgitta säger skämtsamt efteråt att de två måste byta parfym nu, det vill säga organisera sina roller i 

förhållandet annorlunda, vilket får Martha att skratta. Det som sker skulle med andra ord kunna vara en 

öppning mot ett mer lekfullt förhållningssätt till rollerna i förhållandet, men, som Birgitta konstaterar 

måste hon ta det försiktigt, inte dra det för långt eftersom ”så som vårt samliv var uppbyggt var det ett 

angrepp på hennes värdighet jag hade gjort.” (s. 342) Problemet för Martha är alltså egentligen inte att 

Birgitta beter sig butchigt, utan att det, så som deras relation ser ut, betyder att Martha då måste inta 

femme-rollen, något som hon upplever som att förlora status och identitet. 

Det som sker är också ett konstaterande av att den kroppsliga njutningen inte är något hon tänker 

kompromissa om, att den står över parfymuppdelade roller. Om Martha inte kan med att Birgitta beter sig 

såhär: ”så skulle jag skaffa mej nånannan som tillät det. Det här ville jag inte vara utan.” (s. 342) Det 

Birgitta upplevt är en njutning som är viktigare än den samkönade relationen, och snarare än att scenen 

skildrar hur Birgitta blir butch och därigenom får kontroll, så ska den förstås som en landvinning på 

vägen mot sexuell kroppslig bekvämhet. 

Att Birgitta i relationen med Martha är så bekväm med sin kropp att hon låter den ta initiativet, även om 

hon alltså inte tidigare fått orgasm när de två har haft sex, beror dock på en upptäckt hon gjort vid ett 

tidigare möte i Geneve, då hon för första gången får orgasm under ett samlag. Den händelsen komplicerar 

förståelsen av Kärlek i Europa som en bildningsroman om en protagonist som går från undertryckt av sitt 

kön och den litterära traditionen till sexuellt frigjord författare, vilket antagligen är förklaringen till att 

den i tolkningen av romanen inte setts som lika betydelsefull som den orgasm Birgitta får med Martha.  

Från Cannes åker Birgitta till Geneve för att hon funderar på att faktiskt åka till den ferieskola i 

Grenoble som hennes mamma tror att hon befinner sig på. Mellanstoppet i Geneve inleds dock med att 

hon blir våldtagen av flera män. Efter detta, och diverse andra traumatiska upplevelser, blir Birgitta 

erbjuden nattuppehälle hos en skosnöresförsäljare som presenterar sig som Louis Gentilhomme. (s. 223) 

Louis är annorlunda än de andra män hon träffat, hans blick är öm och fylld av medkänsla över vad 

Birgitta har råkat ut för. Och, vilket betonas starkt: Han luktar väldigt illa. 

Trots att Birgitta äcklas av stanken från honom, som också satt sig i hans hem, har hon sex med 

honom. För att få det hela överstökat snabbt gör hon ”några sammandragningar med musklerna därinne, 

samma metod med ett vandrande tryck som när man mjölkar en ko.” (s. 237) Hennes kropp är alltså 

inledningsvis distanserad, samlaget är ett hantverk hon utför, gärna snabbt och smidigt, som när en ko ska 
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mjölkas. Hon tänker också på tråkiga lektioner i skolan då hon suttit och övat på detta ”hantverk” för att 

hon läst att ”det var en av skickliga älskarinnors hemliga konster.” (s. 237) 

Strax därefter, innan Birgitta hunnit protestera har Louis tittat på henne ”därnere i det förbjudna, 

förfärliga, snuskiga” (s. 237) och satt sin tunga mot hennes klitoris, något som direkt ger henne orgasm, 

vilket hon associerar till tillfället i skolan då hon klättrade i rep med en flicka som hon var förälskad i. 

