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1.1 Inledning    

När Michail Bachtin i Rabelais och skrattets historia (1965) beskrev den groteska kroppen 

som ständigt utbuktande, omättlig och uppgående i andra kroppar
1
 definierade han på samma 

gång grotesken som fundamentalt gränsöverskridande då den alltid överskrider den 

normativa, färdiga formens gränser. Bachtin menade att det groteska därmed hamnar i 

opposition emot det som uppfattas som det färdiga och fullbordade.
2
 Det bachtianska groteska 

kan därför ses som en ”strategy of resistance” som möjliggör ett ifrågasättande av det 

normativa genom gränsöverskridande.
3
  

      Grotesken hos Southern Gothic- författaren Flannery O´Connor har av Timothy J. 

Basselin
4
 tolkats som ett ifrågasättande, som ett motstånd emot en förenklad avgränsning 

mellan färdiga dikotomier som gott och ont, mellan idealet ”perfektion” och det som anses 

begränsat av sin imperfektion, det som Basselin kallar för ”disability” i hennes verk.
5
 Han 

visar hur den som avviker från idealet och ses som begränsad hos O´Connor blir ”an agent of 

change”
6
 som överskrider inte bara den ideala formen utan även sin egen begränsning.

7
  

       Det är dessa gränsöverskridanden i opposition till det ”färdiga” som kommer vara 

utgångspunkten för min läsning av tre novellsamlingar av Southern Gothic-författarna 

Flannery O´Connor, Eudora Welty och Dorothy Allison: A Good Man is Hard to Find (1955), 

A Curtain of Green (1941) och Trash (1988). Dessa berättelser om laglösa ”Misfits”, 

ensamma handelsresande eller white-trash flickor på flykt undan sin bakgrund kan sägas 

handla om individer som blir både begränsade och gränslösa på samma gång.  

       ”Grotesque is transgressive. It crosses borders, ignores boundaries, and overspills 

margins” skriver Anthony Di Renzo om grotesken.
8
 Trots att begreppet grotesk är 

                                                           
1
 Michail Bachtin, Rabelais och skrattets historia, (1965), Anthoropos, Gråbo, 2007.  

2
 Bachtin skriver att de groteska bilderna ”står i motsättning till de klassiska bilderna av den helt färdiggjorda 

och fullbordade människokroppen, en kropp som nått sin fulla mognad och liksom renats från födelsens och 
utvecklingens slagg”, Bachtin, 2007, s.35.  
3
 Sara Gleeson-White, “Revisiting the Southern Grotesque: Mikhail Bakhtin and the Case of Carson McCullers”, 

The Southern Literary Journal, 2001: vol: 33: no: 2, s. 108-123, s. 110.  
4
 Timothy J. Basselin, Flannery O'Connor: Writing a Theology of Disabled Humanity, Baylor University Press, 

Texas, 2013.  
5
 Basselin, 2013,s. 8f.  

6
 Basselin, 2013, s.21.  

7
 Jag har valt att översätta engelskans ”limitations” till svenskans begränsningar.  

8
 Anthony Di Renzo, American gargoyles: Flannery O'Connor and the Medieval Grotesque, Southern Illinois 

University Press, Carbondale, 1993, s.5.  
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svårdefinierat
9
, så är det vid en närmare granskning ständigt det som försiggår vid gränserna, 

oavsett vid vilka gränser, som den groteska effekten uppstår, de gränszoner som Geoffrey 

Harpham har kallat för ”the margins”.
10

 Di Renzo beskriver de groteska figurerna hos 

O´Connor som marginaliserade och som de som lever utanför ”legitimate society”
11

, överfört 

till Bachtins terminologi skulle detta uttryckas som att de lever utanför den officiella världens 

gränser.
12

   

 

1.2 ”The Benighted” Southern Gothic  

Groteska figurer och händelser under marginaliserande förhållanden i amerikanska Södern är 

karakteristiskt för Southern Gothic som genre.
13

 Det som är genomgående hos såväl genren i 

stort som hos både Allison, Welty och O´Connor är att skriva om ”freakish outsiders”.
14

  

     Den här groteska, litterära traditionen har av Dorothy Allison beskrivits i ordalag som vill 

visa på skönheten hos den: ”It’s a lyrical tradition. Language. Iconoclastic, outrageous as hell, 

leveled with humor …It’s the grotesque”.
15

 Allisons beskrivning blir relevant för att den inte 

associerar Söderns grotesk med varken en negativ livssyn eller dåligt skrivande, till skillnad 

från många av 1900-talets forskare och kritiker. Forskaren Susan V. Donaldson påpekar att 

Southern Gothic har associerats med litterära stereotyper och klichéer, och att den negativa 

synen har påverkats av föreställningar om den amerikanska Södern som helt igenom mörk och 

oupplyst: ”the benighted South”.
16

  

      Flannery O´Connor kommenterade själv i sin “Some Aspects of the Grotesque in 

Southern Fiction” (1960)
17

 på hur Söderns fiktion tenderar att bedömas på ett annat sätt än 

övrig litteratur, och på hur ”grotesk” inte används deskriptivt utan nedsättande.
18

 Di Renzo för 

uppmärksamheten till att hon som kvinna och från Södern hamnade i marginalen av den 

                                                           
9
 Geoffrey Harpham, On the Grotesque, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1982, s. 4ff.  

10
 Harpham, 1982, s. 6.  

11
 Di Renzo, 1993, s. 12.  

12
 Bachtin, 2007, s 20.  

13
 Genren definieras av Encyclopedia Britannica som ”a style of writing practiced by many writers of the 

American South whose stories set in that region are characterized by grotesque, macabre, or fantastic 
incidents”. http://global.britannica.com/art/Southern-Gothic.  
14

 Gleeson-White, 2001, s. 111.  
15

 Carolyn. E. Megan, "Moving Toward Truth: An Interview with Dorothy Allison”, Kenyon Review 16.4, 1994: 
71-83.  
16

 Susan V. Donaldson, "Making a Spectacle: Welty, Faulkner, and Southern Gothic", The Mississippi Quarterly, 
vol: 50, 1997, s. 567-585.  
17

 Flannery O´Connor. “Some Aspects of the Grotesque in Southern Fiction” (1960).  
18

 Då i synnerhet kritiker från Norra USA, som hon kallar för ”Northern” i motsats till ”Southern”.  

http://global.britannica.com/art/Southern-Gothic
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amerikanska kanonen och själv bedömdes annorlunda.
19

 Harold Bloom blir ett exempel på 

detta när han menar att O´Connor hade kunnat bli en större författare om hon tonat ned sina 

”spirituella tendenser”
20

 och Bloom tolkar sedan grotesken som ett resultat av hennes tro och 

som en kritik av den moderna världens anti-religiositet.
21

 Eudora Welty, vars eget 

författarskap placeras in i Southern Gothic-traditionen, har i en intervju med Alice Walker 

med emfas hävdat att hon inte vill bli kallad för en Gothic-författare, på grund av de 

associationer som hon får av genren.
22

 Dåliga associationer har påverkat receptionen och 

förståelsen av grotesken under lång tid. Bachtin menade att Rabelais har lästs med oförståelse 

på grund av den moderna oförmågan att förstå det groteskas funktion hos honom. För den 

som tar Bachtins hypotes i beaktande, går det att dra paralleller till den misstänksamhet med 

vilken Southern Gothic har lästs under 1900-talet. Frågan kan då ställas om en 

karnevalteoretisk inramning skulle belysa aspekter av groteskens funktion i genren som 

tidigare förbigåtts?  

     En huvudsaklig inspiration för denna uppsats kommer ifrån forskaren Sarah Gleeson-

Whites artikel “Revisiting the Southern Grotesque: Mikhail Bakhtin and the Case of Carson 

McCullers” (2001) som argumenterar för den bachtianska teorins potential för studiet av det 

groteska i Southern Gothic:  

 

What I am advocating then, is a crucial need to revisit the grotesque. (…) I note different theories of the 

grotesque, and find Mikhail Bakhtins conceptualization of it most fruitful not only for describing the dynamics 

of McCullers´ grotesque subjects, but also for promising a radically new construction for how we read Southern 

grotesque…(…) as an example of how we might reframe what I suggest are limited readings of the southern 

grotesque.
23

 

 

De ”begränsade läsningar” som Gleeson-White går i polemik emot är de som har läst Söderns 

grotesk som ett symptom på människans existentiella ångest och alienation, eller som 

desillusionerad modernism.
24

 En av de som har tolkat grotesken på detta sätt är Leslie Fiedler 

som i sin Love and Death in the American Novel (1960) i en ofta refererad passage menar att 

delar av den amerikanska litteraturen, som Söderns gotiska tradition, är “bewilderingly and 

                                                           
19

 Di Renzo, 1993, s. 10.  
20

 Flannery O´Connor var starkt troende katolik.  
21

 Harold Bloom. Introducton till Flannery O´Connor: Modern Critical Views, Chelsea House, New York, 1986, 
s.8.  
22

 Alice Walker, "Eudora Welty: An Interview," Conversations with Eudora Welty, ed. Peggy Whitman Prenshaw, 
University Press of Mississippi, Jackson, 1985, 137f.  
23

 Gleeson-White, 2001, s. 109.  
24

 Se Joseph Millichap, “Distorted Matter and Disjunctive Forms, The Grotesque as Modernist Genre”, Arizona 
Quarterly 33:1977, s. 11-17.  
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embarrassingly, a gothic fiction, nonrealistic and negative, sadist and melodramatic – a 

literature of darkness and the grotesque”.
25

 Den blir med all rätta en ”mörkrets litteratur” då 

den behandlar mörka ämnen, men är den därmed negativ och pessimistisk? En sådan slutsats 

utesluter och ignorerar de livsbejakande löftena om tillväxt och förändring som Gleeson-

White menar går att analysera fram i Southern Gothic.
26

  

     Det är min förhoppning att i enlighet med artikelns argumentation använda Bachtins teori 

kring grotesken för att undersöka huruvida gränsöverskridande kan bli en livsbejakande och 

emanciperande kraft för de litterära figurerna. Att aktualisera denna fråga blir särskilt relevant 

då Southern Gothic är en genre som kännetecknas av realistiska skildringar av miljö och 

samhälle. Om den läses som en mörkrets litteratur, eller en litteratur kring den förvirrade 

moderna människan, blir de litterära figurerna i sitt lidande endast passiva offer för samhällets 

baksidor. Southern Gothic blir då litteratur som inte inspirerar till motstånd utan istället 

skildrar tragik.  

         

 1.3. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att undersöka gränsöverskridande som tema hos de litterära 

figurerna i novellsamlingarna A Good Man is Hard to Find (1955), A Curtain of Green (1941) 

och Trash (1988) av Flannery O´Connor, Eudora Welty och Dorothy Allison. Utifrån 

karnevalsteorin kommer gränsöverskridande att definieras som en överträdelse av de gränser 

som separerar det normativa från det groteska och som därmed upprätthålls av den officiella 

världen.  

     Först kommer jag att undersöka vad som inom novellernas fiktiva världar etableras som 

normativt och färdigt. Min analys kommer sedan att utgå ifrån följande frågeställningar: Vilka 

positioner och praktiker hos figurerna kan sägas bli grotesk-realistiskt gränsöverskridande? 

Vilka av dem kan sägas bli karnevaliskt gränsöverskridande? Med ovanstående 

frågeställningar i beaktande ställer jag sedan frågan om gränsöverskridandet ger upphov till 

någon form av förändring? Av vilken art är denna förändring?  

     De tre novellsamlingarna kommer också att jämföras med varandra ur ett tematiskt 

perspektiv. Vilka överenstämmelser finns mellan dem? Hur skiljer de sig åt? Vilken slutsats 

kan dras av detta? Ytterligare en fråga som kommer få mindre utrymme men som jag också 

                                                           
25

 Leslie Fiedler, Love and Death in The American Novel, Criterion Books, New York, 1960.  
26

Sarah Gleeson-White kallar det i ”Revisiting the Southern Grotesque: Mikhail Bakhtin and the Case of Carson 
McCullers” för” growth, promise and transformation”, 2001, s.122.  
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ämnar ställa är hur gränsöverskridandet kan relateras till marginalisering i verken? Kan en 

slags korsbefruktning sägas ske mellan dem?  

 

2.1 Teori   

I Rabelais och skrattets historia (1965) utformade Michail Bachtin sin karnevalsteori utifrån 

de olika former och uttryck som enligt honom karakteriserade den medeltida karnevalen. Det 

karnevaliska bildspråket och karnevalens umgängesformer placerar han in i en historisk-

kulturell kontext där karnevalen ses som det medeltida uttrycket för en mångtusenårig folklig 

tradition som Bachtin kallar den folkliga skrattkulturen. Denna kulturtradition har existerat 

sida vid sida med den kultur som Bachtin ser som den officiella kulturen. Till skillnad från 

den folkliga kulturen så utmärks den officiella kulturen av ett förtryckande allvar som hamnar 

i opposition till den folkliga och kollektiva kulturen, som är baserad på skrattet. Vår nutida 

förmåga att leva oss in i den folkliga skrattkulturen som de deltagande själva upplevde och 

förstod den har enligt Bachtin gått förlorad.  Den har gått förlorad på grund av en ”nyare tids 

borgerliga kultur och estetik” som har blivit helt främmande för det karnevaliska bildspråket 

och bildernas ursprungliga betydelser.
27

  

     Syftet med Rabelais och skrattets historia som studie är att låsa upp de förborgade, 

folkligt- karnevaliska betydelser som karnevalens bildspråk, former och uttryck hade för den 

medeltida människan genom en analys av Francois Rabelais. Bachtin menar att det är 

bildspråkets karnevaliska karaktär hos Rabelais
28

, vars bilder ”helt och hållet hör hemma 

inom en mångtusenårig utveckling inom den folkliga kulturen”,
29

 som är orsaken till att han 

uppfattats som svårförståelig och stötande för den läsare som saknar den karnevaliska 

förståelsen för bilderna. Orsaken till att Bachtin anser det så viktigt att på ”ett korrekt sätt 

ställa problemet om det folkliga skrattet” är för att det moderna sättet att tolka dessa bilder 

inte bara berövar dem på dess ursprungliga betydelser, utan också berövar dem på deras 

filosofiska djup och filosofiska styrka.
30

  

      Det är utifrån en tolkning av den medeltida karnevalen ur ett historiskt perspektiv, 

bestämmande av dess former samt genom en analys av dess funktion i det medeltida 

samhället som Bachtin formulerar sin karnevalsteori. Eftersom jag formulerar mitt syfte 

utifrån karnevalsteorin och har gränsöverskridande som tematisk utgångspunkt för min 

                                                           
27

 Bachtin, 2007, s.15.  
28

 Bachtin, 2007, s.15.  
29

 Gargantua och Pantagruel är de verk som hänsyftas.  
30

 Bachtin, 2007, s.24.  
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analys, så kommer detta teoriavsnitt att presentera karnevalsteorin med fokus på den betydelse 

som gränsöverskridandet får för karnevalsteorin. Det innebär att särskilt fokus kommer att 

ligga på hur Bachtin förhåller sig till och beskriver gränsöverskridande i formulerandet av 

karnevalsteorin.  

     Gränsöverskridande kan alltså sägas blir det perspektiv genom vilket jag närmar mig 

karnevalsteorin, men det är viktigt att påpeka att jag fördenskull inte aspirerar till att omtolka 

eller revidera karnevalsteorin. Claes-Göran Holberg och Anders Ohlsson skriver i Epikanalys 

– En introduktion att ”varje tolkning är ett resultat av den individuelle läsarens 

analysarbete”.
31

 Med det citatet i åtanke ska det understrykas att mitt användande av 

karnevalsteorin som analysverktyg för min undersökning bygger på den tolkning av teorin 

och gränsöverskridandets betydelse inom teorin som jag gjort vid läsning av Rabelais och 

skrattets historia. Bachtins terminologi är relativt ostrukturerad och Rabelais och skrattets 

historia är skriven på en prosa som är nästintill poetisk, där flera olika synonymer och ordval 

används för att beskriva samma begrepp, term eller process. Med detta i åtanke finns i slutet 

på varje teoriavsnitt en kort redogörelse för varför jag valt just de termer som används i 

formulerandet av syfte och frågeställningar.  

      För att strukturera upp detta avsnitt har det delats in i två delar. I den första presenteras 

Bachtins resonemang kring det grotesk-realistiska i karnevalsteorin och i det andra 

presenteras konceptet kring karnevalen i teorin. Vad som skiljer dessa två koncept åt kommer 

att framgå, liksom deras avhängighet av varandra och därmed ska de två avsnitten inte ses 

som ”separata” även om de är uppdelade. För att en distinktion lättare ska kunna göras mellan 

mina valda ordval för att beskriva begreppen och Bachtins terminologi kommer alla de 

begrepp och termer som Bachtin återupprepande använder, eller som kursiveras i Rabelais 

och skrattets historia, att skrivas ut i kursiv stil i min uppsats.  

 

2.2 Den groteska realismen  

Det etymologiska ursprunget till begreppet ”grotesk” kommer ifrån de utgrävningar i slutet på 

1400-talet i Rom där man upptäckte underjordiska grottor som innehöll målningar i en stil 

som gavs namnet la grottesca, från det italienska ordet grotta, som ordagrant betyder 

”underjordisk grotta”. Bachtin skriver att de återupptäckta målningarna från underjorden 

förbluffade samtiden på grund av sin:  

 

                                                           
31

 Claes-Göran Holmberg & Anders Ohlsson, Epikanalys, Studentlitteratur, Lund. 1999, s.42.  
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säregna, fria och fantasifulla lek med växt-, djur- och människoformer, vilka övergår i varandra och skapar 

varandra. Här finns inte de skarpa och fasta gränser som skiljer dessa ”naturens riken” i den vanliga 

framställningen av världen: här i grotesken var de djärvt överträdda. Ej heller sågs den vanliga statiska 

framställningen av verkligheten, den välkända blandningen av stelnade former – av växt- och djurformer – i en 

stelnad och stabil värld förvandlas här till en inre rörelse i själva tillvaron, uttryckt genom övergången från en 

form till en annan och genom en existensens aldrig fullbordade karaktär. I denna ornamentala lek förnims en 

alldeles enastående lätthet och frihet hos den konstnärliga fantasin, en glad, nästan skrattande frihet.
32

  

 

Denna passage har återgetts i sin helhet för att den illustrerar hur normativa gränser och 

överskridandet av dessa blir grundläggande för det groteska inom karnevalsteorin. Som 

framgår i passagen ovan så ställs den groteska avbildningen av världen i motsats till den 

vanliga avbildningen; den uppfattning av världen som beskrivs som förhärskande. I den 

vanliga framställningen är de organiska formerna stabila, och gränserna mellan de olika 

organiska formerna är tydligt dragna. De groteska bilderna beskrivs istället som säregna, men 

på ett sätt som blir positivt; det säregna relateras här till det fria, fantasifulla och glada. Det 

blir resultatet av en munter lek med de organiska formerna som låter fantasin verka fritt utan 

hänsyn till gränser. Leken med de organiska formerna blir till och med så munter att den är 

nästan skrattande. Utifrån denna passage kan man frågan ställas huruvida grotesken blir glad 

och lekfull för att den inte låter sig begränsas av de fasta gränserna?    

     Överskridandet av formernas stabila och fasta gränser, som blir djärvt överträdda, 

förknippas alltså inte med det negativa eller det farliga, snarare handlar det om att föra 

samman det som är separerat av gränser i en gemenskap, genom ett gränsöverskridande. När 

formerna övergår i och skapar varandra blir de inte längre enskilda, avgränsade organiska 

former, utan förenas upp i en gemensam, växande helhet. Denna växande helhet visar på 

existens aldrig fullbordade karaktär i och med att ingen form längre stabil och färdig.  

      Den groteska realismen är enligt Bachtin den folkliga skrattkulturens estetiska skildring 

av tillvaron, ”som radikalt skiljer sig ifrån andra estetiska konceptioner”.
33

 I den groteska 

realismens bilder av den mänskliga kroppen saknar kroppen fasta gränser och avgränsas inte 

från andra kroppar. Det kroppsliga livet omfattar istället hela folket i sin helhet och varje 

enskild kropp uppgår i och hör ihop med folkets kollektiva stamkropp.  Den grotesk-realistiska 

uppfattningen av kroppen står därmed i motsättning till den klassiska estetiska skildringen av 

det kroppsliga, där kroppen är isolerad och ensam, sluten och skild från andra kroppar.
34

 

Kroppen blir i den klassiska estetiken individualiserad och i skildringen av kroppen 

                                                           
32

 Bachtin, 2007, s 42.  
33

 Bachtin, 2007, s. 29.  
34

 Bachtin, 2007, s. 30.  
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utelämnas de kroppsliga processer och funktioner som indikerar att det rör sig om en ständigt 

föränderlig och växande kropp, en kropp i vardande.  

Precis som i sitt beskrivande av ”la grottesca” menar Bachtin att den klassiska kroppens form 

är omgärdad av fasta gränser och skriver att ”till grund för de groteska bilderna ligger en 

särskild föreställning om den kroppsliga helheten och om gränserna för denna helhet”.
35

 Den 

föreställning som hänsyftas är hur kroppen i klassiska likväl som i den borgerliga estetiken 

avbildas så att den tydligt avgränsas från den övriga världen.
36

 Det som ytterligare avgränsar 

den klassiska kroppen är att alla öppningar som leder in i kroppen blir tilltäppta, och att alla 

passager mellan kroppens inre djup och den yttre världen blockeras. Den klassiska kroppen 

har en utslätande yta och den är färdig, fullbordad, strängt avgränsad. Den blir avgränsad 

just på grund av att alla de öppningar där kroppen överskrider sina gränser, blir de ställen 

som avskärs, avlägsnas, tillsluts, dämpas hos den. Bachtin fastslår: ”Det säger sig självt, att 

utifrån dessa kanon måste den groteska realismens kropp framstå som något monstruöst, 

anstötligt och vanställt”.
37

  

     Hos den groteska kroppen hamnar istället dessa öppningar och kroppens inre djup i 

centrum för avbildandet av kroppen. Den groteska realismens kropp styrs av den princip som 

Bachtin kallar den materiellt-kroppsliga. Det materiellt-kroppsliga hos kroppen är det som 

berör dess materialitet, som bilder av ätande och drickande, av naturbehov och sexualliv. 

Bilderna av kroppen blir här omåttligt överdrivna och hyperboliska.  

      I kapitlet ”Den groteska kroppen hos Rabelais och dess källor ” preciserar Bachtin mer 

ingående vad som utmärker den groteska kroppen. ”Allt som strävar efter att nå utanför 

kroppens gränser” tillhör bilden av denna kropp, som utväxter, förgreningar, allt som står ut 

och sticker fram ur kroppen. Det kan exempelvis vara en puckelrygg eller extremt utstående 

ögon. Anledningen till att dessa utbuktningar och framförallt, kroppens öppningar, har en 

sådan betydelse är för att just här övervinns gränserna mellan två kroppar och mellan kroppen 

och världen.
38

  

     Jag menar att dessa öppningar som leder in till kroppen också kan beskrivas som 

gränszoner, eftersom det är de ställen där Bachtin menar att gränsen mellan olika kroppar och 

mellan kroppen och världen överskrids. För att ta munnen som exempel, så blir munnen enligt 

                                                           
35

 Bachtin, 2007, s. 293.  
36

 Viktigt att påpeka för att undvika förvirring är att Bachtin kopplar samman bilden av kroppen i den antika, 
klassiska kanon och den borgerliga uppfattningen av kroppen som ”privat” och ”egoistiskt”. Den groteska 
kroppen står därmed i motsättning till både den klassiska och den borgerliga uppfattningen av kroppen.  
37

 Bachtin, 2007, s.39.  
38

 Bachtin, 2007, s. 295f.  



11 

 

Bachtin en öppning för att det är där som kroppens djup kan möta den yttre världen. Jag 

menar att munnen därmed även blir en gränszon. Öppningen blir den gräns som måste 

överträdas för att livets upprätthållande system ska kunna fungera. De gränszoner, eller 

öppningar, som enligt Bachtin får störst betydelse för den groteska kroppen är magen, 

könsorganet, munnen, baken och näsan.  

     Följande praktiker hör samman med gränszoner, enligt Bachtins uppräknande: ”ätande, 

drickande, förrättande av naturbehov (och andra avsöndringar: svettning, snytning, nysning), 

samlag, havandeskap, förlossning, växt, ålderdom, sjukdom, död, sönderslitande, 

sönderstyckande, uppslukande av en annan kropp”.
39

 Genom dessa praktiker och situationer 

blir den groteska kroppen också förbunden med hela det kosmiska alltet, den hör samman 

med allt organiskt, med bergen, vattnet, elden. Den blir omättlig och hyperbolisk eftersom den 

inte är begränsad till något alls, den blandar sig med ”världen, djuren och tingen”.
40

 Den 

groteska kroppen får därför ofta djuriska drag, eller så blandas de mänskliga kroppsdelarna 

med djuriska kroppsdelar. Den mänskliga formen kan helt enkelt bli utbytt mot en annan 

varelses form, en näsa kan exempelvis bli ett gristryne eller en fågelnäbb. Den materiellt-

kroppsliga är här en universell princip och allt som hör till jorden, allt organiskt, hör samman. 

”Det kosmiska, det sociala och det kroppsliga utgör här en oupplöslig enhet”.
41

 

     Två termer som är grundläggande för att förstå den groteska kroppen i den groteska 

realismen är detroniseringen och ambivalensen. För att förstå dessa termer måste man i sin tur 

känna till den stora vikten av det topografiska för den groteska kroppen och karnevalsteorin. 

Vad som är uppe och vad som är nere spelar en avgörande roll för grotesken i och med att det 

som är uppe förknippas med det upphöjda, med himlen, medan det som är nere förknippas 

med djupet, med jorden. Detroniseringen, eller nedsättandet, innebär man för ned det som är 

upphöjt, topografiskt uppe, till det som är topografiskt nere, nämligen det materiellt-

kroppsliga. Att detronisera innebär att föra ned allt det som är upphöjt, andligt, idealt, 

abstrakt till det materiellt-kroppsliga som är jorden och kroppen.  

     Det nedre blir ambivalent för att det karakteriseras av den uppslukande principen och 

pånyttfödelsens princip på samma gång.  Det nedre är magen, graven, nedsättandet i djupet, 

men det är också modersskötet, jorden som blir sådd. Det föder genom att uppsluka, och det 

nedres död är en havande död. Döden är i den groteska realismen ingen negation av livet, här 
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finns inget dikotomiskt förhållande mellan liv och död där de står i motsättning till varandra, 

istället så förenas de, och det alstrande nedre blir både positivt och negativt.  

   Att definiera grotesken som ambivalent är dock inte begränsat till Bachtin, för att ta ett 

exempel så beskriver Philip Thomson grotesken som ambivalent, eftersom den innebär 

motsättningarnas förening: ”a clash of opposites”.
42

 Men Bachtin menar att den typiska 

tolkningen av grotesken inte uppfattar den pånyttfödande principen, istället uppfattar den 

endast det slukande, det nedsättande, dödande, och på så vis förlorar grotesken i dessa 

tolkningar sin positiva sida.
43

Att grotesken förlorar sin pånyttfödande, positiva sida får 

konsekvenser för hur den negativa sidan tolkas. Det negativa blir ett fullständigt negativt 

fenomen, något som inte borde vara, som Bachtin beskriver det.
44

 Enligt karnevalsteorin kan 

ingen sådan form av absolut negativitet finnas i de groteskt-realistiska bilderna. I dessa bilder 

blir den negativa sidan en förutsättning för den positiva sidan i ambivalensen. Därmed tolkar 

jag det som att det negativa hos Bachtin, i motsats till andra groteskteoretiker, aldrig blir 

något som inte är existensberättigat; det negativa är alltid en del av tillblivelsen och av livet.  

     Biljana Oklopcic skriver kort om den klassiska och groteska kroppen och Southern Gothic 

i Faulkner and the Native Keystone (2014). Oklopcic ser det vanligaste uttrycket för den 

klassiska kroppen i Söderns kultur som tillhörandes den vita överklasskvinnan. Hon 

porträtteras som sluten och icke-sexuell och ”alienated from the low by race, class and sex 

conventions”.
45

 Denna kvinna står ”on a piedestal, statue-like, and closed in time and 

space”.
46

 I enlighet med Bachtin så placerar Oklopcic alltså den klassiska kroppen i det som 

är topografiskt uppe, den vita överklasskvinnan är upphöjd likväl som innesluten i tiden; hon 

är färdig. Oklopcic gör här en koppling mellan den klassiska kroppen och Söderns 

samhällsstrukturer- och hierarkier. Den som befinner sig i en position som hör till den övre 

nivån av Söderns samhällshierarki hamnar också i det som topografiskt uppe och därmed blir 

dess kropp skildrad enligt den klassiska estetikens regler och normer, långt ifrån det nedre. 

Detta resonemang kommer att bli tydligare när den officiella världen diskuteras under nästa 

rubrik.  

     På samma sätt som Oklopcic tolkar jag det övre inom Söderns samhällshierarki som ett 

uttryck för det som är uppe, ”klassiskt” i den groteska realismen, där det övre skildras enligt 
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den klassiska estetiken. Jag tolkar det nedre inom det grotesk-realistiska som motsvarande det 

låga inom Söderns samhällshierarki, och den groteska kroppen kopplas på så vis samman med 

de som har en låg samhällsposition i strukturerna. Oklopcic menar också att den groteska 

kroppen uttrycks av den som har en lägre position i samhället, den som är marginaliserad.
47

 

Enligt Oklopcic utför den groteska kroppen i Södern de praktiker som den upphöjda kroppen 

inte skulle beröra, ex. diverse kroppsfunktioner, sex, barnuppfostran, amning osv. Oklopcic 

ser den svarta kvinnan som det yttersta uttrycket för den groteska kroppen i Södern. Genom 

slaveriet och genom senare hushållsarbete befann sig den svarta kvinnan alltid nära materiellt-

kroppsliga praktiker, som arbete med jord på fälten, omhändertagande av barn och 

matlagning, och förutom detta ansågs den svarta kvinnan vara sensuell och kroppslig.
48

  

      I denna uppsats kommer den klassiska kroppen, den avgränsade med fasta gränser, att 

jämställas med den normativa bilden av kroppen. Detta för att Bachtin ser den klassiska 

estetiken som den förhärskande i den officiella världen. Den groteska kroppen likställs med 

den kropp som överskrider den normativa kroppens gränser. Den groteska kroppen kan 

likställas med den som befinner sig nere i en marginaliserad position i samhällshierarkin, 

medan den klassiska kroppen hör samman med uppe. Det är det här maktförhållandet som 

kommer att vändas uppochned i den karnevaliska världen.  

     Enligt Bachtin blir också kroppen i sig självt ett överskridande element i de grotesk-

realistiska bilderna och det är alltså så även jag förhåller mig till den groteska kroppen. 

Oklopcic beskriver denna kropp som den som inte har någon ”perfection to achieve”.
49

 Den 

groteska kroppen avviker från både normen och perfektionen i förhållande till den klassiska 

kroppen som är färdig. Det som inte behöver växa menar jag kan likställas med det som har 

uppnått formens perfektion, dess fulländning.  

     Något ytterligare som karakteriserar det grotesk realistiska, är att slagen riktade mot 

kroppen under det karnevaliska sönderslitandet inte nödvändigtvis måste vara av ren fysisk 

art, det kan också vara i och med ett hånfullt och hotfullt språk. Själva språket får en viktig 

funktion i detroniserandet. Det som Bachtin kallar för det familjära språket, det som 

kännetecknar en nära relation och som innehåller degraderande invektiv och tillmälen, blir 

under karnevalen allmänt och riktat mot alla. Svordomar blir som ambivalenta ”slag” riktade 
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mot kroppen och världen. Språket vänds så att säga upp och ned, det som man inte får säga i 

den officiella världen blir under karnevalen det språk som talas av alla deltagande.  

     Ett grotesk-realistiskt gränsöverskridande överskrider alltså den klassiska och normativa 

kroppens gränser, det som resulterar i den groteska kroppen och det materiellt-kroppsliga, och 

på så vis kan gränsöverskridande ses som det som möjliggör detronisering och ambivalens, 

eftersom dessa två praktiker är en konsekvens av den groteska realismen.  

 

2.3 Karnevalen och den uppochnedvända världen  

Enligt Bachtin står den officiella världen i opposition till den folkliga skrattkulturen. Den 

officiella världen ska förstås som den värld av förhärskande sanning som upprätthålls av stat, 

kyrka och rättssamhälle. Det är den värld som styr vardagens normer och förbud och som 

upprätthåller den hierarkiska ordningen i medeltidens samhälle. Denna värld är allvarlig, 

auktoritär och dogmatiskt. De kultfester och de ceremonier som tillhör denna officiella värld 

syftar till att hylla och befästa den rådande ordningen och dess eviga fortlevnad; ”den rådande 

hierarkin, de rådande religiösa, politiska och moraliska värdena, normerna och förbuden”.
50

 

Det är i denna värld som den klassiska, avgränsade kroppen omgärdad av fasta gränser är 

normativ. Den officiella världen är topografiskt uppe och upphöjd.  

     Karnevalen, den folkliga festen, skrattet och den groteska realismen bildar en enhet i 

opposition till den officiella ceremonin, och det är bara om de förstås tillsammans som 

Bachtins tolkning av karnevalen blir begriplig. Karnevalsteorin bygger på att den medeltida 

människan levde i en dubbelvärld. Hon levde i både den officiella världen och i den folkliga 

skrattkulturen, i både den förras ceremonier av monolitiskt allvar och den senares karneval av 

pånyttfödande skratt. Under den tid som karnevalen, den folkliga festen, pågick så levde 

människan i denna andra existenssfär, levde i den andra sanningen om världen, en sanning 

som karakteriserades av en opposition mot allvaret. Denna opposition ska dock inte alltid ses 

som av en kritisk eller medveten karaktär, istället levde man ”på riktigt” i karnevalen, den var 

inte bara riter och skådespel.  

     För att ett skådespel ska kunna uppföras så måste det finnas en uppdelning mellan de som 

uppträder och de som är åskådare, men enligt Bachtin så deltog alla i karnevalen så länge den 

pågick.
51

 Karnevalen utmärks av en feststämning, den levda karnevalen är livet som fest. 

Bachtin argumenterar för att festen alltid har sitt ursprung i den andliga och ideologiska 
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sfären. Bachtin menar att vila från arbete inte är nog för att skapa en feststämning, istället är 

festen förbunden med avgörande och omvälvande moment i existensen, med ”död och 

pånyttfödelse, växling och förnyelse”.
52

 Därför blir folkligt-festliga former och gästabudets 

bilder centrala för karnevalen, och där frodas det karnevaliska bildspråket där det materiellt-

kroppsliga och den groteska kroppen skildras. Det är bl.a. bilder av ätande och drickande, av 

magen, av den sönderslitna kroppen, av torgets mat och av den fysiska kontakten mellan 

kropparna som kännetecknar dessa former och bilder.  

    Det som kännetecknar karnevalen i sin helhet och alla dess former och uttryck är det 

karnevaliska skrattandet. Bachtin skriver att ”den officiella världens (kyrkans och statens) 

makt och myndighet med sina normer och värdesystem upphävs under festen”, och detta 

upphävande resulterar i karnevalens skratt, på grund av att skrattet förenar och befriar. Detta 

skratt är universellt och inkluderar alla och är riktat mot alla, hela folket, och hela världen; 

den skrattande ställer sig inte i opposition till det som förlöjligas, istället så skrattar alla och 

alla är potentiellt löjeväckande.
53

 Skrattet är sammankopplat med det materiellt-kroppsliga, 

skrattet är ambivalent, det är på samma gång glatt och hånfullt, och det är detroniserande, det 

”nedsätter och materialiserar.”
54

  

     Eftersom skrattet nedsatte och materialiserade under karnevalen, och inkluderade alla, så 

är ett viktigt moment av detta skratt dess seger över fruktan. Enligt Bachtin så skrämde den 

officiella världen med ”våld, förbud och inskränkningar” och skrattade inte.
55

 Helvetet i den 

officiella världen, det nedre, blir i det karnevaliska bildspråket istället den ambivalenta, 

pånyttfödande jorden, och rädslan för allt det som ”förtrycker och begränsar” omvandlas och 

blir istället till en triumferande seger.  

     Skrattets seger över fruktans och lidandets allvar uttrycks också på ett annat sätt; genom 

att den värld som är den officiella världen vänds uppochned inom karnevalens gränser. Det 

uppochnedvända kan sägas vända ut och in på den officiella världen, det uppochnedvända 

kännetecknas av bilder som visar det omvända, tvärtom och växlingar mellan högt och lågt. 

Till en viss utsträckning kan detta ses som en parodi på det vardagliga livet, men det är en 

lekfull parodi som har sitt ursprung i det karnevaliska skrattet och detroniseringen. Två 

välkända exempel är krönandet av Dårarnas Kung och det som Bachtin kallar för Dårskapens 

och galenskapens tematik; temat om den vise dåren där den officiella världens vishet vänds 
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uppochned. Den vise dåren förstår inte den officiella världens normer och förbud, istället 

representerar dåren den visdom som den andra sanningen om världen besitter, den sanning 

som är förhärskande under karnevalen och som inverterar den förhärskande sanningen.  

     Lars Fyhr skriver i introduktionen till Rabelais och skrattets historia att Bachtin först och 

främst inte såg sig själv som en litteraturteoretiker, istället önskade han sätta in sin forskning i 

ett större sammanhang med en ”helhetssyn på litteratur, människa och samhälle”.
56

 Ett större 

sammanhang som Bachtin själv kallade för filosofisk antropologi. Att ha denna 

”antropologiska grundval” hos Bachtin i åtanke kan bli fördelaktigt för den som analyserar 

Southern Gothic genom karnevalsteorin. Inte bara på grund av det omgivande medeltida 

samhällets betydelse för karnevalsteorin, utan också på grund av det omgivande samhällets 

särskilda betydelse och funktion i Southern Gothic. Med tanke på att både teori och genre 

förhåller sig så tydligt till det omgivande samhället kommer jag nedan att referera till 

antropologisk teori för att kommentera på karnevalsteorin och ytterligare belysa de aspekter 

som berör gränsöverskridande i karnevalen.  

      Jag kommer använda kulturantropologen Mary Douglas’ resonemang i den inflytelserika 

Purity and Danger (1966) för att resonera kring huruvida det grotesk-realistiska under 

karnevalen kan sägas vara detsamma som det som är avvikande och marginaliserat i den 

officiella världen. Svordomarna under karnevalen kan tjäna som ett exempel på detta. Bachtin 

menar att detta sorts språk från början inte var direkt förbundet med skrattet, istället var 

svordomarna och invektiven uteslutna från den officiella språkliga sfären. Det är först i och 

med karnevalen som de färgas av dess fria atmosfär.
57

 Min mening är inte att argumentera för 

en fullgod teoretisk överenstämmelse mellan Douglas och delar av Bachtins karnevalsteori; de 

har många teoretiska olikheter och teorierna är långtifrån att helt överlappa varandra, men 

Douglas uppdelning mellan det som befinner sig på ”rätt” plats och det som befinner sig på 

”fel” plats blir relevant då hierarkiska positioner och topografisk plats spelar så stor roll för 

karnevalsteorin och även för den uppochnedvända världen.  

     Douglas beskriver i Purity and Danger hur det som befinner sig på ”fel” plats och det som 

inte kan kategoriseras, uppfattas som farligt i alla kulturer. Därför upprättas sociala tabun och 

restriktioner för att hålla saker på sin rätta plats, och det som befinner sig på ”fel plats” 

uppfattas som” smutsigt”. Ett exempel för att illustrera detta sätt att tänka, är att jorden på 

marken är på sin plats, men inuti ett hus är jorden istället på fel plats, och därmed smutsig 
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eller ”smuts”. Douglas argumenterar för att människans tendens att kategorisera och på så vis 

etablera social ordning och värderingar genom mönster, ger upphov till att det som hamnar 

utanför etablerade kategorier, eller hamnar på ”fel” plats, betraktas som farligt och smutsigt. I 

Purity and Danger påpekas även att det som är utanför inte nödvändigtvis måste fördömas, 

istället så kan både individen och samhället i sin helhet välja att ”create a new pattern of 

reality in which it has a place”.
58

  

     Bachtin beskriver den groteska kroppen som ”icke-kanonisk” till sin natur; översatt till 

Douglas kan man säga att den groteska kroppen inte går att kategorisera, den faller inte inom 

det klassiska normativa mönstret. I den officiella världen blir det groteska därmed farligt, 

smutsigt, uteslutet. Den process hos Douglas som innebär att ett nytt ”pattern of reality” 

skapas kan likställas med karnevalens upphävande av den officiella världens sociala ordning, 

där allt kan omdefinieras och byta plats, och de tidigare gränserna mellan det kategoriserade 

och det odefinierade upphör att existera och istället genomgår en förändring.  

     Vissa groteska kroppar, som exempelvis, den svarta kvinnans i Södern, går tydligt att 

kategorisera, men kan enligt Douglas sätt att definiera smuts och kategorisering ändå bli 

smutsig, om den svarta kvinna skulle placera sig en position, eller utföra en praktik, som gör 

att hon hamnar på ”fel” plats. För att en kategori ska kunna utformas så måste det som faller 

inom den definieras som ”lika”, dvs. äga likadana egenskaper, annars sker ett överskridande 

av kategorin. Om en svart kvinna skulle uppvisa samma slags egenskaper och utföra samma 

praktiker som förväntades av en vit kvinna, eller tvärtom, skulle denna kvinna överskrida sin 

kategori och hamna på ”fel” plats och bli avvikande, odefinierad. Men precis som 

svordomarna som gick ifrån att vara uteslutna och avvikande till att karnevaliska; så skulle 

dessa avvikande praktiker av denna svarta eller vita kvinna istället bli del av den 

uppochnedvända världen, om de trädde in i den karnevaliska världen med dess skratt. Under 

karnevalen får allt befinna sig på ”fel” plats; baken får vara huvud, dåren får vara kung, barnet 

får bestämma.  

      Utifrån slutsatser som dragits om karnevalen i det här avsnittet, så argumenterar jag för att 

det inte bara är den normativa kroppens gränser som överträds under karnevalen, det är också 

den individualiserade positionen som den avgränsade och färdiga individen har i den 

officiella världen. En position som är beroende av den officiella världens normer och 

hierarkier; Bachtin skriver att var och en under de officiella ceremonierna förväntades ”visa 
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sig med alla regalier som angav titel, rang, förtjänster och inta den plats som tillkom hans 

ställning”, samt att människor var skilda åt av ex. klass, ålder och yrke. Men under karnevalen 

hade detta ingen betydelse.
59

 För att ta den medeltida narren eller dåren som exempel så kan 

narren genom karnevalen sägas överskrida de egenskaper som tillskrivs honom i den officiella 

världen och som blir en del av hans vardagliga, individualiserade position. Narren är i den 

officiella världen bedömd efter dess måttstock, och är därmed begränsad av den kategori som 

han har placerats in i, begränsad av sin position; han är fånig, han är dum, han förstår inte 

reglerna. Även om narren skulle ha en position nära makten som hovnarr, så är dåren alltid 

avvikande i den officiella världen. Narren är ensam, legitim bärare av karnevalsprincipen när 

det inte är karneval.
60

 Men, genom karnevalen överskrider narren gränserna för sin 

individualiserade position och får erhålla de egenskaper som absolut inte tillhör honom; som 

visdom, om än den andra sanningens visdom. Dessutom blir narren inte längre avvikande; 

hela världen genomsyras nu av den karnevalsprincip som narren utanför karnevalen är ensam 

om.  

     Karnevalens uppochnedvända värld innebär för de deltagande ett gränsöverskridande av 

hela den officiella världens normer och hierarkier, inklusive den individuella kroppen och 

dess position som upplöses genom den groteska- realismen. Genom att folket som gemensam 

stamkropp överträder de förbud, normer och kroppsliga gränser som upprättats av den 

officiella världen, leder överskridandet enligt karnevalsteorin till att alla gränser som 

separerar människor raseras, alla blir jämlika, och träder in i ett ”utopiskt rike av gemenskap, 

frihet, jämlikhet och överflöd.”
61

 Enligt Bachtin är det detta som ger karnevalen dess 

feststämning.  

     Jag har valt att sammanfatta de värden, normer och förbud som karakteriserar det 

religiösa, politiska och moraliska i den officiella världen genom att referera till det som 

normer eller ”det normativa”. När det används i min uppsats och mitt syfte är det alltså 

ovanstående som menas. Det har kortats ned för att underlätta läsning och skrivande. Jag har 

valt att också använda ordet färdigt i samband med normativt för att det enligt Bachtin är ett 

grundläggande krav på vad som i den officiella världen anses vara normativt. Bachtin 

använder många ord, som tydligt avgränsad, fullbordad, för att beskriva detta. Jag har valt att 

använda färdigt för att Bachtin använder det för att beskriva både den normativa 
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uppfattningen av kroppen, samt den normativa uppfattningen av världen och det som berör 

praktiker. Det officiella har ”färdiga lösningar vad gäller människans tankar och 

uppfattningen om världen”.
62

 Dessutom så indikerar färdigt att det rör sig om något som är 

formfulländat, och som därmed inte behöver bli större eller ändras.  

     Det karnevaliska gränsöverskridandet ses här som de praktiker som överskrider det normer 

(den officiella världens rådande hierarki, rådande religiösa, politiska och moraliska värden, 

normer och förbud). För den som avviker eller aktivt bryter emot samhälleliga värderingar, 

normer och förbud finns det alltid repressalier och konsekvenser. Jag ser dessa repressalier 

som det som Bachtin refererar till när han skriver om den fruktan som den medeltida 

auktoriteten förde med sig. Jag tolkar alltså karnevaliskt gränsöverskridande som ett 

överskridande av det normativa genom praktiker, i synnerhet de praktiker som förknippas 

med karnevalens uppochnedvända praktiker.  

 

2.4 Metod och disposition   

I denna uppsats kommer en tematisk och en komparativ metod tillämpas för att genom 

närläsning analysera utvalda noveller ur de tre novellsamlingarna. Alla tre författarna till 

verken förenas av några sammanfallande faktorer. Holmberg och Ohlsson menar att 

temaforskning kan visa på ”textens intertextuella verkningsfält”
63

 och eftersom texternas 

tillblivelse har skett under liknande omständigheter vill jag undersöka huruvida dessa 

förhållanden och faktorer har resulterat i något gemensamt förhållningssätt till den tematik 

som undersöks. De liknande omständigheter som åsyftas är att O´Connor, Allison och Welty 

förenas av att de alla tre är kvinnor, kommer ifrån amerikanska Södern, skrev om Södern, 

samt att alla tre var/ är också verksamma inom Southern Gothic.  

     Fyra noveller ur varje novellsamling kommer bli föremål för analys. Samtliga noveller i 

samlingarna kommer alltså inte att analyseras. Jag har gjort detta val för att kunna ge en 

grundlig genomlysning av de noveller som undersöks, och därmed har det kvalitativa 

prioriteras framför det kvantitativa i denna undersökning. De olika novellerna har blivit valda 

i enlighet med ett schema som upprättats med syfte att analysera olika slags noveller i 

samlingarna. Jag har velat ha ett urval där vissa av novellerna har blivit föremål för mer 

forskning än andra, och där vissa är mer berömda än andra. Jag har också velat ha ett urval 

där vissa av dem är längre i ren textmängd, medan andra är kortare.  
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Utifrån ovanstående kriterier undersökte jag novellsamlingarna och såg att om man valde de 

fyra sista novellerna i varje samling och den första i varje så skulle man kunna nå fram till ett 

urval som uppfyllde kriterierna. Dock så blev det för mycket med fem noveller, så den sista i 

varje samling har valts bort i brist på vidare utrymme. Två noveller i varje samling kommer 

att analyseras mer utförligt, och de två andra kommer att analyseras tillsammans, mindre 

utförligt. När två noveller analyseras tillsammans kommer jag oftast att fokusera på en 

gränsöverskridande aspekt, istället för flera. Analysen är uppdelad i tre delar efter författare 

och sedan analyserar jag novellerna utifrån syfte och frågeställningar. Handlingsreferat att ges 

i analysen när det är lämpligt för att kunna sätta sig in i den.  

      För att återkoppla till teoriavsnittet ovan så är de olika former och uttryck som karnevalen 

och den groteska kroppen tar sig alldeles för många för att en genomgång av dem alla skulle 

vara möjligt i föregående teoriavsnitt, istället har de övergripande begreppen och termerna 

presenterats, och de enskilda uttryck som är av betydelse för min analys kommer att 

diskuteras mer ingående där.  

 

3.1 Tidigare forskning  

Forskningen kring det groteska i amerikansk fiktion är väldigt omfattande. Därför har jag valt 

att nästan uteslutande begränsa mig till en översikt av groteskforskningen inom Southern 

Gothic. Det som är skrivet om det groteska i den europeiska, gotiska romanen har också 

utelämnats här, istället ligger fokus på Söderns gotiska tradition. Vissa av de större 

monografierna nedan undersöker det groteska i hela den amerikanska litteraturen, men en 

distinktion görs alltid mellan Söderns grotesk och den övriga amerikanska grotesken av 

författarna. Först kommer jag att placera in groteskforskningen i Southern Gothic i ett bredare 

sammanhang genom att redogöra för den allmänna groteskteori som det har refererats till mest 

inom ämnesforskningen.  