”Samma spasm drog igenom underlivet på mej som då jag hade hängt i repet, men starkare”. Orgasmerna 

leder för Birgitta till en känsla av att vara i samklang med sin kropp, efter en stund blir hon ”medveten om 

att jag kved och att jag hållit på med det en stund utan att förut märka det.” (s. 237). När Louis vill ha 

penetrerande samlag med henne igen och hon ”av gammal vana försökte möta honom med mitt 

muskelspel märkte jag att det redan pågick av sej självt och att jag bara störde rytmen i det.” (s. 238)  Det 

som tidigare var ett påbud till kroppen har nu aktiverats av sig själv. Tre orgasmer senare ligger hon 

vaken efter att han somnat och tänker: ”Var det så här för alla? Inte undra på då att de betalade pengar för 

det.” (s. 238) 

Men hon fylls också efteråt av en vilsam stillhet, en känsla av att allting har fallit på plats inne i henne, 

och i det tillståndet når hon också en insikt om att hon ska åka tillbaka till Paris eftersom hon ändå aldrig 

avser komma tillbaka till Sverige. Den sexuella landvinningen kopplas alltså samman med både Paris och 

Sverige, ställer upp de två livslinjerna mot varandra. Och där Birgitta ligger och erfar en njutningsfull 

känsla av kroppslig bekvämhet, så råder det ingen tvekan om att det är författarskapets livslinje hon ska 

vandra. 

Detta är första gången som Birgitta inte har sex för att samla stoff, utan där den fyller det istället 

funktionen att genom kroppslig bekvämhet hitta den riktning kroppen ska vandra.

Vad betyder det att det är just med Louis Gentilhomme detta sker, vars namn öppnar för en mer 

symbolisk tolkning av händelseförloppet? Detta upprepade konstaterande av hur illa han luktar, ger hela 

skildringen ett burleskt drag. När han kysser Birgitta måste hon skölja ur munnen efteråt: ”Som vattnet 

där strumporna låg i blöt hade det smakat och hans händer kring mina kinder hade varit som magar på 

grodor.” (s. 237) Hans kropp är dessutom ”besynnerligt oljig men samtidigt kallfuktig” (s. 237). Hela 

hans uppenbarelse är överdrivet frånstötande, samtidigt som han i sina handlingar är den snällaste person 

Birgitta stött på, en gentleman – en Gentilhomme. 

Det som främst beskrivits som stinkande tidigare i romanen är just Birgittas eget kön, det stinkande 

som Louis kan få titta på eftersom han själv stinker. Trots att sex är skönt är det fortfarande stinkande, 

detta könens möte som tidigare beskrivits som den enda framkomliga vägen till samtal (s. 24) Sex är fult 
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och stinkande, men med Louis kommer ett närmande till det äckliga, när Birgitta accepterar den del av 

henne som hon har tyckt varit äcklig kan hon njuta.

När hon sitter på bussen tillbaka från Geneve ser sig hennes medpassagerare om för att upptäcka 

varifrån stanken kommer. Hans stank har blivit hennes, men hon låtsas som ingenting och tittar menande 

på herren framför henne. (s. 239)   

Tvivel och självmordsförsök

Tiden på Capri och relationen med Martha präglas för Birgitta av den skrivkramp hon upplever. Hon har 

hittat den berättelse hon vill skriva, en berättelse där inte bara de andra är stoffet, utan även hon själv. 

Den berättelse hon vill skriva stämmer dock inte med den verklighet hon befinner sig i. Istället för att 

inspirera varandra till arbete klagar de på att den andra skapar för lite, särskilt Martha som är den som 

ekonomiskt står för deras vistelse och resor. 

I ett ögonblick av klarsyn, som sker efter det sexuella rollbytet, sammanfattar Birgitta sin skrivkramp 

såhär:

Felet är att jag inte har självförtroende nog att ta mitt arbete på allvar. Ändå gör jag det, inför mig 

själv, i ensamhet, men så snart någon annan människa blir inblandad är jag redo att stryka på foten. 

Jag tar tacksamt emot varje ursäkt för att inte göra det jag vill göra, skriva det jag vill skriva. /.../ Jag 

blir alltmer osäker och dessutom väldigt trött på att ideligen ta i med nya ansträngningar som inte leder 

till något avslutat resultat. (s. 343)

Här etableras ensamheten som det som saknas Birgitta, det som hon skulle behöva för att kunna skriva. 

När hon är ensam kan hon tro på sitt eget författarskap, men så fort en annan människa söker hennes 

uppmärksamhet lägger hon den där istället för på skrivandet.