      Wolfgang Kayser är en av de två groteskteoretiker som har kommit att bli mest 

betydelsefull för studiet av det groteska i litteraturen. I sin banbrytande The Grotesque in Art 

and Literature (1957) var Kayser den förste att genomföra en omfångsrik och systematisk 

översikt över begreppets historia, och den teori som presenterades i samma verk kan ses som 

den första som hade ambitionen att vara en allmän groteskteori. I Kaysers teori är grotesken 

ett utryck för en negativ världsbild och själv sammanfattar han teorin på följande vis: ”the 



21 

 

grotesque is the estranged world.”
64

 Hos Kayser uttrycker det groteska mänsklig alienation 

som ett resultat av det som han tolkar som en separation mellan det enskilda jaget och 

världen. Kayser tolkar det groteska som en ”upplösning av all logik” och dess skratt som 

illavarslande.
65

 Precis som Bachtin påpekar så är Kaysers groteskteori kraftigt influerad av 

modernismens tolkning och skildring av det groteska.
66

  

     Michail Bachtin är den andre av de två groteskteoretiker som har blivit mest betydelsefull 

för studiet av grotesken och som går i tydlig polemik emot Kayser. Konsekvensen har blivit 

att de två mest inflytelserika groteskteoretikerna motsäger varandra på begreppets 

grundläggande premisser där den ena ser grotesken som negativ och alienerande medan den 

andre ser grotesken som positiv och kosmisk. Därmed kan två skilda tolkningstraditioner 

urskiljas inom groteskteorin: Bachtins/renässansens och Kaysers/modernismens. Inom 

Southern Gothic-forskningen har tolkningstraditionen med utgångspunkt hos Kayser, den 

negativa, modernistiska, varit den förhärskande under en stor del av 1900-talet.  

     Nedan följer en presentation av den mest relevanta forskningen för ämnet från 1959 och 

framåt. Detta årtal har blivit översiktens utgångspunkt eftersom det var under 60-talet som det 

groteska i Söderns litteratur väckte brett akademiskt intresse. Endast två analyser av genren 

innan 60-talet ska nämnas, och det är Ellen Glasgows artikel ”Heroes and Monsters” från 

1935 och Shields McIlwaines The Southern Poor-White From Lubberland to Tobacco Road 

från 1939. Detta för att belysa hur realism tidigt uppmärksammades i genren jämsides med 

arvet från den gotiska traditionen.
67

 

      I ”Heroes and Monsters” argumenterade Glasgow för att genren kännetecknades av ett 

utsuddande av gränserna mellan den traditionellt gotiska traditionen och den realistiska 

traditionen. Hennes slutsats blev att genreöverskridandet var problematisk för den litterära 

kvalitén. ”Gothic as Gothic, not as pseudo-realism”, menade hon.
68

 Hon insinuerar att de 

gotiska inslagen tar udden av realismen. McIlwaine fokuserade också på de realistiska 

inslagen. I sin studie över fattiga, vita figurer i Southern Gothic beskrev McIlwaine genren 

som en blandning mellan naturalism och ”the Southwestern humor tradition”. Slutsatsen lyder 

i sammanfattning att verken fungerar som ett tragik-komiskt utforskande av de fattiga vitas 
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tillvaro. Både Glasgow och McIlwaine ser alltså genren som en sammansmältning mellan en 

litterär tradition med inslag av fantastik och en tradition som vill vara verklighetstrogen.  

     William Van O´Connor skulle också i sin “The Grotesque in Modern Fiction” (1959) 

fokusera på det omgivande samhällets signifikans för det groteska. Van O´Connor såg det 

som särskilt utmärkande för den amerikanska litteraturen och menade att grotesken borde 

förstås som en respons på en sammansmältning mellan samhällets gamla och nya element; att 

denna sorts litteratur uppstår i skiftet mellan olika paradigm. Även om han såg grotesken som 

central för all amerikansk fiktion, likväl hos ”Northerners” som hos ”Southerners”, betonade 

han att Södern har producerat betydligt mer och annorlunda av det groteska än Nordstaterna.  

     Van O’Connors förklaring till asymmetrin i produktionen av grotesk fiktion mellan Nord 

och Syd såg han som en konsekvens av ett asymmetriskt förhållande mellan Nord och Syd 

ifråga om ekonomisk produktion. Han argumenterar alltså för ett samband mellan det 

utdaterade jordbrukssystemet (som han menade gav upphov till inte bara fattigdom utan också 

abnormalitet) och Southern Gothic. Värd att nämnas i samband med O´Connor är också 

Lewis A. Lawson som i sin ”The Grotesque in Recent Southern Fiction” (1964)  anammar 

samma grundsyn som Van O´Connor gällande grotesken, och menar att Södern drabbats av en 

sorts kulturell förvirring på grund av att området är en agrarregion och att detta kulturellt har 

separerat det från resten av landet.  

      Leslie Fiedler applicerade psykoanalytisk teori på den amerikanska litteraturen i Love and 

Death in the American Novel (1960). Fiedler undersöker på vilka sätt som den amerikanska 

litteraturen skiljer sig ifrån den europeiska, och vad som karakteriserar den. Fiedler 

argumenterar för att olika former av groteska uttryck är utmärkande för den amerikanska 

litteraturen och tolkar mestadels grotesken som negativ.  

      En analys av det groteska i Southern Gothic som vid dess publikation skiljde sig markant 

från tidigare forskning var Alan Spiegels ”A Theory of the Grotesque” (1972). Spiegel 

kritiserar tidigare forskning, bl.a. Van O´Connor och Fiedler, på grunderna att deras definition 

av grotesken är för oprecis, och att konsekvensen av deras analyser blir att Southern Gothic 

och den övriga amerikanska grotesken inte går att särskilja från varandra.  

     Spiegel presenterar i sin artikel en egen teori som utgår ifrån att Söderns fiktion uttrycks 

genom en särskild typ av litterär figur som alltid återkommer i Southern Gothic. Det som 

karakteriserar den groteska figuren enligt Spiegel är att hen alltid är en ”physically or 

mentally deformed figure”. Som fysisk deform kan hen vara ”a cripple, a dwarf, a deaf mute, 

a blind man or an androgynous adolescent” och som mentalt deform: ”an idiot or a mad-
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man”.
69

 Spiegel ser Söderns groteska figur som en modern form av den antika arketypen 

pharmakos, som en figur vars bestraffning av samhället inte framstår som rättfärdigat (för 

läsaren) och den groteske blir därmed en samhällets syndabock samt det oskyldigt lidande 

offret. Den groteska figurens utsatthet i Southern Gothic blir enligt Spiegel en konsekvens av 

hur samhället är uppbyggt, och därmed menar han att det groteska har potential att avslöja det 

som är dysfunktionellt i det moderna samhället.  

     Ett annat signifikant bidrag under 70-talet är Joseph R. Millichaps ”Distorted Matter and 

Disjunctive Forms: The Grotesque as Modernist Genre” där Millichap tolkar grotesken som 

en existentiell, mörk modernism, där den moderna världens alienation leder till fragmenterade 

och förvridna former. Paula Uruburus inflytelserika monografi över den amerikanska 

grotesken, The Gruesome Doorway: An Analysis of the American Grotesque (1987) ser också 

den amerikanska grotesken, inklusive Söderns, som ett symptom på alienation, närmare 

bestämt symptom på en psykologiskt fragmenterad nation, till följd av en diskrepans mellan 

det amerikanska samhällets höga ideal och den ofta mindre idealistiska verkligheten. 

Diskrepansen skapar enligt Uruburu en ” gruesome doorway” som leder till det groteska.  

      I Sverige har Southern Gothic undersökts av Maria Haar i avhandlingen ”The 

Phenomenon of the Grotesque in Modern Southern Fiction” (1983). Haar stödjer sig på Philip 

Thomsons groteskteori, som i sin tur stödjer sig på Kaysers, för att förhålla sig till grotesken. 

Hon delar upp groteskens uttryck i tre skilda undergrupper för sin analys av utvalda Southern 

Gothic-författare: det makabra, det motbjudande och det komiska.
70

 Haar diskuterar även 

Spiegel och kommer fram till att hans teori har viktiga poänger, särskilt angående skillnader 

mellan Söderns grotesk och den ”norra” grotesken, men positionerar sig ändå polemiskt till 

Spiegels teori då hon menar att den logiska följden av hans resonemang blir att alla som 

avviker från det normativa blir groteska, vilket enligt Haar skulle göra nästan alla Söderns 

litterära figurer groteska och betyda att nästan ingen representerar ”det normativa”.  

       Under de senaste åren har det publicerats studier som utifrån skilda teorier och perspektiv 

undersöker separationen och gränsdragningen mellan det normativa och det icke-normativa 

inom genren samt studier som berör frågor om maktstrukturer och identitetspolitik. Justin D. 

Edwards Gothic passages: Racial ambiguity and the American Gothic (2005) undersöker 

sambandet mellan 1800-talets diskurser om “categories of race” samt retoriken kring ”racial 
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difference” och den amerikanska gotiska litteraturen. Edwards läser grotesken som ett uttryck 

för en ”demonization of difference” av de som överskrider kategorier (ex. ”biracials”). Han 

tolkar denna demonisering som ett uppfattat hot inför destabiliserande kategorier och utvidgar 

också sin studie till att undersöka rädslan för överskridande av andra sociala gränser i genren, 

som sexualitet, kön och klass.  

     Joseph Grant Bains avhandling från 2010 “Disturbing signs: Southern -Gothic Fiction 

from Poe to McCullers” analyserar också hur ras-, klass-, och regionala diskurser i genren blir 

sammanflätade med varandra och resulterar i ett spänningsfält av olika farhågor, önskningar 

och sociala konflikter. Utifrån psykoanalytisk och marxistisk teori undersöker Bain sedan hur 

författarna förhåller sig till dessa spänningar och i vilken utsträckning de försöker konstruera 

ny mening genom att överskrida de ursprungliga diskurserna.  

     Patricia Yaeger i Dirt and Desire: Reconstructing Southern Women’s Writing 1930-1990 

(2000) analyserar verk av kvinnliga författare från Södern och utreder det groteskas och det 

monstruösas roll i deras fiktion, relationen och kontaktzonerna mellan ”den svarta” Södern 

och ”den vita” Södern och berättelsernas ambivalenta fascination med Söderns jord, eller 

”dirt”. På senare år har alltså ett skifte kunnat iakttas inom detta forskningsfält, där fokus har 

gått ifrån att analysera grotesken som konsekvens av något alienerat, vare sig det är ett psyke 

eller en nation, och fokus drar istället mer emot att undersöka relationen mellan makt och 

maktlöshet utifrån Söderns sociala strukturer.  

    Sarah-Gleeson-White är den forskare som har varit mest inflytelserik när det kommer till 

att applicera karnevalsteorin på Southern Gothic. Hennes artikel ”Revisiting the Southern 

Grotesque: Mikhail Bakhtin and the Case of Carson McCullers” argumenterar för betydelsen 

av att analysera grotesken i Södern ur detta perspektiv, och går i polemik emot dem som 

endast tolkar grotesken som mörk fiktion. I hennes artikel ”A Peculiarly Southern Form of 

Ugliness: Eudora Welty, Carson McCullers, and Flannery O'Connor” menar Gleeson-White 

att särskilt den kvinnliga, groteska fulheten är genomgående i dessa författares verk, och hon 

nämner specifikt Weltys A Curtain of Green där den kvinnliga fulheten är utmärkande för 

figurerna. Gleeson-White menar att dessa tre författare skriver om Söderns bild av kvinnan 

som både idealiserad och nedvärderad.  

     I sin studie Strange Bodies: Gender and Identity in the Novels of Carson McCullers 

använder Gleeson-White karnevalteorin i kombination med genusteori för att visa på hur 

McCullers figurer, som ofta är ex. androgyna eller transvestiter, på skilda sätt utmanar 

könsrollerna på så sätt att de framstår som positiva figurer, och hon går i polemik emot dem 
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som läst McCullers figurer som ”freaks”, vars ensamhet beror på att de helt har förlorat en 

känslomässig förmåga att känna närhet.  

 

3.2 Groteskforskning om O´Connor, Welty och Allison   

Det är just i början av det här skiftet som karnevalsteori börjar appliceras på Southern Gothic. 

Marshall Bruce Gentry använder karnevalsteori i Religion of the Grotesque 1986 för att 

analysera det groteska hos Flannery O´Connor. Gentry kritiserar den tidigare forskning som 

tolkat O´Connors grotesk som negativ från ett biografiskt perspektiv och argumenterar istället 

för att grotesken kan ses som positiv i hennes verk. Gentry argumenterar för det positiva hos 

O´Connor genom att referera till karnevalsteorin och lånar därifrån begreppet degradering.  

Men, Gentry påpekar också att hans syfte inte är att ersätta Kaysers negativa syn på grotesken 

med Bachtins positiva syn på den, utan att med hjälp av båda teoretikerna få en bättre 

helhetsförståelse för hur den fungerar i fiktionen.
71

 Den förståelse som Gentry bildar sig om 

grotesken hos O´Connor är att avvikelserna från idealen i hennes verk borde ses som 

degradering av samma ideal. Han menar vidare att det är just på grund av de negativa 

avvikelserna som hennes litterära figurer kan reformera sig själva och andra.
72

 Gentry föreslår 

i sin studie att hela syftet med O´Connors författarskap är ett försök att transformera ”images 

of negative, modern grotesquerie into part of an redemptive process”.
73

  

     Anthony Di Renzos American Gargoyles: Flannery O´Connor and the Medieval 

Grotesque (1993) undersöker det groteska i O´Connors verk utifrån medeltidens estetiska 

skildring av det groteska, som ex. ”gargoyles” i medeltida kyrkor. Di Renzo refererar till 

karnevalteorin för sin tolkning, och stödjer sig igenom hela sin analys på en bachtiansk 

uppfattning av kroppen, det groteska och karnevalen, ex. när han skriver att Domedagen kan 

tolkas som en kosmisk ”Mardi Gras” hos O´Connor. Di Renzo ser också det groteska hos 

O´Connor som degraderade ideal, och menar att den hos henne fungerar som en försoning 

med den mänskliga ofullkomligheten, där kampen mellan ont och gott aldrig är svartvit, utan 

ambivalent. Di Renzo tolkar det fula, groteska i hennes verk som förhållanden som möjliggör 

nåd för de litterära figurerna.  

     I Flannery O'Connor: Writing a Theology of Disabled Humanity (2013) menar Timothy J. 

Basselin att det finns ett samspel mellan det groteska hos O´Connor och den kristna teologin. 
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Enligt Basselin blir det groteska hos O´Connor ett sätt att undersöka olika former av 

handikapp och marginalisering, och hur olika ”begränsningar” inte gör människor mindre 

kapabla. Enligt Basselins tolkning ifrågasätter O´Connors verk den koppling samhället gör 

mellan perfektion och det moraliskt goda. Basselin använder både ett biografisk och teologisk 

perspektiv för att läsa hennes verk utifrån det som han kallar för ”limitations”. Basselin 

refererar inte till karnevalsteorin, men trots detta så liknar Basselins resonemang kring 

grotesken hos O´Connor både Gentrys och Di Renzos.  

     Peggy Dunn Bailey, ”Female Gothic” placerar i denna artikel in Dorothy Allison i en 

Southern Gothic tradition och undersöker ”female gothic”, men någon annan form av grotesk 

undersökts inte, som den bachtianska. Kroppar som kan beskrivas som groteska har dock 

undersökts hos Allison i ”Sexless Faces, Abnormal Bodies, and White Trash Girls: Grotesque 

Women in Southern Gothic Literature” av Maura Lammers, där Lammers undersöker 

Dorothy Allison och Carson McCullers utifrån abnorm kroppslighet.  

 

 4.1 Karnevalisk humor i Södern  

Maria Haar analyserar i sin avhandling det som hon kallar för den komiskt-groteska formen av 

grotesk och drar slutsatsen att det är den vanligaste formen av grotesk i Southern Gothic, och 

finner den hos både O´Connor och Welty.
74

 Dock så refererar inte Haar till Bachtin i hennes 

diskussion kring skrattet och komiken i Southern Gothic, istället refererar hon till den 

forskning som undersökt skrattet och komikens relevans för Söderns fiktiva 

historieberättande.
75

 Skrattet och komiken är utmärkande för Söderns långa muntliga 

humortraditioner som anses ha influerat allt slags berättande i regionen, och letat sig in i 

litteraturen. Den humortradition som brukar beskrivas som den största och mest inflytelserika 

kallas för Southwestern Humor eller Southern Frontier Humor. Andrew Silver kommenterar i 

“Laughing over Lost Causes: Erskine Caldwell's Quarrel with Southern Humor” på hur 

Southern Frontier Humor influerade Caldwells skrivande. Silver visar också hur Caldwell 

avvek från den komiska traditionen på ett sätt som förändrade den och öppnade upp för en 

annan form av litterär humor. Southern Frontier Humor skildrar enligt Silver de fattiga på 

deras bekostnad och bygger på att den som lyssnar eller den som läser inte identifierar sig 

med dennes situation. Silver menar att Caldwell istället började skildra det förnekande av den 

fattiges lidande av de övriga klasserna som hela Söderns humor är byggd på. Vidare att “his 
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fiction of comic entrapment opened up Southern humor for the incisive cultural critiques of 

Flannery O'Connor, Dorothy Allison and Bobbie Ann Mason”.
76

. Silver visar inte bara på 

humorns betydelse för genren utan argumenterar också för att den ”cultural critique” som kan 

skönjas hos Southern Gothic -författare vilar på och har sin grund i skrattet.  

     Ett samband mellan detta Söderns skratt och den groteska kroppen har också undersökts av 

Milton Rickel i ”The Grotesque Body of the Southwestern Humor”. Rickel stödjer sig på 

Bachtins koncept om den groteska kroppen och menar att denna sorts kroppslighet är den som 

figurerar i humorberättelserna. ”The grotesque bodily imagery of Southwestern humor is 

always the language of human reduction or human enlargement, and usually the latter” skriver 

Rickel och undersöker våld, ituslitande av kroppen, ätande, drickande, exkrementer och 

sexualliv som en grundläggande del av humortraditionen.  

     Kropparna är icke-normativa och har ingen likhet med den klassiska kroppen: ”Instead, 

these bodies are too fat or too thin, too short or too tall to represent that stability and 

completion of being represented by Vitruvian man”. Rickel finner också att de praktiker och 

de positioner som dessa kroppar utövar kan sägas bli ambivalenta, då de ger upphov till både 

positiva och negativa konnotationer och resultat.
77

 Rickel finner också överenstämmelser 

mellan det informella språket med dialekternas betydelse hos Bachtin och det språk som 

används inom humortraditionen, där Söderns regionala dialekter ligger till grund för 

berättelserna och den komiska effekten.  

 

5.1 Analys. O´Connor  

5.2 ”A Good Man is Hard to Find”  

I ”A Good Man is Hard to Find” har ”The Grandmother” klätt upp sig för en bilresa med sin 

sons familj. Den klädsel som farmodern valt för resan kan beskrivas som klassiskt ”ladylike”; 

hon har på sig en klänning med spets vid hals och ärmar, en hatt prydd med violer och vita 

handskar.
78

 Enligt berättaren vill farmodern alltid bli sedd som en ”lady”, till och med under 

de mest prekära omständigheter: ”In case of an accident, anyone seeing her dead on the 

highyway would know at once that she was a lady”.
79

 På grund av hennes ”ridiculous 
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wardrobe and antiquated manners” skriver Di Renzo att farmodern vid första anblicken 

riskerar att tolkas enbart som föremål för O´Connors satir.
80

 Bachtin har fört 

uppmärksamheten till att berättelser med groteska element tenderar att ensidigt tolkas som 

rent satiriska: ”att föreställa sig den groteska bilden som rent satirisk, dvs. negativ, är en 

mycket utbredd uppfattning”.
81

  

     Hela novellen igenom refererar farmodern till sig själv som en ”lady”, och det ligger nära 

till hands att se hennes sätt att beteckna sig som ett parodiskt upphöjande av henne själv,
82

 

och därmed som en satir över den ”silly bourgeois sentimentality” som Di Renzo kallar 

hennes världssyn. Men, genom att farmodern betecknar sig själv som en ”lady” så placerar 

hon på samma gång in sig själv i en kategori som går att relatera till en högre position inom 

samhällshierarkin. En ”lady” är per definition en respektabel och väluppfostrad kvinna, och 

betecknade från början enbart kvinnor som innehade en hög samhällsposition.
83

 Farmodern 

positionerar sig själv som uppe i den officiella världen.  

     Inom karnevalsteorin är titlar och rangordningar utmärkande för den officiella världen, och 

samtliga medborgare förväntas visa sig med de regalier som tillkommer ens ställning.
84

 Då 

farmodern både ser sig som en lady och klär sig på ett sätt som kan beskrivas som ”ladylike”, 

kan det antas att hon kommer vilja framställa sig själv som efterlevandes de värderingar, 

normer och förbud som den officiella världen påbjuder. Utifrån detta antagande kan vad som 

etableras som normativt i berättelsen undersökas, och som skall ses är det just i 

skärningspunkten mellan vad farmodern säger till andra och hur hon handlar i praktiken som 

det normativa och färdiga framträder som tydligast. Timothy J. Basselin skriver ”we do not 

pity the grandmother in ”A Good Man is Hard to Find” because her own hypocrisy and lies 

and limitations bring about her fate”.
85

 Det är farmoderns överskridande av det normativa som 

hon själv högt värderar som kommer leda in både henne och familjen i mötet med det 

groteska.  

     Som ”lady” värderar farmodern respektabilitet mycket högt. Hon menar att det respektabla 

inte längre är vanligt förekommande i samhället, och beklagar sig över detta: ”In my time 
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children were more respectful of their native states and their parentes and everything else. 

People did right then”.
86

  Farmoderns oro över respektabilitetens försvinnande delas av Red 

Sam
87

 och hans fru som sköter vägkrogen The Tower. De diskuterar tillsammans hur 

människor i allmänhet avviker från det som de anser vara moraliskt normativt. Red Sam 

menar att människors beteende blir värre och säger: ”I remember the day you could go off and 

leave your screen door unlatched. Not no more”. Red Sams fru tillägger att det inte finns ”a 

soul in this green world of God’s that you can trust”.
88

 Farmodern menar att Red Sam till 

skillnad från många andra är en god man, och att ”people are certainly not nice like they used 

to be”. Farmodern kommer sedan in på Europa som hon beskyller för att ha orsakat USAs 

problem, då hon menar att européer tror att amerikaner är ”made of money”. Red Sam säger 

sedan att de inte behöver diskutera saken vidare, eftersom ”she was exactly right”.
89

  

     Utifrån diskussionen på The Tower kan slutsatsen dras att det normativt påbjudna är att 

vara ärlig och att inte ljuga, att inte ta något som inte är ens eget, t.ex. att inte smyga in genom 

någons olåsta dörr och ta deras ägodelar ifrån dem. Sådana praktiker fördöms inte bara av 

farmodern och de två andra, det leder också till repressalier och negativa konsekvenser från 

det auktoritära samhället som kan ingjuta fruktan, ex. fängelsestraff. The Misfit är en 

brottsling som har avtjänat fängelsestraff och är jagad av samhället för att han begår stöld och 

deltar i våldsamma praktiker, och dessutom utför han dem återupprepande. Personligen tycker 

The Misfit att den enda formen av nöje finns i ”meanness”: ”by killing somebody or burning 

down his house”.
90

 Förutom att vara ärlig,
91

 framstår det alltså som normativt att vara ”nice”, 

alltså att inte våldföra sig på andra eller deras egendom, något farmodern också påpekar då 

hon menar att folk borde vara ”nice” som de var förr i världen.  

     Både farmodern, Red Sam och hans fru förflyttar i samtalet fokus till det förflutna, till förr 

i världen. Farmodern refererar till och med till det förflutna i dubbel bemärkelse då hon menar 

att barn förr i tiden visade respekt gentemot sitt ursprung, mot föräldrar och hemstater – alltså 

att: förr i världen, så vördade man förr i världen. Enligt Bachtin så blickar den officiella 

världen bakåt, mot det förflutna, för att framställa den förhärskande sanningen och de rådande 
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moraliska värdena som eviga och stabila.
92

 Det förflutna värderas också högt av farmodern 

för att hon menar att folk inte avvek från det normativa förr; människor ”did right” förr i 

tiden.  

     Farmodern beskrivs av Di Renzo som en ”silly, conventional woman”.
93

 Det som gör 

henne löjlig ur läsarens perspektiv är inte bara hennes garderob, utan i lika hög grad hennes 

eviga strävan efter att ”do right”, hon vill att allting ska ”gå rätt till” och konsekvensen blir att 

hon både tillrättavisar och undervisar andra. Hon talar i förebyggande syfte om för pappan i 

familjen var fartgränsen går, så att de inte ska bli stoppade av polisen. När ett av barnen får en 

fråga som det svarar ärligt, men oförskämt på, är det farmodern, och inte någon av barnets 

föräldrar, som reagerar starkast och utbrister: ”Aren’t you ashamed?”
94

 Under bilresan 

förklarar farmodern för resten av familjen vad som är värt att uppmärksamma i landskapet, 

och till och med när hon håller i familjens bebis så försöker hon roa honom genom att berätta 

”about the things they were passing.”
95

 När familjen sedan bestämmer sig för att köra av vid 

grusvägen mot herrgården, det som skall bli deras död, menar farmodern att det kommer bli 

bra för barnen eftersom: ”It would be very educational for them”.
96

  

     Då farmodern möter The Misfit försöker hon rädda sig själv genom att undervisa och 

upplysa även honom om hur han kan bli en god man genom att be och vända sig till Gud. När 

farmodern påstår att Jesus kan hjälpa honom, så instämmer The Misfit med ”That’s right”, 

men fastslår sedan ”I don’t want no hep”. Farmodern försöker sedan förklara för honom att en 

god man inte skulle skjuta en ”lady”, varvid The Misfit återigen instämmer, men menar att 

han inte heller är en god man.
97

 Att leva efter de kristna normerna skildras här som en väg, en 

öppning in till att erhålla en plats i den officiella världen. The Misfit delar alltså farmoderns 

uppfattning om vilka värderingar, normer och förbud som konstituerar det normativa i den 

officiella världen, och han är också medveten om att samhället vill bestraffa honom för hans 

överträdelser.
98

  

     När The Misfit hävdar att en plats i den officiella världens inte intresserar honom, väljer 

han på samma gång ett riskfyllt liv på flykt undan det officiellas bestraffningar. Han kan 
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beskrivas som en ”outcast”
99

 och hans motvilja mot att leva ett hederligt ”comfortable life”, 

som farmodern kallar det, kan kontrasteras emot farmoderns eget sätt att leva som ”lady”, där 

hon systematiskt försöker undvika risker genom kontroll. Farmoderns kontrollerande sker inte 

bara genom att tillrättavisa och undervisa andra, utan också genom att hålla koll på saker i 

allmänhet, som att anteckna hur många mil de kör med bilen så att de med säkerhet ska veta 

när de kommer hem igen.
100

 Det är viktigt för farmodern att undvika det oförväntade, det som 

bryter emot det ordinära, och det oförväntade uppfattas alltid som potentiellt farligt. 

Farmoderns katt Pitty Sing kan sägas få en symbolisk betydelse i novellen, och har en 

betydande inverkan på familjens öde. Orsaken till att farmodern väljer att ta med Pitty Sing på 

resan är just på grund av rädslan för det oväntade, för att ”she was afraid he might brush 

against one of the gas burners and accidentally asphyxiate himself”.
101

 Det låter som ett högst 

hypotetiskt scenario, men det får ändå inflytande över hennes vardagliga beslut.  

     Det anmärkningsvärda är att farmoderns vilja att kontrollera och ”do right” inte verkar 

påverka hennes stressnivåer. Farmodern beskrivs inte som nervöst lagd, men inte heller som 

aktivt ansvarstagande. När familjen ska åka iväg är farmodern visserligen först med att hoppa 

in i bilen, men hon sitter sedan i baksätet med barnen medan föräldrarna sitter i fram och kör. 

Genom hela resan skildras hon som på mycket gott humör, hon skämtar medan de åker i bilen 

och återberättar anekdoter från sin ungdom.
102

 När de stannar vid The Tower börjar hon dansa 

vid jukeboxen, och senare under bilfärden somnar hon i baksätet. Farmodern bor inte heller 

själv, utan bor hemma hos sin son, Bailey, som är pappan i familjen. Bailey verkar inte ha 

ärvt moderns kynne, utan snarare formats av det: ”he didn’t have a naturally sunny disposition 

like she did and trips made him nervous”.
103

 Utifrån beskrivningen ovan så förefaller 

farmoderns liv som ”comfortable”, men bekvämt på bekostnad av andra.  

    Farmodern beskrivs i själva verket aldrig som obeslutsam eller begrundande något, istället 

försöker hon övertala andra att göra vad hon redan bestämt sig för. Inom karnevalsteorin 

karakteriseras den officiella världen av ”färdiga lösningar vad gäller människans tankar och 

uppfattning om världen”.
104

 De tankar och uppfattningar om världens beskaffenhet som utgör 

det normativa i den här novellen kan beskrivas som färdiga. I samtalet mellan farmodern, Red 

Sam och hans fru ställer ingen av dem några nya frågor, och de söker inte efter lösningar på 
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problem genom diskussion eller debatterande, istället applicerar de sina redan bestämda 

normativa uppfattningar på samhällsproblem. Red Sam ser i själva verket allt som så 

självklart att han menar att det inte finns någon anledning för dem att fortsätta diskutera. Detta 

till trots att det orsakssamband som farmodern just pläderat för, mellan Europa och det 

amerikanska folkets bristande förmåga att leva efter det officiellt normativa, inte är resultatet 

av någon djupare utläggning. De värderingar, normer och förbud som etableras av den 

officiella världen bildar ett normativt sätt att förhålla sig till världen som betraktas som 

fulländat. Det som är färdigt är det som har nått sin formfulländning, och det normativa 

beskrivs här som att ha nått sin formfulländning i det förflutna, förr i världen. Det normativa 

kan jämföras med den klassiska kroppen; det är omgärdat av fasta gränser som inte ska 

överskridas, och all förändring, även den oundvikliga över tid, blir då som den groteska 

kroppen; överskridande och farlig.  

 

 Gränsöverskridande  

Familjen möter The Misfit på grund av att de avviker både från den ursprungliga rutten och 

från den stora vägen. Av en ren impuls vill farmodern besöka ett gammalt hus och plantage 

hon varit på i sin ungdom, och för att övertala resten av familjen berättar hon för barnen om 

en ”secret panel” fylld av silver som ska finnas gömd där. För att komma till plantaget måste 

de dock svänga av från huvudvägen och in på en ”dirt road”, vilket de också gör.
105

  

     Denna mindre väg är mycket ojämn, plötsligt åker de uppe på en kulle, ”then the next 

minute, they would be in a red depression with the dust-coated trees looking down on them” 

och så fortsätter det en lång bit.
106

 Vägen innebär alltså tvära kast mellan högt och lågt för 

familjen. De kraschar sedan med bilen på vägen, på grund av att katten Pitty Sing hoppar upp 

från sin plats och stör pappan som kör. Kraschen gör att deras bil rullar runt och att den faller 

ned vid sidan av vägen i ett dike så djupt att det beskrivs som en ”gulch”, belägen ”about ten 

feet” ovanför vägen. Farmoderns försök att kontrollera det oförväntade genom att ta med Pitty 

Sing på resan har här resulterat i att omvända sker; det är medtagandet av katten på resan som 

ger upphov till det oförväntade. 

     Det är nu, då The Misfit och hans två kumpaner kommer körandes och hittar familjen efter 

deras långa fall ned, som världen börjar vändas uppochned. Farmodern har ända tills nu 

placerat sig själv i en position i den officiella världen som tillhör det som är topografiskt 
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uppe, som lady och som upprätthållande det normativa. The Misfit å andra sidan, befinner sig 

i den officiella världen i en position som är topografisk nere. Han är utesluten ur samhället 

som kriminell på flykt, och är deltagande i praktiker som överskrider det normativa. Men när 

The Misfit nu möter farmodern befinner han sig istället topografiskt ovanför henne. Han 

befinner sig på vägen ovanför diket och ser bokstavligt ned på henne, och blir tvungen att 

långsamt, och värdigt, stiga ned till hennes nivå: ”placing his feet carefully so that he 

wouldn’t slip”.
107

 Farmodern har å sin sida just fallit ned från en höjd och förlorat kontrollen 

över sin kropp; hon är rädd för att något är brutet och skakar. Redan i den första ordväxlingen 

fastställs de nu ombytta rollerna
108

 mellan farmodern och The Misfit då farmodern försöker 

berätta för honom om vad som har hänt dem: ”We turned over twice!” säger hon.  ”Oncet”, 

svarar han då, ”we seen it happen”.
109

 Det är The Misfit som rättar henne. Farmodern är 

plötsligt inte längre den som tillrättavisar, utan den som blir tillrättavisad.  

     Skogen bakom dem i det djupa diket liknas sedan vid en öppen mun: ”Behind them the 

line of woods gaped like a dark open mouth”.
110

 Den grotesk-realistiska bilden av den 

gapande munnen blir symboliskt förebådande för familjens nedsättande i det materiellt-

kroppsliga.
111

 Munnen är i karnevalsteorin en gränszon, en öppning mot djupet, och den här 

mörka, gapande munnen symboliserar den gräns mellan liv och död, mellan den officiella 

världens yta och det groteska, uppslukande djupet som de snart skall överträda. Det är också 

direkt efter detta som farmodern beseglar familjens öde och sänder in dem alla i gapet genom 

att känna igen brottslingen: ”You’re The Misfit!” När han svarar: ”it would have been better 

for all of you, lady, if you hadn’t of reckernized me”
112

 så inser familjen att de blivit 

dödsdömda. I denna värld är det den normativa som måste fly och den uteslutne, 

överskridande som ingjuter fruktan och fäller domar över människors öden.  

     Att den andra värld som de har fallit ned i styrs av grotesk-realistiska principer innebär att 

skildringarna av kroppen och det kroppsliga också genomgår förändring. Då kroppen ej 

tidigare nämnts och utelämnats i berättelsen, med undantag av två matpauser och farmoderns 

hypotetiska kropp på motorvägen, blir kroppen nu istället djurliknande, sårbar och ej tydligt 

avgränsad ifrån världen. En av kumpanerna, Bobby Lee, har ”his mouth partly open in a kind 
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of loose grin” när han först får syn på familjen och ett av barnen liknar honom vid ett djur, en 

gris.
113

 På detta reagerar Bobby Lee ambivalent; det får honom att rodna och skratta på 

samma gång. Det kriminella gängets kroppar skildras som utbuktande och iögonfallande, 

Bobby Lee beskrivs som tjock och The Misfit har på sig för trånga byxor, iklädd skor utan 

strumpor så att hans röda vader blir synliga, och han har inte på sig någon skjorta. Farmodern 

är en vit kvinna som positionerat sig som övre i den officiella världen; och då hennes kropp 

innan har skildrats som sluten och färdig blir den grotesk-realistiskt gränsöverskridande och 

därmed ofullbordad. Hon börjar nu gråta, misstänker att något är brutet i hennes kropp, får 

svårt att prata och kommer till sist att hamna i en ”puddle of blood”.
114

  

     Frederick Asals skriver i The Imagination of Extremity (1982) om ”the double figure” som 

litterärt motiv hos O´Connor, och menar att dubbelgångaren återkommer på samma sätt i 

hennes fiktion. Det börjar med att en självförnekande människa ser en varelse som förefaller 

”both strange and yet in some ways familiar, like a distorting mirror whose image they at once 

repudiate but cannot turn away from – in short, a double figure”.
115

 När farmodern för första 

gången ser The Misfit så tycker hon också, innan hon känner igenom honom, att han är 

märkligt bekant, som om hon känt honom i hela sitt liv.
116

  

     The Misfit kan tolkas som en ”double”, som en spegelvänd bild av farmodern, han är som 

henne fast tvärtom, och uppochned vänd.
117

 Medan farmodern gärna placerar in sig själv i 

kategorin ”lady”, samt delar in andra människor i normativa kategorier som ex. ”goda män”, 

så kännetecknas The Misfit av att han inte vill eller kan kategorisera sig som god eller ond. 

När farmodern enträget ber honom att definiera sig som en god man, så att han inte ska skjuta 

en lady får läsaren förmoda, svarar han ”Nome, I ain’t a good man, but I ain’t the worst in the 

world neither”.
118

 The Misfit överskrider alla de normativa gränser som farmodern säger sig 

representera, och på så sätt personifierar han själva motsatsen till hennes ideal. Han är inte 

respektabel, han stjäl, är våldsam, är inte snäll, är inte pålitlig, vänder sig inte till Gud, har 

svårigheter med att komma ihåg sitt förflutna och avviker ifrån de normativa, färdiga 

tankesätten i sina filosofiska utläggningar.
119
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     Den enda gränsöverskridande praktik som The Misfit inte ägnar sig åt verkar vara att ljuga. 

Läsaren får aldrig någon anledning att betvivla sanningshalten i något av det som han säger 

eller påstår. Som Basselins citat beskriver så är det annorlunda med farmodern: hon ljuger och 

manipulerar sig igenom hela berättelsen och det är dessa lögner som gör henne till en 

hycklare. Farmodern hävdar att alla ljuger och att ingen går att lita på, men hon själv är just en 

sådan ”avvikare” från det normativa. Exempelvis så är att hela historien om ”the secret panel” 

på herrgården en lögn för att få resten av familjen att vilja åka dit hon själv vill. När hon 

sedan, efter att de har kraschat med bilen, inser att den ”dirt road” som hon utpekat som vägen 

till herrgården inte är rätt väg, undanhåller hon sanningen på grund av ett själviskt skäl: hon 

vill inte att sonen Bailey ska bli sur på henne. Farmodern värderar också snälla människor 

högt, de som är ”nice”, men farmodern själv framstår inte som särskilt snäll. Hon vördar de 

kristna normerna och Jesus, men själv offrar hon sig inte för någon; utan lever istället ett 

bekvämt liv på bekostnad av andra. Farmodern gränsöverskrider det normativa genom att vara 

oärlig, och framstår som skyldig till både sin egen kommande olycka och övrigas.
120

 

     The Misfit blir till en spegelvänd bild av farmodern då han istället är skyldig till många 

gränsöverskridningar av det normativa, men inte de som farmodern gör sig skyldig till; han 

framstår istället som ärlig och som ett slags offer för den officiella världen. Senare i 

konversationen med farmodern menar The Misfit att det som skickade honom i fängelse första 

gången inte var moralisk skuld. Han var aldrig ”a bad boy”, istället hamnade han där för att 

han ” I done something wrong”.
121

 I den karnevaliska världen tillåts alla att ”göra fel”, och det 

normativa upphävs, men The Misfit har inte vuxit upp i en karnevalisk värld, han har vuxit 

upp i den officiella världen. The Misfit berättar om sin barndom, och menar att han som barn 

ansågs annorlunda än sina bröder och systrar, för att han verkar har varit för frågvis: ”it’s 

some that can live their whole life out without asking about it and it’s others has to know why 

it is, and this boy is one of the latters” ska hans pappa ha sagt om honom.
122

  

      Ovanstående visar hur The Misfit gör en distinktion mellan att befinna sig i en 

gränsöverskridande position/ att göra något fel/ inte på det rätta sättet, och att vara ”bad”, eller 

farlig. Enligt egen utsago kallar han sig The Misfit för att ”I can’t make what all I done wrong 

fit with what all I gone through in punishment”.
123

 The Misfit verkar här mena att han blev 

straffad för att han gjorde något som var ”wrong”, men inte för att han deltog i en 
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gränsöverskridande praktik som kan ses som moraliskt ondskefull. The Misfits frågvishet i en 

värld där de färdiga lösningarna är norm placerade honom i en avvikande och 

gränsöverskridande position, utanför de etablerade kategorierna; att vara frågvis blev en 

gränsöverskridande praktik som ledde till den officiella världens repressalier. Enligt The 

Misfit blev han behandlad som en kriminell fast han inte deltagit i de gränsöverskridande 

praktiker som han betraktar som förtjänande bestraffning. The Misfits beskrivning av 

fängelsecellen kan tolkas som en metaforisk bild där det spatiala representerar instängdheten i 

det avgränsade utrymme som den officiella världen har tvingat honom in i: ”Turn to the right, 

it was a wall. Turn to the left, it was a wall. Look up it was a ceiling, look down it was a 

floor.” The Misfit menar att han i detta avgränsade utrymme blev ”buried alive”.
124

 Precis 

som hans beskrivning av cellen bildligt illustrerar ett förvisande till en begränsad existens, är 

uttrycket ”buried alive” en ambivalent grotesk-realistisk bild som illustrerar att bli uppslukad 

ned i jorden och graven. Det är dock inte en grav som slutgiltigt dödar, istället återföds den 

nedsatte. Den The Misfit som återföds in i samhället är inte densamme som blev begravd – 

han börjar nu delta i våldsamma praktiker som är kriminella och låter sig inte begränsas av 

några normativa gränser. Nu befinner sig The Misfit i en position där han utövar praktiker 

som placerar honom i fullständig och högst självmedveten opposition till det etablerade 

samhället. The Misfits livsberättelse och filosofiska utläggningar blir en form av 

galenskapenstematik och han kan tolkas som en variant av den vise dåren, en avvikare i den 

officiella världen som i den karnevaliska världen får herraväldet och representerar en andra 

sanning genom sitt nya tolkningsföreträde.
125

 Den andra sanningen kan sägas vara att den 

officiella världen har orsakat och bär skuld till The Misfit lidande. The Misfit har inte 

befunnit sig på ”rätt” plats, inte deltagit i de praktiker som förväntats av honom, inte haft rätt 

egenskaper, och därmed behandlades han som samhällets ”smuts”, som farligt 

gränsöverskridande.  

      Om The Misfit är högst medveten om sina egna gränsöverskridanden, så skildras 

farmodern som totalt omedveten om det; lögnerna och hyckleriet skildras som omedvetna 

processer hos henne. Frederick Asals skriver att många av figurerna i O´Connors fiktion har 

sinnen som är så ”so unaware and so absurdly assured that they have refused to acknowledge 

any deeper self”.
126

 En förändring av farmoderns sinne och omedvetna tillstånd sker först när 
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farmodern degraderas ned i det materiellt-kroppsliga nedre i mötet med det spegelvända, den 

som är tvärtom: The Misfit.  

Rörelsen emot den plats där denna förändring kommer äga rum är det som för novellens 

handling framåt, och hela den narrativa strukturen är uppbyggd som en rörelse nedåt från det 

övre till det nedre. Bachtin skriver att de groteska degraderingarna är ”konkret-topografiska 

och påtagliga”
127

 och att det topografiska representeras av tornet och underjorden, graven.
128

 

Farmodern och familjen rör sig också både konkret och symboliskt från tornet till graven i 

berättelsen. Den plats som farmodern befinner sig på när hon för det normativas talan och 

placerar sig själv i en upphöjd position, där hon också dömer ut det stora flertalet som 

avvikare, är vägkrogen som heter The Tower. Där talar hon med en man vars namn intuitivt 

ger konnotationer till officiella institutioner och det normativa hon beskrivit: Red Sam. Efter 

att de lämnat The Tower blir farmodern påmind om det gamla plantaget som hon vill besöka, 

och den plats som de just har kört förbi när hon kommer att tänka på plantaget heter 

Toombsboro. Ortnamnets början, ”toomb”, är bara en bokstav ifrån ordet ”tomb”.  

     Den väg som familjen sedan måste köra in på för att komma till plantaget är en avstickare 

från huvudvägen, en ”dirt road”. Yaeger skriver i Dirt and Desire att Söderns litteratur är 

”obsessed with dirt – who owns it, who cleans it; with bodies that go into the ground but also 

with white pollution”.
129

 Något att ta i beaktande är den dubbla betydelsen av ”dirt” i det 

engelska språket, det är på samma gång en motsvarighet till svenskans ”smuts” som ett annat 

ord för jord, eller ”soil” som inte brukas. I berättarstrukturen går det att urskilja en 

övergripande degradering där farmodern förs ned från sin övre position i tornets höga sfär, 

genom Toombsboro som markerar vägen till graven, ”the tomb” och slår in på vägen som 

leder till den lägre delen av topografin, mot det nedres slukande jord och ”smuts”. Sedan 

faller hon slutgiltigt ner i det nedre till den gapande munnen, och hon har därmed passerat 

gränszonen in i den groteska världen, organiserad som en karneval.  

      Den karnevaliska världen och de grotesk-realistiska bilderna karakteriseras av ambivalens, 

och farmoderns dödsögonblick när hon blir dödad av The Misfit utgörs av grotesk-realistiska 

bilder av den sönderslitna kroppen och slagen:  

 

His voice seemed about to crack and the grandmother’s head cleared for an instant. She saw the man’s face 

twisted close to her own as if he were going to cry and she murmured, ”Why you´re one of my babies. You’re 
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one of my own children!” She reached out and touched him on the shoulder. The Misfit sprang back as if a snake 

had bitten him and shot her three times through the chest.
130

  

 

Pistolskotten både söndersliter henne och slår emot henne tills hon dör. Den 

gränsöverskridande praktik i form av våld som The Misfit utövar blir farmoderns död och det 

slutar med att hon blir begravd i samma skogsdunge där den gapande munnen framträtt.  

    Trots att The Misfit dödat andra tidigare, så verkar detta ögonblick ha gett upphov till en 

förändring hos honom: innan han dödar henne börjar han nästan gråta. Tidigare har The Misfit 

hävdat att han finner nöje i ”meanness”, men när Bobby Lee nu beskriver dödandet av 

farmodern som ”Some fun!” svarar The Misfit, ”Shut up, Bobby Lee.” ”It’s no real pleasure 

in life”.
131

 Passagen ovan kan förefalla som ensidigt mörk och pessimistisk – men i den 

uppochnedvända groteska världen byter allting plats, och gränsöverskridandet av det officiellt 

normativa blir inte det som begränsar varken The Misfit eller farmodern. Istället kommer det 

grotesk-realistiska och karnevaliska gränsöverskridandet att förändra och återföda både 

farmodern och The Misfit.  

     Ett första tecken på att farmodern börjar förändras och omvärdera den tro som hon tidigare 

sett som självklar är när farmodern plötsligt inte längre har alla svar. Hon börjar att filosofsikt 

begrunda de normativa grundvalarna. Om Jesus säger hon: ”Maybe He didn’t raise the 

dead”.
132

 Bachtin skriver att tillmälen och svordomar ”gräver en grav, men denna grav är en 

kroppslig, fruktbar grav”.
133

 När farmodern nu ber till Jesus blir hennes böner ambivalenta, 

bönen och svordomen förenas i ett: ”the way she was saying it, it sounded as if she might be 

cursing”.
134

 Farmodern blir inte endast uppslukad av djupet hon har fallit ned i, utan också 

återfödd genom den; hennes död blir en havande död. Det är först när hennes kropp ska bli 

sargad som gränserna som omgärdar hennes färdiga, individualiserade position och 

kategorisering i den officiella världen överskrids och hon emotionellt förenas med The Misfit. 

     Basselin skriver att farmodern upplever ”a merciful realization of her kinship with The 

Misfit”
135

 och Di Renzo skriver ”for some reason, she feels connected to The Misfit, as if they 

were related”.
136

 Ingen av dessa två tolkar dock farmoderns samhörighet med The Misfit som 

fullständigt äkta och oförfalskad.  Även om Di Renzo menar att det är ett genuint medlidande 
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som farmodern känner, så förklarar han hennes ordval med att det är metaforiskt menat, och 

påpekar att hon också är ”frightened and dizzy”
137

 Basselin skriver att hon känner medlidande 

med The Misfit för att hon precis som honom känner moralisk skuld och för att även hon 

börjar ifrågasätta den kristna tron. 

     Utifrån en karnevalteoretisk tolkning upplever farmodern samhörighet och spirituellt 

släktskap med The Misfit för att de kan nå fram till varandra i den karnevaliska världen utan 

den officiella världens separerande gränser. Gränserna som har separerat henne från The 

Misfit överskrids och deras positioner i den officiella världen har inte längre har någon 

giltighet, de har båda uppgått i en gemensam, mänsklig stamkropp utan officiella barriärer. Di 

Renzo skriver att farmodern nu accepterar den kriminelle, och att ”she is not thinking of 

herself at all but of the Misfit, of his pain and despair”.
138

 Att farmodern kallar The Misfit för 

ett av hennes barn blir följdriktigt för den som uppmärksammar att vuxna alltid intar en högre 

position i den officiella världen än barnet, som alltid positioneras lägre eftersom barnet ännu 

inte har initierats i det normativa, och således har en förälder alltid ansvar för ett barn i den 

officiella världen. Alldeles innan farmodern utbrister ”You’re one of my children!” så 

beskrivs det som att hon når en slags klarsyn: ”the grandmother’s head cleared for an 

instant”.
139

 Den insikt som farmodern drabbas av kan beskrivas som en insikt om alla 

människor är jämlika, och att alla människor har ett gemensamt ansvar för och släktskap med 

varandra, bortom gränserna mellan individer som den officiella världen har etablerat. The 

Misfit är inte farmoderns biologiska son – men hon upplever ett ansvar för honom som 

överskrider både biologisk genetik och de förpliktelser som upprättas av det rådande 

normativa. Precis som Basselins skriver så kan farmodern sägas känna moralisk skuld, men 

moralisk skuld förutsätter också moraliskt ansvar. När farmodern visar att hon erkänner The 

Misfits smärta, så erkänner hon på samma gång både sin egen och den övriga världens ansvar 

och skuld för The Misfits lidande och marginalisering i det hierarkiska, officiella samhället.  

     Enligt Bachtin förenas mord och födelse i samma händelse i den karnevaliska aspekten av 

världen: ”Kombinationen av mord och födelse är ytterst karakteristiskt för den groteska 

uppfattningen”
140

 och det är när The Misfit mördar och dödar, som han på samma gång kan 

sägas förlösa och föda fram något annat hos farmodern. Den individualiserade position och 

identitet som tidigare utmärkt farmodern gör henne i denna värld inte längre färdig. Nu är hon 
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istället ofullbordad, växande och överskrider de egenskaper och moraliska praktiker som 

karakteriserade henne i den officiella världen. Den groteska världen har tagit ifrån henne 

kontrollen, tagit hennes bekymmerslöshet, ansvarslöshet och omedvetna själviskhet och vänt 

henne till sin egen motsats, vänt henne uppochned.  