Det som anges som orsak till skrivkrampen kan förstås som typiska författarproblem: Svårigheten att 

tro på den egna texten, svårigheten att motivera varför skrivandet ska ske. Om det för Birgitta var 

självklart att hon hade rätt att vandra författarskapets livslinje skulle skrivkrampen möjligen inte vara ett 

problem. Att den blir det i det här fallet beror förstås på att det fortfarande är en kamp som Birgitta för för 
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att få följa författarskapets livslinje. Även om de alternativa positionerna som prostituerad och lesbisk 

hjälper henne att närma sig skrivandet, så finns det ändå ständigt ett tvivel på just den egna förmågan att 

formulera sig i skrift. Och när hon inte gör just detta – formulerar sig i skrift – kan hon heller inte tro på 

att hon är menad att vandra författarskapets livslinje.

Även tidigare i texten har detta tvivel ofta återkommit. Vid ett tillfälle i Cannes räknar hon samman 

vad hon hittills åstadkommit, och finner resultatet  nedslående: hon har varken lyckats åstadkomma en 

färdig diktsamling, roman eller ens en novell, (s. 201) vilket får henne att rannsaka sig själv: 

Kanske var jag på alldeles galen väg. Kanske hade jag brutit mig loss från en outhärdlig värld bara för 

att hamna i en ännu värre. Ensam. Eller skulle det vara så här, kände alla författare när de började att 

de levde fel för att de inte levde som alla andra? Hade de alla besvikna släktingar som satt och 

skakade på huvudet i bakgrunden? Jag skulle behöva åratals träning för att bli så bra som jag ville och 

kanske skulle det aldrig lyckas. (s. 201)

Att ha svikit sin familj och släkt, att orientera sin kropp på nya sätt, mot nya objekt och människor, att 

ständigt samla stoff och skriva ner det, det är inte enkelt. Inte ens den lesbiska ensamheten uppfattas alltid 

som positiv för Birgitta, här beskrivs ensamheten som en konsekvens av att ha svikit den värld och släkt 

som hon kommit från. Orienteringen mot författarskapet ger en känsla av att leva sitt liv på fel sätt, av att 

ha fallit ur linje.

Strax efter denna sammanräkning befinner sig Birgitta i Geneve. Efter att ha blivit våldtagen av flera 

män i en lägenhet lyckas hon fly ut på balkongen. Hon står där och är uppfylld av två starka känslor: Dels 

av viljan att hämnas på våldtäktsmännen, men också en stark känsla av lättnad, och hon känner det som 

att flyta på en väg när hon tänker på: 

hur det skulle vara att få komma undan. Inte från gänget därinne bakom min rygg utan allting, 

mammas alla krav och det långa året som återstod till studenten ifall jag återvände hem. Dessutom 

den orimligt svåra balanskonsten att överleva härnere medan jag lärde mej skriva. (s. 220)
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Det kvinnliga medborgarskapets alla krav jämställs med den långa process det upplevs vara att lära sig 

skriva, och när de båda livslinjerna upplevs som omöjliga känns det som en befrielse att få kasta sig ut 

från balkongen. ”Att segla några korta sekunder genom den här nattliga svalkan och sedan få fortsätta ut i 

en annan värld efter en stor explosion. Ett blixtsnabbt slut.” (s. 220) 

Att i en svår situation fantisera om sin egen död som en flyktväg är inte underligt, men visar här på hur 

detta att följa en livslinje, och i så fall vilken, är en fråga på liv och död. Tanken på att modern skulle 

sörja henne om hon dog är dock det som får Birgitta att hejda sig, och snart blir hon indragen från 

balkongen och utsatt för ännu fler övergrepp. 

Scenen visar på att den stoffinsamling som Birgitta utsätter sig för inte är något som, vilket tidigare 

läsningar av texten har gjort gällande, hon går oberörd ur. Scenen är snarare ett av många exempel på det 

tvivel som Birgitta känner inför att få vandra författarskapets livslinje. 

Dessa tankar om självmord lägger grunden för det självmordsförsök som sedan sker vid uppbrottet 

från Martha. Anledningen är dock inte primärt på grund av Martha, utan beror främst på Birgittas 

skrivkramp, och hur hon ser den som beviset för att hon, trots sina försök att närma sig författarskapets 

livslinje, aldrig kommer att lyckas bli författare.   