     Farmodern genomgår en förändring i den ambivalenta, grotesk-realistiska och karnevaliska 

världen. Ur farmoderns kroppsliga grav framträder ett nytt medvetandetillstånd som kan 

beskrivas som en spirituell födelse eller ett spirituellt uppvaknande. Den spirituella 

gemenskapen som etableras och skapas mellan The Misfit och farmodern är inte heller 

abstrakt och ideal, utan groteskt konkret och påtaglig. Farmodern försöker nå fram till The 

Misfit genom att överskrida gränserna mellan deras kroppar, hon vill beröra sin egen kropp 

med hans och etablera en karnevalisk fysisk kontakt mellan kroppar.  

     Samhörigheten mellan The Misfit och farmodern verkar till en början vara ömsesidig. Han 

är beredd att berätta sin livshistoria och gråta inför henne, ända tills farmodern försöker 

fysiskt röra vid honom. John Desmond menar i ”Flannery O´Connors Misfit and the Mystery 

of Evil” att det som The Misfit blir rädd för är ”the mystery of love” och att farmoderns 

beröring har ”exposed his need, his human vulnerability”.
141

 The Misfit framstår också som 

hotad av farmoderns plötsliga omsorg, men hans reaktion måste tolkas mot bakgrund av 

antagandet att även The Misfit befinner sig i en karnevalisk värld – han kan vara både den 

som degraderar och den som har blivit degraderad. Även The Misfits värld har blivit vänd 

uppochned, och gränserna för den identitet och position som han har i den officiella världen 

kan överskridas.  

      Ur The Misfits perspektiv i den officiella världen är det just det normativa och färdiga 

som i hans liv har blivit den begravande underjorden och det som fördärvar, men i den 

karnevaliska världen där han har inträtt är det istället det degraderade övre som visar 

medlidande med The Misfit, och som sträcker sig efter honom. I den officiella världen saknar 

The Misfit hopp och tilltro till det goda, vilket resulterar i att han också karakteriseras av en 

form av frihet från fruktan då han inte har något att förlora. Han låter sig inte heller begränsas, 

han deltar i alla praktiker, även de gränsöverskridande. The Misfits pappa ska också ha 

förebådat detta: ”He’s going to be into everything!” ska han ha sagt.
142
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Förändringen som farmodern genomgår kan beskrivas som positiv, men det måste ändå ses 

som en begränsad positiv förändringen eftersom farmodern faktiskt dör, och inte kommer att 

kunna förändra sitt beteende. Flannery O´Connor menade dock själv att farmoderns beröring 

av The Misfit kommer att påverka honom positivt i framtiden, och möjligtvis öppna upp 

honom för ett omvärderande av sitt eget liv och sina val.
143

 För den som tolkar The Misfits 

hetsiga reaktion som temporär, och farmodern beröring som en möjlighet som kan växa sig 

starkare inom The Misfit och till slut leda honom emot en förändring, så kan den förändring 

som novellen ger upphov till betraktas som djupt positiv, eller som ambivalent, eftersom The 

Misfits själsliga pånyttfödelse kommer att vara en konsekvens av farmoderns död.  

 

5.3 ”The Displaced Person” 

I ”The Displaced Person” är det Mrs. McIntyre och Mrs Shortley som försöker upprätthålla 

det normativa i den officiella världen. Mrs McIntyre blir också en representant för den 

officiella världen i och med sin position i samhällshierarkin; hon är både ägare till farmen som 

berättelsen utspelar sig på, samt arbetsgivare till nästan samtliga av de övriga figurerna. Mrs 

Shortley är enligt Mrs. McIntyre ”a good woman” och hon kommer bra överens henne. Hon 

blir den som uttrycker mest misstänksamhet mot de judiska flyktingarna som kommer till 

farmen, ”the displaced persons”. Det som upprättas som normativt inom novellens fiktiva 

ramar är allt det som anses karakterisera det övre i den officiella världen, och allt det som 

överskrider dess gränser betraktas som farligt. De som tillhör en lägre samhällsposition och 

som placeras in i andra kategorier än det övre, eller det som kommer ifrån andra platser, 

förknippas med gränsöverskridande positioner och praktiker.  

     Mrs. McIntyre litar inte på de svarta som är anställda på gården, eftersom hon misstänker 

att de ägnar sig åt praktiker som hon i sin position som övre i den officiella världen inte 

betraktar som normativa och eftersträvansvärda. Hon menar att de: ”they lie and steal and 

have to be watched all the time.”
144

 Mrs. McIntyre beklagar sig över att hon inte har kunnat 

lita på sina anställda genom åren och att hon har haft att göra med ”Sorry People. Poor white 

trash and niggers”. Hon placerar in allt ”trash” och alla ”niggers” i samma kategori när hon 

menar att alla har varit oärliga och likadana: ”not a one of them left without taking something 

of this place that didn’t belong to them. Not a one!”
145
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Mrs. Shortley å sin sida är misstänksam emot ”the displaced persons” för att de kommer ifrån 

Europa.  Hon förknippar Europa med det ociviliserade – hon menar att Europa inte har en 

”advanced religion” men förknippar också världsdelen med våld, död och sönderslitna 

kroppar. Hon har sett bilder ifrån Förintelsen och ser hela tiden dessa bilder i huvudet: ”a 

small room piled high with bodies of dead naked people all in a heap, their arms and legs 

tangled together, a head thrust in there a head there, a foot, a knee.” 
146

 Mrs. Shortley har 

blivit övertygad om att ”this was the kind of thing that was happening every day in Europe” 

och menar att i Europa är man ”full of crooked ways”.
147

  

     Det upprättas också som normativt att vara hårt arbetande och att göra sin plikt i samhället. 

Mrs. McIntyre säger vid ett tillfälle till en av sina anställda: ”You have a good job here. You 

should be grateful”.
148

 När en av de anställda förmodligen kommer att bli avskedad, 

protesterar han genom att säga att han har slagits i världskriget och gjort sin plikt mot landet 

och därmed borde få stanna kvar, och får på så vis hela det lilla samhället med sig. Mrs. 

McIntyre förändrar då sin åsikt eftersom hon har ”moral obligations” emot sina anställda.  

     Det normativa blir också att tala engelska, att tala den rent och att inte ha talsvårigheter. De 

som inte talar som de övre gör betraktas som inkompetenta och dumma. De svarta talar med 

mycket dialekt och de anses också dumma: ”The illogic of Negro thinking always irked Mrs. 

Shortley”. 
149

 Prästen stammar och Mrs. McIntyre indikerar att han skulle befinna sig i sin 

”second childhood”.
150

 När de båda förbereder för att ”the displaced persons” ska komma så 

säger Mrs. Shortley till och med: ”You reckon he can drive a tractor when he don’t know 

English?” 
151

 Det verkar också som att det är normativt att kroppar har de klassiska 

proportionerna. När Mrs. Shortley först ser flyktingar så överraskas hon av deras fysiska 

utseende, och blir förvånad då de ”looked like other people”. Ändå sedan hon har hört talas 

om dem har hon föreställt sig att de skulle se ”different” ut, hon hade till och med föreställt 

sig att de skulle vara djurliknande, och likna björnar. Mrs. Shortley gör alltså i sitt sinne en 

koppling mellan att komma från en annan plats, och att ha en kropp som överskrider det 

normativas gränser.  
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Att befinna sig på sin ”rätta” plats är också något som framstår som normativt. Mrs. Shortley 

säger om” the displaced persons” att ”They ain’t where they belong to be at. They belong to 

be back over yonder where everything is still like they have been used to”.
152

  

     Det färdiga i denna officiella värld kan sägas vara den klassiska, tydligt avgränsade och 

friska kroppen, då den groteska kroppsligheten som förknippas med Europa och Förintelsen 

centreras kring de kroppar som har slängts på hög och som bildar en enhet där alla de döda 

kropparna smälter samman. Det färdiga kan också likställas med det normativa i den officiella 

världen, då Mrs. Shortley menar att Europa är ”unreformed”, och menar då alltså att det 

fortfarande måste utvecklas och växa för att kunna nå upp till Söderns normer. De verkar 

också betrakta det normativa som färdigt, eftersom de inte anser att ett gränsöverskridande av 

det normativa kan resultera i något positiv – det som är annorlunda, vare sig det kommer ifrån 

en låg samhällsposition eller ifrån Europa, går inte att lita på.  

      

 Gränsöverskridande  

När ”the displaced persons” kommer till gården tar de på samma gång med sig både det 

grotesk-realistiska och det karnevaliskt gränsöverskridande med sig. Både Mrs. Shortley och 

Mrs. McIntyre befinner sig topografiskt ovanför flyktingarna när de anländer, och för att hälsa 

på dem blir de båda tvungna att gå ned till dem. Mrs. McIntyre går ned från sitt hus, medan 

Mrs. Shortley går ned från ett högt berg. Det första tecknet på att världen börjar bli 

uppochnedvänd är att Mrs. Shortley har likställt den groteska kroppen med Europa och med 

flyktingarna, men när novellen börjar så är det istället hennes egen kropp som beskrivs som 

grotesk-realistiskt gränsöverskridande: ”as she mounted the prominence, she might have been 

the giant wife of the countryside… She stood on two tremendous legs, with the grand self-

confidence of a mountain”. I denna bild har gränserna mellan henne, berget och landskapet 

närmat sig varandra, och hon får bildligt gigantiska proportioner som överskrider den 

klassiska kroppen, och hennes ben beskrivs också som ”large”.
153

  

     Oklopcic menar att den kvinnliga vita kroppen i Södern är den kroppslighet som tydligast 

representerar den klassiska kroppen. Även Yaeger ser den kvinnliga vita kroppen som en 

”smooth public surface”, en kropp vars renhet och ömtålighet utmärker den, och det är detta 

som gör den politiserad; den motiverar ”race-mixing” och en tydlig åtskillnad mellan 

kategorier. Den kvinnliga, vita kroppen får inte smutsas ned eller förstöras. Därmed menar 
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Yaeger att ”gargantuan” och groteskt stora kvinnor är ett motiv i litteraturen i Södern, och att 

deras överskridande kvinnliga kroppar fungerar som ”symbolic sites to demarcate undesired 

social change” och att ”the gargantuan woman becomes a political intensifier for mapping the 

gigantism of southern social derangements.”
154

 Mrs. Shortleys kropp beskrivs inte på detta 

sätt i någon senare passage i novellen, och bilden av hennes jättelika kropp kan här tolkas i 

enlighet med Yaegers slutsatser: den blir ett symboliskt säte för den förändring som Guizacs 

kommer att sätta igång på platsen.  

     Mrs. Shortleys kropp visas också upp i en annan grotesk-realistiskt dimension. Alldeles 

innan hon ska gå ner och möta flyktingarna så reagerar hennes mage som på en jordbävning, 

som om hon var förbunden med jorden: ”her stomach trembled as if there had been a slight 

quake in the heart of the mountain and automatically she moved down from her elevation”.
155

 

Magen, centret för den materiellt-kroppsliga världen får henne att röra sig bort ifrån höjden 

och ner. Mrs. Shortley ska senare i berättelsen få föraningar och visioner, och detta kan sägas 

vara en sådan, där hennes eget djup mullrar som en föraning. Medan Mrs. Shortley framställs 

som grotesk-realistiskt jättelik, så blir hon själv förvånad över att ”the displaced persons” som 

hon trodde skulle se groteskt djurliknande ut, istället ser ”normala” ut, alltså att de har 

klassiskt proportionerliga kroppar. Men Mrs. Shortley liknar fortfarande bildligt ”the 

displaced persons” med djur, och tänker att de via sitt gränsöverskridande har fört med sig 

någon form av smitta till platsen, och liknar dem vid ”thypoid fleas”.
156

  

     Det blir just dessa Guizacs, ”the displaced” som intar de mest betydelsefulla 

gränsöverskridande positionerna i novellen. Fokus i det här avsnittet kommer därför att ligga 

på vilka sätt som Guizacs blir gränsöverskridande på, samt på de gränsöverskridande 

praktiker som de ger upphov till på gården. Eftersom det normativa i novellen anses vara det 

som är på sin ”rätta” plats, så blir de gränsöverskridande bara genom att anlända till farmen. 

”They come from over the water” är det första som Mrs. Shortley säger när någon frågar vilka 

nykomlingarna till farmen är.
157

 Mrs. Shortley och Mrs. McIntyre har tillskrivit ”the displaced 

persons” vissa egenskaper som de menar utgöra deras kategori, som ”européer” och 

”främlingar.” Detta fungerade tillfredsställande när Guizacs befann sig i Europa, men sedan 

de överskred den geografiska gränsen börjar de nu även att överskrida de gränser som det 

normativa har tillskrivit deras kategorier. Innan flyktingarnas ankomst har Mrs. Shortley och 
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Mrs. McIntyre döpt om ”the displaced persons” från Guizac till ”Gobblehook”, då de menar 

att deras icke-engelska namn inte går att uttala. Men när ”Gobblehooks” väl är på plats 

tvingas de göra tvärtom, de tvingas kalla dem Guizac på grund av den sociala konventionens 

krav. På så vis har då ”the displaced persons” gjort att en situation har vänts till sin motsats – 

förut refererade man till dem som ”Gobblehooks” för att förminska dem, nu kallar man dem 

Guizacs för att vara artig.  

     Mrs. Shortley och Mrs McIntyre har också förväntat sig att ”the displaced persons” ska 

vara inkompetenta, men det visar sig att det är precis tvärtom. Det blir pappan i familjen, Mr. 

Guizac, som i novellen får den största betydelsen i familjen, och han arbetar inte bara hårt, 

han är också mycket kompetent. Han är så kompetent att han snart blir Mrs. McIntyres 

viktigaste anställde: ”He wants to work! That man is my salvation!”
158

 

      Detta överskridande av de egenskaper som tillskrivits honom, förvandlar honom i Mrs. 

Shortleys ögon till någon som har potentialen att uppröra samtliga kategorier och störa hela 

den officiella världens grundvalar. Hon menar att det kommer att komma en tid då Mr. Guizac 

kommer att hota alla andras position och ta över andras arbete: ”I hate to see niggers 

mistreated and run out” säger hon och profeterar om att en stor social förändring kommer att 

komma. Familjen Guizac och deras språk blir nu inte bara farligt och främmande, utan det 

liknas också vid något ”smutsigt”. De är inte på ”rätt” plats och hon menar att det kommer att 

sluta med att de kommer smutsa ned allting: ”She saw the Polish words, dirty and all-knowing 

and unreformed, flinging mud on the clean English words until everyting was equally dirty. 

She saw them all piled up in a room, all the dead dirty words, theirs and hers too, piled up like 

the naked bodies in the newsreel.”
159

  

     När Mr. Shortley, Mrs. Shortleys man, verkligen är på väg att förlora sitt jobb till Mr. 

Guizac, får Mrs. Shortley en vision, eller uppenbarelse, om att en grotesk värld är i antågande. 

En värld som styrs av groteska principer och som kommer att tränga undan det normativa och 

överskrida den färdiga kroppen. I grotesk-realistiska bilder ser hon sedan för sin inre syn hur 

kroppar sönderslits och görs ofärdiga: ”The children of wicked nations will be butchered. 

Legs where arms should be, foot to face, ear in the palm of hand. Who will remain whole? 

Who?”
160

 Det som karakteriserar denna mardröm för Mrs. Shortley är att inget på kroppen 

sitter på sin ”rätta” plats. Kroppen har blivit frigjord från sina tydliga och fasta gränser och 
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ingen är längre ”hel”. En föraning om en gammal världs död och den nya groteska världens 

födelse kommer också till henne genom andra grotesk-realistiska bilder i visionen: hon känner 

det som att hennes hjärta blir slaget av ett barn och hon ser en gigantisk figur, en jätte, uppe i 

skyn av odefinierad form.  

       En kort tid efter att hon fått visionen dör Mrs. Shortley av en stroke, och Yaeger 

konstaterar att: ”she fulfills these visions herself when she dies of a heartattack.”
161

 Innan 

Mrs. Shortley dör försöker hon nämligen själv att i ett anfall av mani och sinnesförvirring 

överskrida gränserna mellan sin egen kropp och andras, hon tar tag och ”began, to tug and 

pull on them as if she were trying to fit the two extra limbs onto herself”.
162

 Hennes stroke har 

inte bara föregåtts av visionen, utan också av insikten av att hon själv har blivit en ”displaced 

person” då hennes ställning på farmen inte längre är självklar. Hon har tagit med sig hela 

familjen för att fly ifrån gården och de frågar henne upprepande: ”Where are we goin’?” 

Enligt berättaren så vet de inte att” she had had a great experience or ever been displaced in 

the world from all that belonged to her”.
163

 Betsy Bolton skriver i ”Placing Violence, 

Embodying Grace: Flannery O' Connor's ”Displaced Person” att ”Mrs. Shortley's stroke 

seems to start with the realization of her own displacement, with the repetition of the 

unanswerable question, "Where we goin?” Bolton menar också att ”In the world of "The 

Displaced Person”, no one remains whole”.
164

 

     Mr Guizacs kropp förblir inte heller ”hel”, han dör genom ett våldsamt sönderslitande av 

kroppen. Han blir överkörd av en traktor i en sorts tyst överenskommelse mellan Mrs. 

McIntyre och två andra anställda på gården. De går alltså ifrån att ha anklagat familjen Guizac 

för att vara gränsöverskridande, till att nu ägna sig åt en praktik som är grotesk-realistiskt 

gränsöverskridande – att själva sönderslita den mänskliga kroppen. Denna praktik kan sägas 

förlösa och föder fram något hos Mrs. McIntyre. Efter denna händelse har hennes värld vänts 

uppochned och precis som Mrs. Shortley är det nu hon är ”displaced” och på fel plats: ”she 

felt she was in some foreign country where the people bent over the body were natives, and 

she watched like a stranger while the dead man was carried away in the ambulance”.
165

 Hon 

har nu blivit en främling på sin egen gård, genom både ett groteskt-realistisk 

gränsöverskridande och ett karnevaliskt gränsöverskridande av det normativa. Mrs. McIntyres 
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kroppslighet har nu tagit över hennes kropp, och den ”nervous affliction” som hon drabbas av 

efter Mr. Guizacs död gör henne också kroppsligt sjuk. En sjuk kropp är också en grotesk 

kropp, den är inte längre färdig utan sväller, sjunker ihop eller läcker vätskor.
166

 Mrs. 

McIntyre plockas till slut också isär av sjukdom i flera separata delar, men inte på ett 

våldsamt sätt: ”A numbness developed in one of her legs and her hands and head began to 

jiggle”, till sist förlorar hon också sin syn och sin röst tills hon nästan bokstavligen tynar 

bort.
167

  

     ”The displaced persons” har fört med sig grotesk-realistiska positioner och praktiker, och 

sedan har de vänt hela världen uppochned och allt verkar ha fått de egenskaper som till en 

början inte karakteriserade det eller dem. Mrs. McIntyre har hela tiden sagt om gården: ”its 

my place” men i slutet så blir hon tvungen att sälja den, och alla de arbetande som hört till 

gården far åt skilda håll. Men det vore fel att tolka familjen Guizac och Europa som en 

smittohärd, och att förstå överskridandet av gränser och människor på ”fel” plats som 

orsakandes sönderslitna kroppar. Bolton skriver: ”The threat of displacement and the violence 

that accompanies it seem to spread uncontrollably, as contagious as the plague”.
168

 Det som 

orsakar Mrs. Shortleys död är hennes egen självuppfyllande profetia, och det som kan sägas 

spridas som pesten i novellen är den officiella världens fruktan för repressalier och de 

negativa konsekvenserna av dess fruktan, som inte släpper taget om farmen sedan Guizacs 

intagit en gränsöverskridande position.  

     Det är inte bara det normativa och färdiga i samhället, utan också den abstrakta, upphöjda 

rädslan hos det övre i den officiella världen som i novellen blir detroniserat och fört ned till 

det materiellt-kroppsliga planet och uppslukat. Redan när Mrs. Shortley och Mrs. McIntyre i 

början stiger ner blir Mrs. Shortleys kropp enligt Yaeger förebådandes denna förändring 

genom sin gigantiska kropp, som hamnar i opposition till den officiella världen. Bolton 

skriver också att ”That violence is halted only when it is finally embodied, when author, 

characters and readers alike manage to "make sense" of displacement by reducing it literally 

to an experience of the senses.” Nedsättandet i det materiellt-kroppsliga får en ambivalent 

karaktär – det är bara död och det groteska våldet som får detsamma att upphöra, som 

återföder världen in i ett tillstånd av frid och insikt. Händelseförloppet för med sig 

förändringar, många av vilka karakteriseras av kaos och instabilitet men också död och 
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förlust. Men negativitet och mörker kan ändå sägas föra med sig förändring som får en positiv 

karaktär. Genom att sluka och nedsätta det normativa och det färdiga så har den karnevaliska 

världen gett platsen och människorna där en chans att återfödas utanför de etablerade 

kategorierna och rädslan som karakteriserat dess upprätthållande. Platsen eller farmen förgörs 

inte, istället blir marken såld vidare, och de anställda på gården försvinner åt skilda håll, med 

möjligheter att skapa helt nya liv.  

     I novellens struktur går det att skönja en slags poetisk rättvisa hos det groteska och 

karnevaliska: de som vill separera genom att upprätthålla gränser blir också de som får sina 

kroppar sönderslitna. När en oskyldig man drabbas, Mr. Guizac, så föder han med sin död 

fram förändringen som ska leda till både gårdens och Mrs. McIntyres splittring och 

upplösning. Hans död föder också fram ett ambivalent tillstånd som både kan tolkas som en 

spirituell resignation och en spirituell födelse hos Mrs. McIntyre. Det är dock en förändring 

som kan tolkas som positiv i jämförelse med den trångsynthet och självgodhet som har präglat 

henne innan, och som på något sätt ändå får henne att se på sig själv som jämlik med andra 

människor – Mrs. McIntyre blir i slutet också ”displaced”. Bolton citerar Flannery O´Connor 

själv: ”Violence is strangely capable of returning my characters to reality and preparing them 

to accept their moment of grace”.
169

  

 

5.4 ”A Temple of the Holy Ghost” och ”The Artificial Nigger”  

Även i ” A Temple of the Holy Ghost” är det den klassiska och färdiga kroppen som skildras 

som den normativa. Genomgående i novellen är också att det framstår som normativt att på 

olika sätt tillrättavisa de gränsöverskridande kropparna. Tillrättavisandet kan tolkas som en 

form av den officiella världens repressalie emot groteska positioner och praktiker.  

     Två tonåriga systrar som går i skola i ett kloster, Joanne och Susan, berättar om hur en av 

nunnorna har lärt dem att som ogifta inte delta i praktiker som berör sexuallivet. Om de får en 

inbjudan till en sådan praktik så ska de säga: ”Stop sir! I am a Temple of the Holy Ghost”. 

Flickorna själva finner detta högst roande och skrattar, medan två andra figurer i novellen, ett 

barn som kallas The Child och hennes mamma, inte tycker att det är något att skratta åt. Både 

barnet och modern tar detta på allvar. ”The Child sat up off the floor with a blank face. She 

didn’t see anything so funny about it.” Modern håller med och säger: ”I think you girls are 

pretty silly… After all, that’s what you are – Temples of the Holy Ghost.”
170

  Ett tempel är ett 
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heligt rum som vördar abstrakta, upphöjda ideal och som också är avgränsat, och flickorna 

uppmuntras här att förhålla sig till sin egen kropp på samma sätt; deras gränszoner ska vara 

avgränsade och inte låta vadsomhelst passera. 

     Flera av figurerna blir både tillrättavisade och tagna på allvar för att deras kroppar kan 

sägas bli positionerade som grotesk-realistiskt gränsöverskridande. En figur som heter Alonzo 

beskrivs som så tjock att hans kropp blir utbuktande och djurlik, och barnet observerar ”three 

folds of fat in the back of his neck and noted that his ears were pointed almost like a pigs.”
171

 

När The Child föreslår att Joanne och Susan ska umgås med honom blir de allvarliga till 

sinnes: ”The two girls, who had seen Alonzo, began screaming out their indignation”.
172

 Som 

Gleeson-White har analyserat fram så framställs kvinnliga, groteska kroppar i Southern 

Gothic som just fula,
173

 och det är också så som Joanne och Susans kroppar överskrider: ”All 

weekend the two girls were… shaking with laughter and getting so red and hot that they were 

positively ugly”.
174

  

     The Childs kropp skildras också stundtals som grotesk-realistiskt överskridande när hon 

har utbuktande kinder, blottat svalg och är skrattandes med munnen full av mat: ”… she 

nearly choked on the food she had in her mouth. She doubled over laughing and hit the table 

with her fist”, sedan börjar tårar rinna nerför hennes ”fat cheeks and the braces she had in her 

mouth glared like tin.”
175

 Modern reagerar med att tillrättavisa henne: ”Her mother told her if 

she didn´t stop this foolishness she would have to leave the table.”
176

  

      Det är dock ”the freaks” vid det kringresande tivolit som kan sägas bli de som blir mest 

utsatta för samhällets tillrättavisande och repressalier. Joanne och Susan besöker ett tivoli som 

kommer till staden, och de berättar sedan för The Child om de säregna och 

gränsöverskridande kroppar som de sett där: ”all kinds of freaks”, inklusive ”the fat man” och 

”midgets”.
177

 Bachtin skriver att den otyglade groteska anatomistiska fantasin kan ta sig 

uttryck i ett ”bildgalleri av blandade kroppar”, som ”jättar, dvärgar, och pygméer”, och i 

andra ”vidunderligt vanskapta människor”. Dessa ”the freaks” på tivolit utgör just ett sådant 

bildgalleri.
178
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Om ”The Freaks” representerar en fri lek med organiska former i en karnevalisk värld, så 

positioneras de endast som avvikande i det normativa. I slutet av novellen berättar Alonzo att 

tivolit har stängts ned av representanter från den officiella världen: ”Some of the preachers 

from town gone out and inspected it and got the police to shut it on down”.
179

   Förutom 

representanter från religiösa institutioner som nunnan och predikanterna, och representanter 

från det statliga rättsväsendet som polisen, är det The Child i novellen som kan sägas 

representera en färdig världsbild och bli positionerad i den officiella världen. The Child 

värderar lärdom högt och skildras som enträgen att alltid har rätt och av att införskaffa 

kunskap. När någon har fel reagerar hon negativt och tillrättavisande: ”Those stupid idiots”.
180

 

Hon värderar också sin egen intelligens högt: ”I´m not as old as you all, but I´m about a 

million times smarter” säger barnet.
181

 

     The Childs världsbild kan betraktas som färdig, eftersom hon blir förvirrad av den sorts 

kunskap och den bild av verkligheten som är ofullbordad. Hon blir förvirrad av frågor som 

inte har något enhetligt svar, över ting i världen som är motsägelsefulla eller paradoxala och 

som överskrider färdiga svar. Detta kommer till sitt mest avgörande uttryck för The Child när 

Joanne och Susan berättar om någon som de kallar ”The Freak” som de har sett i en show på 

tivolit. ”The Freak” är varken en kvinna eller man, utan är intersex:  

The child felt every muscle strained as if she was hearing the answer to a riddle that was more puzzling than the 

riddle itself. ”You mean it had two heads?” she said. ”No”, Susan said, ”It was a man and a woman both. It 

pulled up its dress and showed us. It had on a blue dress”. The child wanted to ask how it could be a man and a 

woman both without two heads but she did not. She wanted to get back to her own bed and think it out.
182

 

  

”The Freak” blir grotesk-realistiskt två-kroppslig. Gränserna mellan två kroppar övervinns, 

och själva ”The Freaks” kropp blir ett eget gränsöverskridande element. Gleesson-White 

skriver i Strange Bodies: ”A true grotesque, the gender hybrid does not erase difference in the 

name of an androgynous synthesis. Instead hybridity, like hermaphroditism, engages with – 

specifically sexual – difference, that is, it presents both genders at the same time”.
183

 ”The 

Freak” passar inte in i någon etablerad, färdig kategori, utan blir positionerad som tillhörande 

två kategorier och därmed ingen av dem på samma gång, och överskrider grotesk-realistiskt 

könsdikotomin. Trots all sin kunskap kan barnet i mötet med ”The Freak” inte föreställa sig 
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denne som verkligt existerande, och det groteska konfronterar henne på så vis med gränserna 

för hennes egen färdiga världsbild – det gränsöverskridande groteska, ”The Freak”, kan sägas 

avslöja The Childs begräsning och visa upp livet i dess överflöd.  

     Mötet med ”The Freak”, och därmed också med det groteska och sin egen begränsning, 

kommer att leda the Child emot en förändring. Tidigare i handlingen har The Child påstått att 

hon helst av allt vill bli ett helgon, för att en sådan position skulle ge henne tillgång till all 

sorts kunskap. Dock så menar hon själv att detta inte är möjligt eftersom hon är för moraliskt 

bristfällig för att vara ett helgon: ”… she was born a liar and slothful and she sassed her 

mother”.
184

 The child är själv medveten om sina personliga brister, men finner inte genom den 

officiella andligheten några verktyg för att ändra sig på sig eller acceptera sina egna 

svagheter, och den religiösa aktiviteten gör henne alltid till slut ”empty-headed”.  

     När The Child strax efter mötet med ”The Freak” ber i ett kloster, så avstannar det som 

beskrivs som henne vardagliga ”ugly thoughts”, och hon börjar istället be om bättring: ”Help 

me not to be so mean” och ”Hep me not to talk like I do”. Just när prästen lyfter upp oblaten 

börjar hon tänka på ”The Freak”, och hon hör samma ord inom sig som hen ska ha sagt under 

sin föreställning: ”I don’t dispute hit. This is the way He wanted me to be”.
185

  

     I det andliga, avgränsade rummet, vare sig det är ett heligt, konkret rum eller The Childs 

kropp, ”The Temple of the Holy Ghost”, så är förhållandena nu omvända mot för vad de var 

innan the Child kände till ”The Freak”. Innan har all religiös aktivitet fått The Child att bli 

”empty-headed”, nu uppfylls hon istället av levande bilder och ord, och möjligen, också av 

”The Freaks” budskap. Innan har de positioner och praktiker som förknippas med den 

groteskt gränsöverskridande kroppen utestängts från det andliga, upphöjda rummet, men nu 

har ”The Freak” för The Child överskridit gränsen in till det avgränsade rummet avsedd för 

vördnad av abstrakta ideal. The Child kan här sägas ha inträtt i en karnevalisk värld, där ”The 

Freaks” ord indikerar att alla människor, även de som överskrider kategorisering och ses som 

”smuts”, har lika stort existensberättigande och är lika ”skapade” som de som kan 

positioneras inom de fasta gränserna. I en sådan värld vore alla mänskliga kroppar jämlika.  

     Den officiella världen existerar fortfarande bortom och jämsides den karnevaliska, och The 

childs upplevelse sammanfaller med denna världs fördömande av ”the freaks”. En negativ 

förändring av deras levnadsvillkor har genomförts och deras tivoli har stängs ned. Det finns 

dock symboliska indikationer i texten på att The Child låter denna karnevaliska upplevelse i 
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klostret positivt påverka och förändra henne även i den andra existenssfär som är den 

officiella. För The Child har ”The Freak” och hans ord uppenbarat sig just när oblaten hålls 

upp, och när hon sedan åker hem från klostret ser hon att solen liknar ”a elevated Host 

drenched in blood and when it sank out of sight, it left a line in the sky like a red clay road 

hanging over the trees”.
186

 Oblaten, Kristi lekamen, ”The Freaks” lekamen blir här symboliskt 

detroniserat från det upphöjda till ett nedsättande i jorden, i ”red clay”. Om detta tolkas som 

en grotesk-realistisk bild så blir inte den blodiga oblaten endast begravd, utan ”the red clay” 

bringar också fram nytt liv. Detta nya liv kan finnas i The Child, då hon nu kan träda in i en 

ofullbordad, växande syn på världen där alla människor har sin plats, och där också hennes 

egna svagheter kan bli förlåtna, eftersom Gud skapade henne på det viset; ”a liar and 

slothful”.
187

 

     I ”The Artificial Nigger” tar en morfar, Mr. Head, med sig sitt barnbarn Nelson ifrån 

platsen på landet där de bor, in till staden. Mr. Head vill att det ska bli en sedelärande resa för 

Nelson, så att han ska lära sig att staden är en farlig och hemsk plats: ”It was to be a lesson 

that the boy would never forget.”
188

 Staden i berättelsen beskrivs av Gilbert. H. Muller som 

”the symbolic Hell of the story” och det är också i staden som Mr. Head kommer att nedsättas 

i det groteskt-realistiska och det karnevaliska djupet.
189

 

     Mr. Head kan positioneras som övre i den officiella världen, och representerar det 

normativa och färdiga. Inom berättelsens fiktiva ramar etableras det som normativt att 

upprätta starkt separerande gränser mellan svarta och vita. I staden bor de svarta för sig själva 

i ett ”colored neighborhood” och Mr. Head är nöjd över att det inte bor några svarta där han 

bor: ”There hasn´t been a nigger in this county since we run that one out twelve years ago”.
190

  

    Mr. Head delar alltså upp människor i två kategorier, vita och ”niggers”, och konsekvensen 

blir att de egenskaper som han anser vara eftersträvansvärda, och som han enligt honom själv 

lever efter, inte karakteriserar ”niggers”. De är annorlunda och farliga, och det är framförallt 

dessa människor som gör att han uppfattar staden som farlig: ”You may not like it. It´ll be full 

of niggers” säger han till Nelson. Hur farlig han egentligen anser att staden är blir tydligt när 
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de väl befinner sig där, och han tänker att ”if the dark overtook them in the city, they would 

be beaten and robbed.”
191

 

     Dagen då de ska åka in till staden vaknar Mr. Head full med tillförsikt: ”entirely confident 

that he could carry out the moral mission of the day”; att lära Nelson att känna igen ”niggers” 

så att han kan undvika dem. Mr. Head säger också till Nelson innan de åker: ”Have you ever 

seen me lost?”
192

 När de väl kommer till staden så överskrider de in i ett ”niggerkvarter”, och 

det är detta kvarter som kan sägas bli den groteska världen, den underjord, ”det helvete” som 

ska förändra dem båda och detronisera Mr. Heads abstrakta ideal. Det första som blir tydligt 

är att figurerna i kvarteret kan positioneras som grotesk-realistiskt överskridande. I kvarteret 

blir både Mr. Head och Nelson påminda om materiellt-kroppsliga praktiker, om ätande, 

drickande och sexualliv. De känner sig hungriga och törstiga och känner lukten av mat: ”The 

odors of dinners cooking drifted out to them”.
193

 Nelson möter också en svart kvinna som han 

blir mycket sexuellt attraherad av: ”He stood drinking in every detail of her” och Nelson 

”never had such a feeling before”.
194

  

     Det är Mr. Head som i novellen kan sägas inta en karnevaliskt gränsöverskridande 

position, då hela hans färdiga världsbild vänds uppochned i de svartas kvarter och han 

förändras till själva motsatsen av vad han tidigare har påstått sig vara.  I den officiella världen 

har Mr. Nelson aldrig irrat bort sig förut, och på ett abstrakt-moraliskt plan anser han sig 

aldrig ha gått ifrån den rätta vägen, men nu i detta kvarter har Mr. Head och Nelson gått vilse, 

och han har ingen aning om vart de är påväg eller hur de kommer därifrån.
195

 I den officiella 

världen ser Mr. Head sig själv som ett moraliskt föredöme, men i staden kommer han själv att 

delta i en praktik som överskrider de egenskaper han själv påstår sig besitta.  

     Mr. Head påstår sig vara en rättfärdig man och som en ”suitable guide for the young”
196

 

men så skämmer Nelson ut honom av en olyckshändelse, varvid Mr. Head totalt förnekar att 

Nelson skulle vara hans barnbarn, och säger: ”This not my boy. I never seen him before”.
197

 

Från att ha varit en omhändertagande förebild har Mr. Head nu istället blivit sin motsats; 

förnekande av all slags likhet mellan barnbarnet och honom själv. Konsekvensen av Mr. 

Heads gränsöverskridande in i ”niggerkvarteret” blir att han tvingas konfronteras med sig 
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själv, istället för med de svarta. Kvarteret gör Mr. Heads värld uppochnedvänd på två skilda 

sätt. För det första för att Mr. Head felaktigt tror att han kommer att behöva frukta de svarta, 

när den som sedan ”smutsar” ner hans moral istället är han själv. För det andra för att han inte 

längre utövar de praktiker som karakteriserar det övre i den officiella världen när han är i de 

svartas kvarter, han är inte längre den som moraliskt undervisar. Mr. Head är som en kung 

som nu har omvänts till en narr, och Mr. Head skriker till sist ut: ”Gawd I´m lost”!
198

 

Sedan beskrivs Mr. Head och Nelson på följande vis: ”Mr Head looked like an ancient child 

and Nelson like a miniature old man”.
199

 Resan ned till det undre och ned emot det materiellt-

kroppsliga har resulterat i en förändring: de båda har blivit karnevaliskt omvända. I slutet 

skildras Mr. Head också som att ha genomgått en positiv förändring, i och med att mötet med 

det groteska nedsättandet verkar ha återfött honom själsligt. Han kommer till insikten att: ”He 

saw that no sin was to monstrous for him to claim as his own”, och till och med ”He forgave, 

he felt ready at that instant to enter Paradise”.
200

  

    Robert S. Bart i ”The Miraculous Moonlight: Flannery O´Connors The Artificial Nigger” 

tolkar också upplevelsen som djupt positiv och menar att slutet återför ”true dignity not only 

to Nelson and Mr. Head, but to all the insulted, degraded and abused” och befriar dem från 

deras ”hate, ”fear” and ”wounded pride”.
201

 Även om den spirituella återfödelsen som Mr. 

Head genomgår kan beskrivas som djupt positiv, så finns det ändå anledning att ifrågasätta 

Barts slutsats att slutet enbart blir positivt. Mr. Head framstår fortfarande som mycket 

självupptagen, och läsaren får intrycket att han kommit till denna insikt för att han vill 

försonas med sig själv, snarare än med sitt barnbarn Nelson, som han har handlat felaktigt 

emot. Dessutom verkar inte gränserna i den officiella världen mellan de svarta och de vita 

överskridas, och novellen slutar med att Nelson separerar sig ifrån de svarta när han säger: 

”I´ll never go back again!”
202
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6.1 Analys. Allison.  

6.2 ”River of Names” 

I ”River of Names” ljuger den kvinnliga jagberättaren om sin barndom för flickvännen Jesse: 

”I lie to her the way I always do” förklarar hon.
203

 Hon väljer att inte berätta för Jesse om 

övergreppen och våldet, fattigdomen och skammen. Jagberättaren berättar sanna historier från 

sin barndom men låter påskina att de är påhittade och beskriver dem som komiska: ”I tell the 

stories and it comes out funny” medan Jesse beskriver dem som ”terrible” och säger till 

huvudpersonen: ”You´ve got such a fascination with violence”.
204

 Det är dessa skillnader 

mellan parets uppfattningar och erfarenheter som gör att det normativa och färdiga etableras i 

novellen.  

     Jagberättaren beskriver det som att Jesse lever i en ”fairy tale she thinks is everyone’s 

life”.
205

 Hon menar att denna behagliga ”saga” framstår som självklar för Jesse, och klandrar 

henne inte ”for not asking about what you have no reason to imagine”, for that soft-chinned 

innocence I love”.
206

 ”Fairy tale” för konnotationerna till en existens av lycka, och hela Jesses 

liv kan beskrivas som varmt och oskyldigt: Jesses mormor doftar vanilj, hennes pappa har en 

position som kan beskrivas som övre i den officiella världen då han arbetar på universitetet, 

och Jesses mamma är husmoderlig och syr klänningar åt henne. Jesse har till skillnad från 

jagberättaren inte blivit utsatt för våld eller brutala övergrepp, och skillnaden mellan dem 

resulterar i att jagberättaren känner en ambivalens inför Jesses liv, en slags hat-kärlek till ”that 

chin that nobody ever slapped”. Den uppväxt och det liv som Jesse har levt är det som i 

novellen etableras som det normativa i den officiella världen. Detta stöds av att Jesse verkar 

utgå ifrån att alla har haft samma uppväxt som henne själv, och att det i jagberättarens 

uppväxt, som är totala motsatsen från Jesses, skildras som vanligt att statliga myndigheter och 

uppfostringsanstalter omhändertar barnen och ungdomarna.  

     Som positionerad i den övre världen skildras Jesses kropp som en klassiskt färdig kropp, 

som sluten och ”smooth” (en utslätande yta), och överskridandet av kroppens gränszoner 

skildras inte hos henne. De praktiker som förknippas med kroppens gränszoner beskrivs 

därmed hos jagberättaren. När Jesse berättar om sitt liv känner jagberättaren en sådan våldsam 

längtan efter detsamma att hon lyssnar ”with an open mouth”, som om hon vill sluka Jesses 
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berättelse.
207

 Till skillnad ifrån Jesse, dricker hon också Bourbon, gråter och har blivit 

våldtagen som barn, överskridandet av hennes gränszoner spelar en central roll i hennes liv.  

     Även Jesses världsuppfattning kan sägas bli färdig, i och med att hon inte verkar kunna 

föreställa sig att någon annans liv, som hennes flickväns, skulle kunna avvika ifrån det 

normativa. Jesse och jagberättaren kan sägas leva i två separata existenssfärer i en 

dubbelvärld, där den ena världen styrs av det normativas principer, medan den andra styrs av 

det gränsöverskridande och det materiellt-kroppsliga.  

 

Gränsöverskridande  

Om Jesse och hennes familj kan sägas bli positionerade i det övre, så blir jagberättaren och 

hennes släkt positionerade som det som är nere och som det avvikande och marginaliserade i 

den officiella världen. Eftersom jagberättaren och hennes släkt tillhör det nedre så skildras de 

inte som färdiga, istället är de hela tiden ofullbordade, växande och döende. Deras livsöden 

påverkas helt av deras kroppslighet, och de enskilda kropparna kan sägas överskrida sina fasta 

gränser och uppgå i en gemensam kollektiv stamkropp. Denna gemensamma kropp blir del av 

en särskild kategori, som intar en särskild position i den officiella världens hierarki; alla i 

stamkroppen är så kallat ”white trash”. Novellerna i samlingen tematiserar vad det innebär att 

placeras in i kategorin ”white trash” utifrån Allisons egna upplevelser. I de två förorden till 

Trash beskriver Allison hur det var att växa upp som ”white thrash” i Södern, och berättar att 

novellerna kom till både för att hon ville bearbeta sina upplevelser och som ett sätt för henne 

att motstånd mot sitt förflutna.
208

  

     J. Brooks Bouson tar i sin artikel ”’You nothing but Trash’: White Trash Shame in 

Dorothy Allison’s Bastard Out of Carolina” upp att ”white trash” inte bara är en nedsättande 

term för vita amerikaner med låg status, utan också att ”trash” betyder ”social waste and 

detritus” och att ”white trash” kan ses som ”a racial epithet that marks out certain whites as a 

breed apart, a dysgenic race form of themselves”.
209

 ”White trash” kan sägas bli en 

gränsöverskridande kategori, eftersom ”white” syftar på att de vita som faller inom denna 

kategori inte anses ha samma egenskaper och ägna sig åt samma praktiker som ”normala” 

vita. Brooks Bouson skriver vidare att white trash bl.a. anses vara sexuellt promiskuösa och 
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våldsamma och citerar Allison, som beskriver det som att konstant känna sig ”inferior, flawed 

or dirty” att vara white thrash.
210

  

     Den som är white trash befinner sig inte på ”rätt” plats i den officiella världen, utan har 

egenskaper som överskrider det normativa vita, och som enligt Oklopcic av den vita 

hegemonin förknippas mer med det normativa svarta i Södern. Därmed blir de som faller 

inom denna kategori ansedda som socialt avfall, skräp, smuts.  I novellen säger också 

jagberättarens syster: ”Don’t we have a tradition of bastards?”
211

  Systern beskriver det som 

en tradition, som normativt för white trash att föda barn utanför det normativa, utanför det 

etablerade äktenskapet. Deras bebisar är från början är ett resultat av en gränsöverskridande 

praktik och därmed föds de på ”fel” sätt och hamnar i ”fel” position.  

     White trash kan sägas bli en sådan farlig och ”smutsig” kategori för att de som betecknas 

som white trash genom sin vithet är en påminnelse om att de egenskaper och 

gränsöverskridande praktiker som förknippas med det svarta inte är något essentiellt hos 

kategorin ”svart”; istället är dessa praktiker och positioner universella, och alla kan uppgå i 

den kollektiva stamkropp som styrs av de grotesk-realistiska principerna. Den kollektiva 

stamkroppen av white trash blir grotesk-realistiskt gränsöverskridande genom att växa 

utanför de proportioner som tillkommer det normativa och den klassiska kroppen. En sådan 

proportion är just individernas antal. Jesse förvånas över hur stor flickvännens släkt är: ”How 

wonderful to be part of such a large family” säger hon och jagberättaren menar att någon då 

och då frågar: ”Goddamn, how many of you were there anyway?” .
212

 Jagberättaren själv 

beskriver deras antal som ”enormous”:  

 

we were so many we were without number and, like tadpoles, if there was one less from time to time, who 

counted? My maternal great-grandmother had eleven daughters, seven sons; my grandmother, six sons, five 

daughters. Each one made at least six. Some made nine. Six times six, eleven times nine. They went on like 

multiplication tables. They died and were not missed.
213

 

  

Något som karakteriserar de grotesk-realistiska bilderna är det jättelika och det avvikande 

stora. Till detta jättelika hör också de stora antalen. Bachtin menar att den groteska 

överdriften ligger till grund för en ”karnevalisk användning av talen”
214

 Han menar att vissa 

tal anses avslutade och färdiga för att de ligger till grund för en harmonisk komposition hos 

både kroppar, verk och ibland hela universum i sig själv, som ex. ”det gyllene snittet”. De 
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groteska talen karakteriseras av att de istället ”avviker påtagligt från de balanserade, lugna, 

solida och fullbordade talen”; de förbluffar genom sin hyperbolism och är aldrig exakta och 

fullbordade, de groteska talen blir alltid bara ”mer”.
215

  

     White trash-individernas kroppar försvinner in i sitt eget stora antal, och in i en process av 

död och återfödelse där de alla tycks smälta samman med varandra, och när de dör blir de inte 

ihågkomna, istället föds istället nya barn. Kategorin white trash kan liknas vid den officiella 

världens skräp och smuts, det kan kastas bort eller försvinna utan att det upplevs som att 

något av värde gått förlorat. Yaeger skriver: ”To dispose of is to get rid of or throw away, it is 

the fate of the detritus, of garbage, of objects generally thought to be unclean or dirty, debris- 

ridden, worthless”.
216

 De dör också alla på samma sätt och under liknande omständigheter; 

deras kroppar blir sönderslitna och utsatta för slag: ”car wrecks, shot guns, dusty ropes, 

screaming, falling out of windows, things inside them”.
217

 Orsaken till att de dör eller blir 

skadade är en konsekvens av att något har överskridit kroppens gränszoner och tagit sig 

bortom kroppens gränser och ner i dess djup. Ibland förtär de giftiga drycker och dör av 

förgiftning, men oftare blir de våldtagna av både släkt och främlingar och får objekt instuckna 

inuti dem, och på så vis överskrids gränserna mellan världen och kroppen i döden: ”DEAD 

BY AN ACT OF MAN. With the prick still in them, the broom handle, the tree branch, the 

grease gun… objects, things not to be believed… whiskey bottles, can openers, grass shears, 

glass, metal, vegetables”.
218

  

     När de inte dör av att något försvinner ner i dem, så blir konsekvensen av våldet som de 

blir utsatt för att delar av kroppen blir utbuktande eller att kroppsvätskor läcker ut ur den. En 

liten pojke blir slagen tills han ”crawled around in the dirt, the blood running out of his ears 

and his tongue hanging out of his mouth”.
219

 En flicka blir våldtagen tills blodet rinner ner för 

hennes ben och hon blöter sedan ned mängder med trasor fyllda av blod. Enligt Yaeger får 

också ”the rag” en symbolisk betydelse i Söderns litteratur, och skriver att ”rags or cloth 

remnants convey the state of being uncared for, of a landscape of ungrieved grief, a state of 

pollution beyond pollution”.
220

 Berättelserna om våld och död blir så många att också detta 

antal kan beskrivas som en form av det groteskt hyperboliska, det går inte att hålla reda på. ”I 

cannot tell half their stories” säger jagberättaren. 
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Den geografiska platsen och Söderns landskap får också en signifikant inverkan på den 

kollektiva stamkroppen och dess position som white trash. När jagberättaren berättar om sin 

uppväxt kopplas de gränsöverskridande praktikerna samman med just platsen de växt upp: 

”What’s a South Carolina virgin” är ett skämt på vilket svaret är ”At’s a ten – year- old can 

run fast”
221

 Allison beskriver det i förordet som att hon själv blev en avvikande ”escape”, 

någon som har lyckats ta sig ”därifrån” och förändrat sitt liv. Att komma därifrån skildras 

alltså som ett sätt kunna ompositionera sig i den officiella hierarkin, och den spatialt 

avgränsade platsen likställs med, både konkret och symboliskt, en begränsning i den officiella 

världen.
222

 Den som kan överskrida denna geografiska gräns blir också den som kan 

överskrida den låga, marginaliserade positionen och röra sig emot en annan kategorisering 

och positionering. 