I avhandlingen Fria själar – Ideologi och verklighet hos Mill, Locke och Benedictsson (2008) 
analyserar Nina Björk Victoria Benedictssons dagböcker Stora boken I och II och menar att det i 

dagböckerna visar på svårigheterna i att vara kvinna och författare. Björk förstår det som att Benedictsson 

interpelleras av två olika ideologier: dels som kvinna, det vill säga underordnad i könsmaktsordningen, 

och dels genom den liberala ideologin som en fri individ. Benedictsson försöker undfly tilltalet som 

kvinna genom att istället anamma synen på sig själv som en fri individ som interpellerats till arbetet, det 

vill säga författarskapet. När Benedictsson skriver upplever hon sig därav undkomma interpelleringen till 

kvinna. Dock faller detta arbetets egna rum samman i kärlekshistorien med Brandes, vilket, enligt Björk 

leder till att hon tar sitt liv.84

I Björks analys av Benedictsson finns intressanta paralleller till det projekt som Birgitta genomför. 

Björks analys utgör dock ett exempel på något som ofta händer i forskningen om Benedictsson, det som 

Lisbeth Larsson har kallat att hennes döda kropp blir det som får förklara hennes tidigare liv och verk.85 

84 Björk, 2008, s. 256-263.

85 Larsson, 2008, s. 8 ff
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Att Benedictsson tar livet av sig blir för Björk beviset för att strategin att särskilja sitt arbetande jag från 

könsideologin, som kan urskiljas i Benedictssons verk, misslyckades.86 

Ett liknande förhållningssätt, fast åt motsatt håll, kan skönjas i hur Birgittas självmordsförsök i Kärlek 

i Europa har uppfattats. Där Benedictssons döda kropp har avgjort tolkningen av henne liv och verk, har 

det för Stenbergs del istället varit författarens levande kropp som gjort att Birgittas självmordsförsök i 

romanen inte tillmätts vikt i tolkningen av romanen, och i receptionen förståtts  som ”en utstuderad 

pose”.87 Att författaren till boken överlevt, och dessutom skrivit sin bok, blir beviset på att självmordet 

inte var allvarligt menat och därför inte behöver ses som viktigt. Till exempel menar jag att det bara är 

genom att låta författarens levande kropp vara avgörande för tolkningen av Kärlek i Europa som 

självmordsförsöket kan förbigås och Birgitta beskrivas som en frigjord butch. 

Det som sker i texten är nämligen just att Birgittas tvivel på att kunna vandra författarskapets livslinje 

kulminerar, samtidigt som återgången till det kvinnliga medborgarskapets livslinje ses som omöjlig. 

Innan Martha lämnar Birgitta river hon rasande sönder alla de kläder hon köpt åt henne. Birgitta sitter 

stilla och betraktar scenen och tänker på varför uppbrottet sker nu: ”Detta att det inte gick, att det är 

mitt fel. Hade jag bara haft arbetsdisciplin, låtit bli att dricka, låtit alla dessa ofruktsamma 

timmar bli till något.” (s. 348) Anledningen till att relationen inte fungerat menar Birgitta alltså beror 

på hennes skrivkramp. Om hon bara hade kunnat skriva hade relationen också fungerat. 

När Martha gett sig av tar hon fram ett rakblad.

Varför ska jag hålla på och slåss mot mej själv nu när detta viljesvaga jag inte nånsin kommer klara av 

att räta upp sej. Om jag är dömd till det här meningslösa sättet att leva. (s. 348.)

Viljan att räta upp sig kan förstås som ett sätt att stå rakryggad upp för sig själv, men också som en vilja 

att ligga i linje, och en känsla av att vara oförmögen till det. Det kvinnliga medborgarskapets livslinje vill 

Birgitta inte följa och författarskapets upplever hon sig oförmögen till eftersom hon inte skriver. Det får 

henne att skära upp sina handleder med rakbladet, och samtidigt tänka på hur hon har misslyckats med sitt 

86 Bjrörk, 2008, s 263. Björk gör i sin analys alltså ingen åtskillnad mellan författaren Benedictsson och det ”jag” 
som är huvudperson i Stora boken I och II.

87 Lundberg, 2012, s. 48.
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skrivande. ”Jag tar mitt liv nu. Strax ska jag få se in i det oerhörda. Och det blev ingen författare av mej.” 

(s. 348)

Hon inser dock strax därefter det melodramatiska i situationen, och att ingen annan kommer förstå 

varför hon tar livet av sig, att de kommer tro att det beror på att Martha lämnat henne och rivit sönder 

hennes kläder, vilket hon tycker känns ”motbjudande”. (s. 349) ”Bättre då att gå ut och sitta i en portgång 

nånstans så att jag inte får ett så löjligt eftermäle.” (s. 349)

Denna fåfänga önskan att styra tolkningen av det egna självmordet, att Birgitta inte vill att andra ska 

tro att det hände av en så ytlig anledning som att hon fick sina kläder sönderrivna, utan att det istället ska 

antas bero på att hon misslyckats med att bli författare, gör att hon beger sig ut på gatorna. Där träffar hon 

på två män som uppfattar henne som prostituerad, och att de stannar upp henne på grund av det, blir 

hennes räddning. När de ser hur hon blöder ser de till att hon blir förd till sjukhus.

På sjukhuset blir Birgitta hopsydd av en doktor, och när han frågar om hon har några anhöriga 

dementerar hon detta: ”jag säger att jag är alldeles ensam för det ska jag vara från och med nu.” (s. 351) 

Under natten på sjukhuset ligger hon och tänker sorgset på Martha och på att deras förhållande är över. 

Men så kommer hon på något som får henne att skratta till: ”Jag skulle börja på boken om hur det var att 

leva med en kvinna redan i morgon dag.” Självmordsförsöket blir med andra ord något som, tillsammans 

med uppbrottet från Martha, förlöser henne. Birgitta är nu ensam igen, och i den lesbiska ensamheten är 

skrivandet möjligt.

Detta återkommer i den epilog som avslutar Kärlek i Europa, då Birgitta befinner sig i Rom och är 

älskarinna åt den avsatte egyptiske prinsen Farouk. Boken om hennes och Marthas förhållande skrev hon 

genast när hon återvänt till Sverige efter självmordsförsöket, men den blev refuserad. Trots att Birgitta 

tillsammans med honom har det väl ställt: hon har ett eget rum och egen tid för skrivandet, och hon är 

igång med ett nytt romanprojekt, efter att den bok hon skrivit om hennes och Marthas förhållande 

refuserats.

När Farouk vill att hon ska resa vidare med honom till Schweiz, det land dit Birgitta för länge sen blev 

lovad en resa, avböjer hon: ”Äntligen har jag förstått att det inte var nån viktig resa jag missade, den där 

till Davos.” (s. 370) Hon motiverar beslutet inför sig själv med att hon inte längre vill vara en del av 

männens värld, att hon förstått att hon inte behöver det, och då Farouk vill att hon förklara varför hon inte 

följer med förklarar hon bara enkelt att: ”Jag måste stå på egna ben nån gång.” (s.371) Här kan med andra 

ord den lesbiska omorienteringen av Birgittas kropp sägas vara genomförd, genom att ha riktat sin kropp 

på nya sätt har hon insett att hon inte behöver rikta sin kropp mot män för att de ska ta henne någonstans. 
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För att orientera sig mot författarskapets livslinje behöver hon den ensamhet som den lesbiska positionen 

har gett henne.

Sammanfattning

Syftet med den här uppsatsen har dels varit att undersöka Kärlek i Europa utifrån frågan om kvinnligt 

medborgarskap förstått som en normerande livslinje. De karaktärer som Birgitta bebodde världen med i 

Stockholm har studerats som exempel på hur det kvinnliga medborgarskapets livslinje etableras som den 

väg Birgitta förväntas vandra. 

Detta sker dels genom modern, som värderar det som viktigt att ligga i linje, och som inskärper 

äktenskapets betydelse för Birgitta och strävar efter att göra henne familjär med övre medelklassmiljöer.