     Enligt karnevalsteorin så överskrider den groteska kroppen alla slags gränser, och blandar 

sig med världen, djuren och tingen i det kosmiska alltet. Den kan också blanda sig med 

naturens alla element, med eld, vatten och berg. Diskussionen kring groteska kroppar och 

landskap som följer nedan kommer att utgå ifrån ovan samt dessa utdrag ur Yaegers Dirt and 

Desire: ”place is never simply place in southern writing, but always a place where trauma has 

been absorbed into the landscape” och vidare att ”bodies of water…”are never simply sites for 

leisure or hauling cotton or crossing over but sites for recycling sadness”.
223

  

     Det är på samma, avgränsade plats, Carolina, som de bortglömda individerna dör och föds 

i en ständigt återupprepande och ofullbordad process, och ofta är det själva landskapet som 

verkar sluka och absorbera deras kroppar: ”One fell in the river and was drowned. One was 

run down hitchhiking north. One was shot running through the woods, while Grace... fell of 

the overpass a mile down… and lay there for hunger and heat and dying.” Även den smutsiga 

jorden, ”the dirt” omger dem när de dör eller blir skadade, Bo kryper runt i ”the dirt” och 

jagberättaren faller till marken i ”the dirt” när hon blir slagen. Det är som att ”the dirt” alltid 

omger dem och väntar på att föra tillbaka dem ner i jorden – det är ”dirt” på gårdarna, det är 

”dirt” på själva barnen.
224

 Det är som om det egentligen inte finns någon gränsen mellan 

White trash- kroppar och ”the dirt”: ”It is as if the foundation or basis for this world is made 
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out of repudiated, throwaway bodies that mire the earth: a landscape built over and upon the 

melancholic detritus, the disposible bodies denied by white culture. skriver Yaeger.
225

 

     Landskapet och white trash verkar höra samman organiskt och representera en återfödelse 

in i det som inte förändras. När några släktingar till jagberättaren har bestämt sig för att 

försöka fly och ta sig därifrån, kommer de inte långt innan en bro de kör på störtar samman 

och de alla faller ned i vattnet. De har som aspiration att ta sig till ett ”bättre” ställe, men faller 

återigen ned till den white trash -värld som styrs av det materiellt-kroppsliga. En bro är alltid 

en gränszon mellan två platser, och när de här försöker att överskrida gränsen mellan 

sorgsenhet, det avvikande och hopp, det normativa, ger den vika. Vattnet blir här till ett 

uppslukande djup som absorberar deras trauma och symboliserar figurernas ”recycling 

sadness”.  

     Jagberättaren har däremot brutit sig fri från döendet och återfödelsen i landskapet, hon har 

blivit en ”escape”, hon kan till och med förpassas som ”normativ” av sin flickvän, men hon 

verkar fortfarande vara i förbindelse med den groteska stamkroppen och dess 

sammansmältning med elementen. Hon vaknar av mardrömmar mitt i natten och känner hur 

”dirty water rises in the back of my throat, the liquid language of my own terror and rage.”
226

 

Men hon slukas inte upp av vattnet, istället kommer vattnet nu inifrån hennes eget djup. När 

hon har lyckats lämna den begräsande och materiellt-kroppsliga platsen så blir förhållandet 

det omvända mellan landskapet och hennes kropp. Kroppen måste nu svälja och sluka sitt 

eget trauma, med det smutsiga vattnet, ned i sin egen kropp. Den andra sanningen om världen 

finns nere i djupet, och när hon funderar på om hon ska vara ärlig emot Jesse eller inte, så 

uttrycker hon det som att hon skulle vilja berätta för henne om den smutsiga floden inom 

henne.  

     Det uppslukande vattnet som symbol för ”recycling sadness” återfinns också i själva ”river 

of names: ”I’ve got a dust river in my head, a river of names endlessly repeating. That dirty 

water rises in me, all those children screaming out their lives in my memory”.
227

 Jagberättaren 

har inte lösgjort sig ifrån den kollektiva stamkroppen och den fysiska kontakten mellan deras 

kroppar och hennes kropp utgör fortfarande en oupplöslig enhet.  

     När det kommer till gränsöverskridande positioner och praktiker är det jagberättaren som 

är den enda som kan sägas bli riktigt utmärkande bland alla figurer i novellen. För det första 
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är hon den enda som kan sägas bli dubbelt avvikande, och för det andra är hon den enda som 

kan sägas bli grotesk-realistiskt och karnevaliskt gränsöverskridande. Hon är avvikande i den 

officiella världen som marginaliserad, som tillhörande white trash i en låg samhällsposition, 

men inte heller i den marginaliserade världen verkar hon inte vara som de andra. ”I was born 

between the older cousins and the younger, born in a pause of babies and therefore always 

outside, always watching”.
228

 Hennes utseende är också avvikande i jämförelse med de andra: 

hon är mörkhårig medan alla andra är ljushåriga. Det som allra mest urskiljer och särskiljer 

henne från de andra är att hon inte kan återföda och föra vidare en ny generation av white 

trash,
229

 inte kan reproducera ”the sadness”. Det går att anta att det finns en koppling mellan 

hennes avvikande position i hennes egen bakgrund och att hon lyckats bli en av dem som tagit 

sig därifrån, som ”survived”. 

     Jagberättaren överskrider både det normativa övre i den officiella världen, och överskrider 

de praktiker och den position som karakteriserar white trash i den nedre delen av 

samhällshierarkin. Det låga är fortfarande en del av den officiella världen, och det är först i 

och med jagberättarens inträde i den karnevaliska världen som det nedre och det materiellt-

kroppsliga får en ambivalent och pånyttfödande mening. I den officiella världen positioneras 

jagberättaren som ”white trash”, vilket kan ses som en gränsöverskridande kategori. Men den 

som blir positionerad som white trash blir inte odefinierad och hamnar inte helt utanför 

etablerade kategorier, då kategorin syftar på en vithet som förknippas med praktiker som inte 

anses ”vita”, och där placeras samtliga avvikande vita in.  

     Jagberättaren blir dubbelt avvikande för att hon som white trash har överskridit den egna 

kategorin: hon var avvikande bland white thrash, och det går att anta att hon inte längre 

förknippas med gränsöverskridande av det normativa övre, då hon enligt henne själv inte vill 

ses som white trash och återigen ”become someone else, someone I have tried so hard not to 

be”.
230

 Konsekvensen blir att hon inte längre har någon klart definierad plats eller position – 

hon är varken white trash eller en del av det övre i det normativa. Hon är fortfarande ”smuts”, 

hon har överskridit en kategori och har nu ingen alls utan befinner sig i en liminal position. 

Att leva i en liminal position kan likställas med att leva i gränszon, på ”tröskeln” mellan två 

eller flera tillstånd.  
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Jagberättarens position i världen kan inte sägas vara färdig utan istället ofullbordad och 

odefinierad och det är i denna gränsöverskridande existens som hon blir grotesk-realistiskt 

och karnevalisk. Allt det som karakteriserar henne i den officiella världen blir uppochnedvänt 

och tvärtom. I den officiella världen är hon inte älskad utan hatad och slagen, men här är hon 

överöst av kärlek, och blir plötsligt tröstad: ”I love you. I love you. I’m here”.
231

 Likaså så blir 

hon inte här uppslukad av det mörka vattnet och dess smuts, det är hon som har slukat upp 

vattnet, och istället för att bli havande med barn kan hon sägas bli havande med berättelser, 

minnen och historier. I den värld hon levde i förut var hon enligt egen utsago den som 

observerade och inte den som deltog, den som inte absorberades av stamkroppen och 

landskapet, men i denna andra värld så bär hon runt med alla, hela smutsiga ”river of names” 

inuti sig. På så sätt är hennes existens karnevaliskt omvänd.  

     Detta är dock inte nog för att en grotesk värld ska sägas ha upprättats, istället så upprättar 

jagberättaren en karnevalisk världsbild genom det sätt på vilket hon berättar historierna. Den 

groteska världen behöver inte endast uppstå genom en faktisk, levd händelse i det ”verkliga” 

livet, som karnevalen. Den groteska världen och dess bilder kan också förstås eller förmedlas 

via fiktion, såvida det inte inuti berättelsens ramar upprättas en distinktion mellan åskådare 

och deltagare. Bachtin menar att Rabelais’ verk ger uttryck för det grotesk-realistiska och 

karnevaliska. På samma sätt skapar jagberättaren en grotesk värld genom att tillföra element 

som det groteska skattet och ambivalensen.  

      Jesse tycker att jagberättarens berättelser är hemska och fyllda med våld, vilket de också 

är, och det verkar vara jagberättarens sätt att berätta dem på som gör dem roliga: ”it comes out 

funny”. Många av passagerna, inklusive passagen om släktantalet, är berättat med sådana 

hyperboliska liknelser att de blir roande, och likaså förhåller det sig med överflödet av döda 

eller försvunna kroppar, det blir till en komisk överdrift trots att berättelserna också är mörka. 

Hon återger också hur många av de våldsamma praktikerna åtföljs av ett skrattande hos både 

de som blir skadade och dem som skadar, vissa har dött skrattande medan andra skrattar när 

någon har gjort sig illa. När bron ger vika under släkten betraktas det som muntert: ”God’s 

got one damn sick sense of humor”.
232

 Men berättelsernas ambivalens ligger inte bara i ett 

grotesk skratt; det ligger också i att jagberättaren både föder och begraver sanningen, den 

andra sanningen, genom att låtsas att berättelserna är påhittade. Berättelserna fungerar som en 

strategi för att både förneka och bejaka sanningen om sig själv. Även hennes kärlek till 
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flickvännen karakteriseras av en grotesk-realistisk ambivalens då hon slits mellan att vilja visa 

ömhet emot henne och att vilja slå henne. Hon beskriver det som att hennes knytnävar 

pulserar när Jesse visar oförståelse gentemot hennes hemliga sociala position, och hon vill 

både föra ned, detronisera och lovorda, upphöja Jesse på samma gång.  

    Att jagberättaren har överskridit det normativa i den officiella världen och trätt in i en värld 

som styrs av groteska principer resulterar i både en positiv och en negativ aspekt. Hennes 

odefinierade position i den officiella världen ger upphov till ett karnevaliskt 

gränsöverskridande, och hennes berättande av historierna är det som kan sägas transformera 

verkligheten in i ett grotesk-realistisk gränsöverskridande, där både döden, våldet och 

kärleken till Jesse får en djupt ambivalent karaktär, kännetecknade av både munterhet och 

förintande ilska.  

     Det karnevaliska gränsöverskridandet kan sägas bli djupt positivt eftersom det befriar 

jagberättaren från en ”recycling sadness” och ger henne ett annat liv i gemenskap med Jesse. 

Men denna återfödelse till en ny existens leder också till att hon nu måste leva tillsammans 

med en ”River of Names” som vill välla upp ur hennes djup. Det grotesk-realistiska 

gränsöverskridandet kan sägas bli positivt för att det återföder och förlöser hennes 

upplevelser, hennes berättelser och ”River of Names”. På samma gång är hennes bakgrunds 

mörker inte något som kan förändras eller försvinna genom att en positiv aspekt tillförs, men 

den positiva aspekten blir i sin tur inte heller förintad av den negativa aspekten. ”Det 

ambivalenta och universella verkliga skrattet förnekar inte allvaret, utan renar och 

kompletterar det” som Bachtin beskriver ambivalensen.
233

  

 

6.3 ”Muscles of the Mind”  

I ”Muscles of the Mind” sanktionerar den officiella världen homofobi och det blir en del av 

det normativa att till och med använda våld emot HBT-grupper. ”Everytime somebody opens 

a gay bar in this town, some local firebombs it”, berättar Anna, som är en vän till novellens 

kvinnliga, namnlösa huvudperson. Anna fortsätter avslöja att hon känner till ”the name of the 

boy who firebombed the last two gay bars, and exactly what year his daddy got appointed 

sheriff”.
234

 Jagberättaren återberättar också på vilket sätt som Anna som lesbisk har blivit 

utsatt för samhällets repressalier för gränsöverskridande position och praktiker: ”Ten years 

ago, she´d been arrested with two dozen others out in front of the blackened ruins of the 
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town’s short-lived gay bar. All their names had been printed in the paper, and she´d lost her 

teaching fellowship in the English department”.
235

  

     Det som också upprättas som normativt är att behandla kvinnor som om de har svaga och 

sköra kroppar. Huvudpersonen tränar kampsport och hon beskriver det som att tränaren inte 

vet hur han ska förhålla sig till kvinnorna och hon beskriver det som att ”We strip of our sex 

with our jewelry, sometimes so thoroughly that he forgets to treat us like fragile incompetents 

he believes us to be.” När tränaren tar tag i hennes arm som om hon vore en av pojkarna och 

säger till henne: ”You´re not thinking about what you are doing. You´re not in control… Push 

those muscles, feel ’em”, beskrivs det som om han har glömt bort sig.
236

  

       Kvinnliga sexuella praktiker blir också reglerad av det normativa i samhället och de som 

överskrider dessa blir utsatta av repressalier i form av förtal. Oavsett sexuell läggning ska en 

kvinna inte vara för sexuellt vidlyftig: ”You´re supposed to do it because you´re in love. You 

get a reputation for sleeping around and people treat you bad, call you terrible names.”
237

 Det 

blir inte heller normativt för en kvinna att ha sexuella fantasier: ”one after the other, everyone 

insisted they did not fantasize”.
238

 När huvudpersonen direkt får frågan om hon fantiserar, 

vågar hon inte svara ärligt utan ljuger, och jämför sig med Petrus som förnekade Jesus.  

     Våld är inte heller något som framställs som normativt, och en kvinna vid namn Judy blir 

den som i novellen uttrycker sig starkast angående denna praktik: ”carrying knives–they do, 

you know–it’s a cesspit of violence in there, and they all get off on it”. Hon menar också att 

hon inte kan förstå hur någon ens kan närma sig ett ställe där man vet att ”people are getting 

beaten up in that parking lot and women get hassled on the sidewalk all the time. I think it 

should be closed down.” En annan kvinna vid namn Mona instämmer: ”I hate that pool hall… 

Makes me sick.”
239

 

     Det färdiga kan här sägas bli den kvinnliga kropp som begränsas inom de gränser 

upprättade av det normativa – gränser som reglerar både sexualliv och som bestämmer utanför 

vilka klubbar man som kvinna inte ska röra sig vid nattetid. En kvinnlig kropp som skulle 

positionera sig inom dessa gränser gör sina gränszoner mer privata och undangömda, och 

öppnar inte upp kroppens gränszoner för flera sexualpartners, eller utsätter sig för risken att få 

sin kropp söndersliten.  
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Gränsöverskridande  

Den kvinnliga huvudpersonen intar en gränsöverskridande position i den officiella världen då 

hon definierar sig själv som en lesbisk kvinna och lever i samkönade sexuella och 

romanistiska relationer med andra HBT-kvinnor. Huvudpersonen blir karnevaliskt 

gränsöverskridande eftersom hon vänder uppochned på den normativa världsbilden och 

förkroppsligar alla de egenskaper och deltar i de praktiker som ger upphov till repressalier 

eller fördömande i den officiella världen.  

     Den fiktiva värld som Allison beskriver och som målas upp i novellen är en grotesk-

realistisk och materiellt-kroppsligvärld där huvudpersonens kropp inte är färdig, utan är 

ofullbordad och kan överskrida gränser. Den gränsöverskridande praktik som hamnar i fokus 

och som resten av praktikerna på olika sätt flyter samman med, är sexet. Till skillnad från det 

normativt påbjudna har inte huvudpersonen endast sex med en kvinna som hon befinner sig i 

en romantisk relation med, utan tar ibland hem kvinnor från den plats som inte anses passande 

för en kvinna nattetid: ”the pool hall”. Hon verkar inte heller planera för en framtid med den 

flickvän till henne som hon är ihop med vid novellens slut: ”I wasn’t looking to holding on to 

Cass the way she wanted to cling to Billy”.
240

 Hon konstaterar också att de andra tjejerna 

förmodligen kallar henne för ett ”terrible name” på grund av hennes promiskuitet.
241

 

      Huvudpersonen dras också emot det hårdhänta och det fysiska våldet. De våldsamma, 

praktiker som hon deltar i kan inte kallas för skadligt våldsamma, men hon låter inte sin kropp 

vara skör och hamnar i hårdhänt kroppslig kontakt med andra kroppar, och med sig egen. Hon 

tränar kampsport, och det är också under ett sådant pass som hon börjar rikta slag i luften 

emot en spegelbild av henne själv. Detta är också något som ska komma att upprepas: ”I 

watch myself… reflected in the ammoniastained tiles in the bathroom, my wrists coming up 

to face-punch the mirror”.
242

 Också när hon har sex blir det hårdhänt, och hon säger sig inte 

gilla något annat: ”the ones who liked me biting them, liked biting me, liked whispering dirty 

words, wrestling… I bit them harder and harder, my mouth full of the taste of them… soaking 

them up, swallowing and swallowing.”
243

 Både praktikerna kan tolkas utifrån karnevalteorins 

ambivalenta slag: ”bataljerna, handgemängen och slagsmålen: de bringar på fall, kastar till 
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marken, trampar ned i jorden, de begraver. Men på samma gång är de också uppbyggande.”
244

 

Dessa slag och slagsmål riktade emot kroppen kan sägas degradera det upphöjda idealet av 

den sköra, avgränsade kvinnokroppen och föra ned den i det alstrande djupet, ner i henne 

själv. Hon biter kvinnorna, hennes sexuella njutning liknas vid att hon ”sväljer” dem, hon 

begraver den andra kroppen i sitt inre och de fasta gränserna mellan de två kvinnornas 

kroppar överträds. Huvudpersonens lusta för att överskrida in i andra kvinnors kroppar och 

för att överskrida sin egen kropps gränser gör hennes kropp växande och omättlig, och strävan 

efter att överskrida liknas vid en aptit. Munnen som leder ned till det begravande och 

pånyttfödande nedre får en central symbolisk betydelse här.  

     Huvudpersonen hänger sig också åt den gränsöverskridande praktiken att fantisera, och 

den transformation som dessa fantasier får henne att genomgå resulterar i en pånyttfödelse ur 

det materiellt-kroppsliga nedre:  

Fantasy opens me up; I become fantasy. I am the dangerous daughter, thigh-stroking, soft-tongued lover, the pit, 

the well, and the well of horniness, laughter rolling, up out of me like the gravy boiling over the edge of a pan. I 

become the romantic, the mystic, the one without shame, rocking myself on the hip of a rock, a woman as sharp 

as coral. I make in my mind the muscle that endures, tame rage and hunger to spirit and blood. I become the 

rock. I become the knife. I am myself the mystery. The one that will be waits for me.
245

 

 

I ovanstående passage upplever hon det som om hon har smält samman med hela världen, 

med hela kosmos och gränserna som separerar henne från världen har blivit upplösta. 

”Överflödet och universaliteten bestämmer i sin tur den glada och festliga (icke-vardagliga) 

karaktären hos det materiellt-kroppsliga livets alla bilder” skriver Bachtin, och hon har i 

ovanstående passage inte bara trätt in i en värld av karnevalisk återfödelse, hon jämför sig 

också med det slukande nedre, hon är ”the pit”, ”the well”. Hon är det som tillfogar sår, som 

kan öppna upp en avgränsad kropp; hon är ”the knife”.
246

 Men på samma gång är hon också 

utan fruktan, hon är munter och skrattande samt en öm älskare. Det ambivalenta nedre har 

resulterat i en glad och skrattande utopiskt existenssfär som hon träder in i via de grotesk-

realistiska fantasierna. Maten, slagen, det farliga, det ömma, det dödande, det födande smälter 

här samman tills hela kosmos framstår som en enda stor, gemensam grotesk kropp, och 

huvudpersonen är en del av den.  

     Huvudpersonen refererar här återigen till novellens titel, the muscles of the mind, och det 

är dessa sinnets muskler som får representera både hennes position som grotesk-realistiskt 

gränsöverskridande och som den som blir karnevaliskt uppochnedvänd i en utopisk värld. 
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Detta blir en karnevalisk bild eftersom tränaren har talat om kroppens muskler som det som 

blir starkt om hjärnan fokuserar och kontrollerar, men för huvudpersonen blir situationen 

istället den omvända: det är kroppen som kontrollerar hjärnan, och får den att slappna av. När 

hon försöker kontrollera sina rörelser misslyckas hon med att uppnå sinnesro i kampsporten: 

”I lose my place in the kata and can’t remember the next sequence of moves.” Det är först när 

hon ser sig själv som tillhörande jorden som en förändring sker: ”all open-mouthed and sunlit, 

bleached nails in the ground, not rising up, being hammered down.”
247

 Det är i detta 

nedsättande av både sin egen kropp och hjärnan som hon blir återfödd till sinnesfrid och 

klarar av sina rörelser. Upplevelsen blir en grotesk-realistisk bild: ”The magic starts in my 

belly, and the kata becomes smooth, more feel of it more like the sex than anything else. My 

fear goes out of me, my grief. What did I imagine was wrong with me anyways?”.
248

 

      Hon har här inträtt i en utopisk och euforisk värld där de gränser som begränsar henne i 

den officiella världen inte längre har någon giltighet, istället är alla gränser upplösta, och allt 

har sitt säte i magen. I denna passage kan också hjärnan sägas bli degraderad och nedsatt, den 

topografiska höga hjärnan som representerar det abstrakta och rationella, beskrivs här som 

vilken annan del av kroppen som helst. Hjärnan förs ned under halsen, och den blir här 

materiellt-kroppslig, dess muskler blir framträdande, och den ”sväljs” av resten av kroppen.  

 

6.4 ”Violence Against Women Begins at Home och ”A Lesbian Appetite”  

”The fact is I have been drinking too much, and not sleeping and not eating” menar den 

kvinnliga berättaren i ”Violence Against Women Begins at Home.”
249

 Hon ägnar sig åt 

praktiker som rör det materiellt-kroppsliga och är ständigt ätandes och drickandes och kan på 

så vis positioneras som grotesk-realistiskt gränsöverskridande när hon utför dessa praktiker. 

Det är berättarens ex. flickvän Paula som kan sägas bli den som representerar den officiella 

världen och det normativa i novellen och som aktivt kritiserar den kvinnliga berättarens 

livsstil. Paula är världens ledande expert på missbruk och säger till huvudpersonen: ”You´ve 

got such an addictive personality. Can´t you see what those cigarettes are doing to you?”
250

 

Den normativa kroppen kan här sägas vara både avgränsad och klassisk kropp, där för mycket 

gränsöverskridande över gränszonerna i den officiella världen leder till ”missbruk”, och blir 

till ett misshandlande av kroppen.  
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I opposition till Paulas förmaningar deltar den kvinnliga berättaren i praktiker som innebär ett 

överskridande av gränszonerna. Jagberättarens aptit skildras som nästintill omättlig, och berör 

allt som har att göra med munnen och magen. Hon dricker stora mängder alkohol, men röker 

också cigaretter och äter kakor: huvudpersonen sitter uppe långt in på natten och äter kakor 

tills hon spyr när hon får reda på att hon har blivit avskedad från sitt yrke.
251

 Dessa 

gränsöverskridande praktiker kan på ett plan sägas ge upphov till en positiv förändring för 

huvudpersonen, men dock så utvecklas det aldrig i novellen till att bli en mer beständig 

förändring av positiv art. Snarare kan huvudpersonen sägas använda de grotesk-realistiskt 

gränsöverskridande praktikerna för som en strategi för att undvika, och inte motstå, den 

officiella världens krav. Berättaren tröstäter när hon blir avskedad, och Paula har själva använt 

drickandet ”to put herself to sleep everynight”.
252

  

      Vid en jämförelse med den tidigare novellen så blir de positiva förändringarna i ”A 

Lesbian Appetite” påtagliga. Den kvinnliga jagberättaren har i skolan fått höra att: ”the 

children of the poor have a lack of brain tissue simply because they don´t get the necessary 

vitamins at the proper age. It is a deficiency that cannot be made up when they are older”.
253

 

Det upprättas som normativt i den officiella världen att äta sunt, och att inte vara fattig, eller 

”white thrash”. En av hennes flickvänner, som äter nyttigt, har också sagt till henne att hon 

inte skulle ha haft några problem i sitt vuxna liv, om hon bara hade ätit bättre som barn.
254

 

Huvudpersonen positionerar också sig själv som tillhörande en låg position inom den 

officiella hierarkin, och kopplar samman denna position med ätande, med kroppsligt överflöd 

och njutning, med andra ord med en grotesk-realistisk bild av ett gästabud.
255

 ”Poor white 

thrash I am for sure, I eat shit food and I am not worthy” berättar huvudpersonen om sig 

själv.
256

  

     Bilderna av ätandet i novellen får delvis sin groteska karaktär av det överflöd av mat och 

den omättlighet som karakteriserar hennes relation till maten. Det är det grotesk-realistiska 

gränsöverskridande av det normativas uppfattning om mat och kost som ger upphov till en 

positiv förändring hos huvudpersonen. ”I am always hungry for it – the smell and taste of the 

food my mama fed me”.
257

 Hon räknar upp vad hon äter på ett sätt som blir groteskt 
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hyperboliskt: ”… sweet duck with scallions and pancakes, lamb cooked with olive oil and 

lemon slices, pan-fried pork and red-eye gravy, potato pancakes with applesauce, polenta with 

spaghetti sauce floating on top”.
258

 Huvudpersonen har här ingen avgränsad eller färdig 

kropp, den är istället genom maten ständigt växande, och dess gränszoner är alltid i kontakt 

med mat, eller med andra kroppar. I novellen kopplas också den sexuella aptiten samman med 

magens aptit: ”I´ve only had one lover who didn´t want to eat at all. We didn´t last long.”
259

 

Också i sexet blandas maten och kropparna samman: ”She got my jeans down. I dumped a 

whole plate of eggplant on her belly”.
260

  

     Bachtin skriver om ätandet: ”Detta möte med världen i ätandet var glädjerikt och 

triumferande. Här triumferade människan över världen, hon slukade den utan att själv bli 

slukad; gränserna mellan människan och världen suddades här ut i en för människan positiv 

mening”.
261

 Denna passage beskriver ätandets betydelse för huvudpersonen. Hon 

gränsöverskrider genom ätandet in en karnevalisk värld där Söderns dåliga mat uppslukas av 

henne, och föder henne in i kärlek och gemenskap. En karnevalisk värld av ätande, som enligt 

Bachtin är djupt positiv: ”vemodet och måltiden är oförenliga (medan döden och måltiden är 

helt förenliga)”.
262

 I novellen upprättas ett samband mellan det grotesk-realistiska 

gränsöverskridandet och kärlek och gemenskap, då det grotesk-realistiska blir som en metafor 

för själslig och emotionell mättnad: ”girl, you should just let me feed you what you really 

need”, säger en av hennes älskarinnor.
263

 Men bilden av gästabudet blir mer än en metafor för 

olika former av mättnad – gästabudet ska ses som förenandes den kollektiva stamkroppen, en 

fest för hela världen.
264

 Huvudpersonen i ”A Lesbian Appetite” berättar:  

I have been dreaming lately that I throw a dinner party, inviting all the women in my life… being hugged and 

kissed and stroked by everyone I pass. For the first time in my life I am not hungry but everybody insists I have a 

little taste. I burp like a baby on my mama’s shoulder… I can’t stop grinning. The dream goes on and on, and 

through it all I hug myself and smile.
265

 

      

Huvudpersonen blir karnevaliskt gränsöverskridande – i den officiella världen är förtärandet 

av den undermåliga kosten något skamfyllt, och en praktik som hör samman med den kategori 

som hon positioneras som: ”white thrash”. Men i den värld som hon träder in igenom 
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drömmen och tanken, en värld som är karnevalisk, blir huvudpersonen inte marginaliserad 

eller placerad lågt ned på en samhällshierarki, istället är hon förenad med andra kroppar och 

har uppgått i dem i jämlikhet och i en nästan skrattande munterhet.  