Även morbrodern, som Birgitta har en hemlig sexuell relation med, blir ett exempel på en medborgare 

i linje. Han är en patriarkal familjefar, vars familj blir den bild av äktenskap och familjeliv –  de två 

viktigaste punkterna på den kvinnliga medborgarens livslinje – som Birgitta förhåller sig till. Att 

familjelivet framstår som förljuget och regisserat en den manliga blicken gör att detta inte framstår som 

eftersträvansvärda framtidsscenarier för Birgitta.

För både modern och morbrodern innebär detta att befinna sig i linje dock att dölja hemligheter. För 

modern är det att hon är född som oäkting, och för morbrodern historien med Birgitta. Men det finns 

också avvikare även i Stockholm, sådana som hamnar ur linje, och som Birgitta omtalas som underliga 

typer. En avvikare som blir viktig för Birgitta är aunt Alice, som uppmuntrar hennes skrivande. 

Birgittas kropp är tydligt obekväm i Stockholm, vilket beror på att hon interpelleras till sexuellt aktiv 

kvinnokropp. Denna interpellering sker genom karaktärer, främst morbrodern, men även i litteraturen 

finner Birgitta bevis på att hennes kropp och könsorgan är smutsiga. Det är också redan i Stockholm 

tydligt att Birgitta både har och har haft svårt att ligga i linje, hennes liv har karaktäriserats av 

osamtidighet.

Vägen ut i Europa går för Birgitta via ett normbrott, där hon avslöjar det som borde vara dolt: Att hon 

och morbrodern genom sin affär befinner sig ur linje. Genom att tala öppet om det som ska vara dolt tar 

hon också ett aktiv avsteg från det kvinnliga medborgarskapets livslinje. Att Birgitta förmår utföra 
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normbrottet beror på att hon kan placera in sig själv i en berättelse, att hon kan se sig själv som en 

filmstjärna.     

 Uppsatsen andra syfte har varit att studera den alternativa livslinje som har författarskapet som mål. 

Denna alternativa livslinje börjar Birgitta på allvar orientera sig mot när hon tagit sig till Paris. Hon inser 

dock snabbt att den geografiska platsen Paris inte räcker för att hon ska bli författare, utan att hon måste 

orientera sig mot andra människor och platser för att hitta stoff till skrivandet. Hennes möte med Paul 

Andersson möjliggör inledningsvis synen på sig själv som författare, då han, som också lever efter en 

annan livslinje, menar att han ska ”göra något av” henne. Dock kompliceras orienteringen mot 

författarskapet då det snart blir tydligt för Birgitta att författarskapet är manligt konnoterat, och att hennes 

obekväma kvinnokropp därför stannar upp hennes orientering.

Detta leder till att Birgitta utforskar två alternativa kvinnliga positioner, dels som prostituerad, en 

position som tas i bruk framför allt för att samla stoff. Detta att ”bli lesbisk”  är något som inledningsvis 

sker för att hon uppfattar det som en identitet som ska underlätta orienteringen mot författarskapets 

livslinje. Den lesbiska positionen leder dock till en omorientering av kroppen, där den lesbiska 

ensamheten gör att Birgitta slipper vända sin kropp mot män, vilket även blir ett sätt att närma sig 

författarskapets livslinje. Mötet med Una Troubridge och insikten att vissa historier inte får berättas gör 

att Birgitta vet vad hon vill skriva – en glad bok om två kvinnor. Genom relationen med Martha hoppas 

Birgitta på att kunna skriva en sådan bok, men deras relation blir problematisk, vilket Birgitta uppfattar 

hänger samman  med hennes skrivkramp. De tvivel hon känner kring den egna förmågan att bli författare 

kulminerar när hon inte skriver, och vid uppbrottet från Martha uppfattar hon både författarskapets och 

det kvinnliga medborgarskapets livslinje som omöjliga vägar att vandra. Detta leder till att Birgitta gör ett 

självmordsförsök, vilket hon dock överlever. Redan på sjukhuset uppfattar hon det dock som förlösande 

att hon nu är tillbaka i ensamheten, och att hon slipper rikta sin kropp mot någon gör att skrivandet kan 

ske. Vad Birgitta kan sägas upptäcka i sin orientering mot författarskapets livslinje är just denna lesbiska 

ensamhet, som innebär att hon slipper vända sin kropp mot män, men inte heller måste vända den mot 

någon specifik kvinna.       
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