 

7.1. Analys. Welty.  

7.2 ”Lily Daw and the Three Ladies”  

De som kan sägas representera det övre i den officiella världen i novellen, och som också blir 

positionerade som det övre i samhällshierarkin, är de tre damerna Mrs. Watts, Mrs. Carson 

och Mrs. Slocum. En av dem är gift med en präst, och de framstår alla som måna om att saker 

och ting ska gå till på ”rätt” sätt.  Detta får sitt starkaste uttryck i deras omhändertagande av 

Lily Daw, en kvinna som befinner sig under genomsnittet ifråga om intelligens och 

emotionell mognad, och som de tre damerna vill beskydda från både sig själv och från resten 

av samhället.
266

 

     Det som upprättas som normativt inom novellen fiktiva ram är att vara av ”normal” 

intelligens, och den som inte faller inom denna kategori positioneras som lägre i den officiella 

världen – de tre damerna anser sig ha rätt att utöva auktoritet över Lily Daw och att bestämma 

över hennes öde på grund av att hon är dummare än dem. När en man vid en show erbjuder 

sig att köpa en biljett till Lily ingriper ett par, och alla på platsen reder upp saken genom att 

förklara ”that she wasn´t very bright”.
267

 Att vara omhändertagande och att ta hand om dem 

som behöver det beskrivs som ett normativt påbud och ”det rätta” att göra: ”We gave Lily all 

the food and kindling and every stitch she had on. Sent her to Sunday school to learn the 

Lords’ teachings, had her baptized a Baptist.”
268

 Att ta hand om Lily och att utöva auktoritet 

över henne genom bestämma vad som är bäst för henne kan här alltså sägas sammanfalla med 

varandra. De tre damerna anser det också viktigt att Lily beter sig som en ”lady”, och att bete 

sig som en sådan verkar enligt damerna innebära att inte göra för mycket väsen av sig och att 

vara passiv: ”And Lily acted so nice. She was a perfect lady – just set in her seat and 

stared.”
269

  

     De tre damerna verkar också anse att de positioner och praktiker som tillhör deras kategori 

som ”normalbegåvade” inte är desamma positioner och praktiker som anses passande för Lily 
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Daws avvikande position. Detta kommer till sitt starkaste uttryck i berättelsen när de tre 

damerna, som alla är gifta, gör allt de kan för att förhindra att Lily ska få gifta sig: ”Lily’s not 

going to get married, that is just some idea she got into her head” säger de när de får höra att 

Lily planerar att gifta sig.
270

 De verkar också anse det av stor vikt att allt är på sin ”rätta” 

plats. Lily är avvikande och därmed menar de att hon inte passar in hos dem. De tre damerna 

har istället ordnat så att Lily ska få hamna på en plats där någon med hennes egenskaper hör 

hemma, och där praktiker utövas som passar hennes kategori: Ellisville Institute for the 

Feeble-Minded of Mississippi.
271

 

     Den kropp som i novellen blir den färdiga är den kvinnliga, vita kroppen, som ska 

avgränsas, och den kvinnliga kroppen ska täppa igen sina kroppsliga gränszoner emot 

världen. De tre damerna menar att en ”lady” ska sitta stilla och tyst, och blir alldeles 

förskräckta vid tanken på att den ogifta Lily kanske har haft en älskare. ”He was after Lily’s 

body alone” påstår Mrs. Carson i indignation.
272

 Även de tre damernas tankar och lösningar 

om världen kan sägas vara färdiga, då de inte ifrågasätter det normativas giltighet utan tar det 

för givet att de har den moraliska rätten på sin sida.  

 

Gränsöverskridande  

Redan under Lilys uppväxt har hennes kropp fått en avvikande markör. Hon har fått ett ärr på 

halsen efter att hennes pappa har försökt skära av hennes huvud. Detta kan sägas göra både 

hennes kroppslighet och position grotesk-realistiskt gränsöverskridande, då normen för den 

kvinnliga, vita kroppen är den färdiga med den utslätade ytan. Yaeger skriver att Lily blir ”the 

quintessential Southern white woman as grotesque” och ”her body’s surface has also been 

mangled, cut open and cut into – by her father’s knife”.
273

 Lily skiljer sig också ifrån de andra 

kvinnorna gällande egenskaper och normativa praktiker på sådant sätt att hon kan ses som 

karnevaliskt gränsöverskridande. Urzula skriver i The Southern Mystique: Food, Gender and 

Houses in Southern Fiction and Films:  

If the ideal of Southern womanhood prescribed meekness, docility, self-effacement, and passivity as desirable 

feminine features, then all three analyzed social spinsters are socially transgressive due to both their ostentatious 

public presence and their excessive display of emotions and desires.
274
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Kvinnan Lily Daw är själva motsatsen till vad som förväntas av en normativ kvinna. Det är 

just därför som Lilys plötsliga beteende som en ”lady” förvånar: ”Oh, she can be a lady” säger 

Mrs. Carson. ”That’s just what breaks your heart”.
275

 Precis som beskrivs i citatet ovan så 

låter sig Lily inte begränsas av sociala normer innan hon uttrycker sig. När de tre damerna 

kommer för att hälsa på henne sitter hon med en zinniablomma i munnen, och ”she gave a 

suck on the zinnia stem that sounded exactly like a jaybird”.
276

 Här drar hon 

uppmärksamheten till sin kropps gränszoner, vilket en färdig, klassisk kvinnlig kropp inte 

förväntas göra i sällskap, och gör ett läte som blir djurliknande, och liknar en fågels.  

     Utifrån Alison Arants ”A Moral Intelligence: Mental Disability and Eugenic Resistance in 

Welty's ’Lily Daw and the Three Ladies’" and O'Connor's ’The Life You Save May Be Your 

Own’" utgår även denna analys ifrån att Lilys mentala handikapp påverkar hur ”klassisk” och 

”normativ” hennes kropp uppfattas av den officiella världen. Det mentala handikappet kan 

sägas påverka hur damerna förhåller sig till Lilys kroppslighet, då handikappet verkar ”smitta 

av sig” på hennes kropp och göra den groteskt gränsöverskridande. Precis som narren i den 

officiella världen tar hon inte hänsyn till det normativa föreskriver. I novellen framstår det 

som av yttersta vikt för de tre damerna att se till att Lily Daws kropp inte kommer i kontakt 

med andra kroppar: hon ska inte reproducera sig och hon ska vistas på en institution avskild 

från övriga människor. Lily Daws kropp kan här tolkas som en form av ”smuts”. Arant 

skriver att ”In a eugenic framework, they are ”fit” and Lily is the ”unfit”.
277

 Att vara ”unfit” 

kan ses som att vara en form av naturens eller samhällets smuts, eller en ”disposible body” 

utifrån Yaegers terminologi; en kropp som kan kastas bort.  

     Det är inte bara Lilys kropp som hamnar utanför etablerade kategorier, utan också hennes 

beteende, och Lily Daw kan tolkas utifrån karnevalens galenskapstematik. Hon kan 

visserligen inte sägas bli en form av vis dåre, men Lily kan tolkas som en slags munter narr 

som omedvetet förvränger normer och som friskt och fritt leker i världen med lite fruktan för 

den officiella världens repressalier. Hennes dumhet i den officiella världen kan sägas vara det 

som ligger till grund för hennes bekymmerslöshet och lekfullhet i den karnevaliska aspekten 

av världen. Hon lyckas träda in i denna aspekt för att hon är en vuxen som beter sig som ett 
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barn, och som har ett barns sociala position i samhället, och därmed blir hon också 

karnevalisk omvänd.  

     Precis som ett barn har Lily också en låda där hon samlar på ting som hon tycker om, och 

som hon kallar för sin ”hope chest”.
278

 Det är lådans betydelse för Lily som signalerar att hon 

verkar påverkas mer av sin marginalisering och avvikande position än vad läsaren först kan 

förledas att tro. När damerna kommer för att övertala henne om att hon borde åka till 

Ellisville, så är det för att de menar att det är där hon hör hemma, och de argumenterar för det 

genom att hänvisa till auktoritet inom den officiella världen, det religiösa: ”God seemed to tell 

us – Mr. Carson too – that the place where you ought to be, so as to be happy, was Ellisville”, 

säger Mrs. Carson till henne.
279

 Lily vill dock inte åka till Ellisville, istället har hon bestämt 

sig för att hon vill gifta sig. Efter att damerna gjort försök att muta henne att ända åsikt med 

fina materialistiska gåvor är hon fortfarande säker på att det är just giftermål hon önskar, ända 

tills hon frågar om hon får ta med sin ”hope chest” till Ellisville. När de då svarar att visst får 

hon det, så går Lily Daw med på att låta sig föras till institutet. Vad är det då som ”hope 

chest” innehåller som gör den så viktig för Lily? Den innehåller ”soap and a washrag”.
280

 Om 

man tolkar lådan och dess innehåll utifrån Yaegers tolkning av ”the dirt” och ”the washrag” så 

kan lådan sägas symbolisera Lilys önskan att integreras in i samhället, genom att tvätta sig fri 

från ”det smutsiga” som karakteriserar den person som har hamnat utanför fasta kategorier, 

och som inte längre vill vara grotesk, med en ”förstörd”, överskridande kropp.  

     Det som till sist kommer emellan Lily Daw och Ellisville är hennes egna grotesk-

realistiska gränsöverskridande praktik. Just när Lily sitter på tåget till Ellisville hittar en av de 

tre damerna den man som säger sig vilja ta Lily till maka. Även denna man har en grotesk 

kroppslighet; han är väldigt kort,
281

 hör dåligt och skiftar mellan högt och lågt i sitt tal. Han 

viskar när han pratar och skrattar högt. De tre damerna vill då plötsligt gifta bort Lily, och 

ändrar sig ifrån om hennes öde. Denna nyblivna vilja att låta Lily gifta sig beror på att de tre 

damerna tidigare fått veta att han har varit Lilys älskare. Det är även så Arant tolkar det: ”in 

instances of an illicit sexual encounter, a shotgun wedding is protocoll”.
282

 Den oskuldsfulla 

”renhet” som karakteriserar den normativa kvinnliga kroppen i Södern och, som separeras 

ifrån alla materiellt-kroppsliga praktiker, har nu överskridits av Lily. I valet mellan Ellisville 
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och giftermål framstår plötsligt äktenskapet för de tre damerna som det mest attraktiva 

alternativet för att Lily ska vara på ”rätt” plats.  

     Lily Daw deltar i både grotesk-realistiska och karnevaliskt gränsöverskridande praktiker, 

och hamnar också i en gränsöverskridande position och kategori. Det ger först upphov till att 

hon av det övre i den officiella världen inte anses ha rätten till att bestämma själv var hon hör 

hemma – istället ska hon av auktoriteten vägledas rätt. Hennes position som en 

gränsöverskridande individ ska ge upphov till en förändring, till att Lily ska omplaceras i 

livet. Det som avstyr denna förändring blir hennes egna gränsöverskridande praktiker som 

resulterar i att Lily istället får stanna kvar bland dem hon alltid har känt.  

     Det karnevaliska och det grotesk-realistiska kan i denna novell inte sägas ge upphov till en 

positiv, återfödande förändring, och därmed kan inte dessa bilder sägas vara fullständigt 

karnevaliska eller grotesk-realistiska. Lilys karnevaliska position i tillvaron blir förmörkad av 

att hennes karneval och hennes groteska kropp begränsas av den officiella världen. Den 

pånyttfödande förändring som hennes överskridande av dessa begränsningar skulle kunna ge 

upphov till uteblir.  

     Det finns dock ett undantag, en möjlighet till en positiv framtida förändring. Lilys eget 

gränsöverskridande i form av en utomäktenskaplig relation är en praktik som har hindrat 

henne från att hamna på Ellisville. Att bli placerad på en institution hade förmodligen 

resulterat i att hon separerats fullkomligt från samhället och att hon blivit mer marginaliserad 

än vad hon någonsin varit tidigare. I äktenskapet kan hon nu erhålla en plats i samhället som 

gift kvinna i den officiella världen.  

 

7.3 ”A Visit of Charity”  

I ”A Visit of Charity” blir det en fjortonårig tjej, Marian, som kan sägas representera och 

komma ifrån det övre i den officiella världen. Hon är en ”Campfire Girl”, en kvinnlig scout, 

som har blivit skickad till ett äldreboende, ”on the outskirts of town”, för att hälsa på en 

gammal dam. Det spelar ingen roll vilken dam det är för Marian: ”any of them will do” påstår 

hon själv.
283

 Det framställs i novellen som en normativ plikt för flickan att bidra till den 

sociala samhällsnyttan, och om hon gör detta kommer hon att få en belöning i form av 

”poäng”, och att hälsa på en gammal dam ger tre poäng. Det verkar som om det är vanligt att 

unga flickor gör detta, för de två damerna som hon kommer att få hälsa på säger till henne: 
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”One came out last month to see us”.
284

 Att högläsa ur Bibeln för de damer som flickorna 

hälsar på ger dubbla poäng, och därmed går det att anta att flickorna förväntas föra med sig 

något till damerna, och ge dem något – vare sig det är sällskap, en blomma eller en stund av 

religiös kontemplation. De två gamla damerna verkar också tycka att det är normativt att vara 

just ”polite”.
285

 

     Själv hemmet för äldre kvinnor, ”Old Ladies Home”, kan också definieras som en del av 

den officiella världen, och byggnaden i sin helhet samt korridorerna beskrivs på ett sätt som 

för konnotationerna till en officiell, statlig värld. Det står en kvinna bakom en 

informationsdisk klädd i en uniform, allting är tyst i korridoren, och det luktar som ”the 

interior of a clock”. Denna anställda kvinna kan också betraktas som positionerad i den 

officiella världen. Hon påpekar hur fin blomman är som flickan har med sig för att ge till 

damen: ”You have a nice multiflora cineraria there” säger hon till henne. 

     Det normativa i den officiella världen kan också beskrivas som allmänt ljust och kallt. 

Dagen är ”a very cold, bright day”, bygganden är ”whitewashed brick and reflected the winter 

sunlight like a block of ice”, den anställda kvinnans uniform är vit och hon ”looked as if she 

was cold”.
286

 Det normativa i denna värld karakteriseras av det färdiga, inget beskrivs som 

organiskt eller växande levande, bortsett från blomman, men den har heller inte fria rötter, 

utan är en ”potted plant”.
287

 

 

Gränsöverskridande  

Den dörr som leder in till de två damernas rum kan sägas markera den gräns där den officiella 

världen slutar och där den groteska världen tar sin början; den blir en gränszon. Det första 

tecknet på att Marian är på väg att träda in i denna värld är att hon hör något som liknar ett 

djurläte inifrån rummet, som skär igenom tystnaden i korridoren: ”an old lady of some kind 

cleared her throat like a sheep bleating.”
288

 När Marian väl träder in i rummet är det som om 

den yttre världen utanför rummet har blivit uppochnedvänd. Om den officiella världen är kall, 

ljus och steril, så får istället detta rum en karaktär av förtryckande mörker: ”How dark it 

was!”
289

 Damerna i rummet får också groteska, gränsöverskridande former. Gränserna mellan 

de två damerna kan också sägas vara otydliga och ofärdiga, det är som om de har smält 
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samman och uppgått i varandra. Den ena damen liknas hela tiden vid ett får, och den andra 

beskrivs som att ha ”fågelklor”, men förutom detta djurliknande karakteristika är det svårt att 

skilja dem åt. Yaeger påpekar att Welty har en ”obsession with squalor”, och rummet beskrivs 

också som smått och instängt, med för mycket möbler.  

      Efter att Marian trätt in i rummet reagerar hon instinktiv med att hennes kropp börjar 

förändras av den nya omgivningen, innan hon har trätt in där har hennes kroppsliga reaktioner 

inte besvärat henne; men nu blir hon ”tongue-tied”, som paralyserad, hon kan inte längre 

tänka klart och besväras av mörkret: ”She could not see them very clearly. How dark it was! 

... It was like being caught in a robber’s cave, just before one was murdered.”
290

 Hela rummet 

får en karaktär av att tillhöra det nedre, som om de befann sig under jorden eller i en grotta. 

Rummet påminner om jord och grotta då ”everything smelled wet” och känns ”soft and 

damp”.
291

 Blomman som kommer ifrån världen utanför, den officiella världen, ställer också 

den ena damen undan som för att markera att inte riktigt hör hemma där, och hon ställer den 

på sin topografiska, ”rätta” plats, mycket högt upp ovanpå en garderob.  

     I den officiella världen verkar damerna befinna sig i en marginaliserad och avvikande 

position, åtminstone enligt dem själva: ”You never went to school. You never came and you 

never went. You never were anything – only here. You were never born.” säger en av 

damerna till den andra, och tillägger sedan att hon inte har eller äger någonting.
292

  

     De två damerna får också grotesk-realistiska drag och deras kroppar beskrivs som 

överskridande den klassiska kroppen. Framförallt så jämförs de med djur, den ena damens 

ögon liknas vid fårögon, och hon låter när hon pratar som om hon bräker. Damernas tendens 

att ta vad som inte är deras uttrycks genom att deras fingrar liknas vid fågelklor: ”Suddenly 

Marian saw a hand, quick as a bird claw, reach up in the air and pluck the white cap off her 

head”.
293

 Den ena kvinnans mun ser ut som ”a pet’s” och den andra damen öppnar också sin 

mun och visar tänderna: ”Her small lips suddenly dropped apart, and exposed a half-circle of 

false teeth with tan gums”. Marian bevittnar sedan när damens ansikte förvrids till ett grotesk 

ansiktsuttryck: ”The old face on the pillow… slowly gathered and collapsed. Soft whimpers 

came out of the small open mouth” och flickan inser sedan att den gamla kvinnan har börjat 

gråta, men när hon gråter låter hon inte längre som ett får, utan som ett lamm.
294
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Den gamla damen liknas vid ett lamm, och deras ålderdom blandas karnevaliskt 

motsägelsefullt samman med bilder av deras beteende som barnsligt eller omoget. Båda 

damerna erkänner det normativa och refererar till det, de säger åt varandra att inte vara 

oartiga, de säger om blomman som de har fått att den är ”pretty” och en av damerna påstår att 

”I have got more sense than you have”, och riktar sig då till den andra damen. Men båda 

damerna överskrider sedan samma normer som de erkänt att de känner till, och de gör det ofta 

på den andras bekostnad. Den dam som kallar blommorna för” pretty” blir motsagd av den 

andra, som tycker att de är ”stinkweeds”.
295

 Damen som säger att hon har mer ”sense” än den 

andre blir motsagd: ”That´s only the contrary way she talks when you all come”,
296

 säger den 

andra då.  

    Damen upprättar här en stark skiljelinje mellan två kategorier av människor. De av flickans 

sort som kommer och hälsar på, och som lever utanför rummet, och den kategori som hon 

själv tillhör. Genom att komma dit har Marian överskridit en gräns till en annan kategori, och 

hennes syfte med visiten är att ge något av fri vilja till de äldre damerna, men istället blir det 

de som utan att fråga tar saker utav henne. I den officiella världen kan man anta att det är de 

gamla damerna som är frustrerade av sin marginalisering och isolering, den ena damen börjar 

till och med gråta på rummet, men i sitt eget rum är det istället de som sätter reglerna, och 

som skrämmer slag på flickan som kommit för att besöka dem och det slutar med att hon 

börjar springa för att komma så långt bort ifrån rummet som möjligt när hon lyckats ta sig 

därifrån: ”Marian never replied. She pushed the heavy door open into the cold air and ran 

down the stairs.”
297

  

     Att dörren mellan rummet och resten av byggnaden fungerar som en gränszon mellan den 

officiella världen och en annan värld av grotesk-realistiska och karnevaliska praktiker och 

karakteristika framgår också när en av damerna, hon med fågelklon, alldeles innan Marian ska 

gå försöker att röra vid hennes hår med sin ”claw”. Sedan följer damen Marian ”through the 

doorway and all the way into the hall. Then from behind she suddenly clutched the child with 

her sharp little fingers”, och säger med en hög och gnällig röst: ”Oh, little girl, have you a 

penny to spare for a poor old woman that’s not got anything of her own? We don’t have a 

thing in the world”.
298

 Efter att damen har passerat gränszonen beskrivs hennes fingrar inte 

längre som ”claws”, utan istället som ”vanliga fingrar”. Hennes framträdande blir också 
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mindre groteskt och mer rättframt; hon låter inte som något djur och ser inte heller ut som ett, 

hon är bara en gammal dam som med en skränig röst tigger om pengar, som hon inte gjorde 

inuti själva ”robber’s cave”.  

     För de gamla damerna verkar inte Marians besök föra med sig någon bestående förändring, 

varken positiv eller negativ. De är fortfarande kvar i det trånga rummet, som kan sägas 

representera deras marginaliserade position i samhället; att det kommer ”Campfire Girls” och 

hälsar på dem verkar inte vara för ovanligt om man litar på damernas ord. Däremot så 

genomgår Marian förändringar genom att träffa damerna och att vistas i rummet. Hon 

upplever en känsla hon aldrig har känt förut: ”Now she could see the old woman in bed very 

closely and plainly”, och denna nya intensifierade syn ger upphov till att ”she wondered about 

her – she wondered for a moment as though there was nothing else in the world to wonder 

about. It was the first time such a thing had happened to Marian.”  

     Marian blir nedsatt i det trånga rummets jordliknande atmosfär bland de groteska 

djurliknande damerna, hon liknar till och med rummets intryck på henne som en känsla av att 

snart bli mördad. Marian kommer dit på grund av abstrakta ideal och möter istället mycket 

kroppsliga, åldriga kvinnor vars marginalisering blir mycket konkret-påtaglig för henne, och 

vars kroppslighet också berör henne rent fysiskt. Novellen slutar med att Marian verkar ha 

blivit hungrig av besöket. Marian letar upp ett äpple och ”took a big bite out of the apple.”
299

 

Marians plötsliga hunger kan sägas indikera att hon har blivit nedsatt i det materiellt-

kroppsliga och att hennes mage och aptit har fått en större betydelse.  

 

7.4 ”Powerhouse” och ”Death of a Traveling Salesman”  

Dessa två noveller skiljer sig åt på så sätt att det i den första novellen är det karnevaliska 

gränsöverskridandet som hamnar i fokus, och därmed är det detta som jag kommer att 

fokusera på, medan det i den andra novellen är det grotesk-realistiska gränsöverskridandet 

som hamnar i fokus, och det är detta som jag kommer att fokusera på i min analys.  

     Den som i ”Powerhouse” befinner sig en grotesk-realistisk gränsöverskridande position 

blir just artisten Powerhouse. Han beskrivs som en man som i den officiella världen har blivit 

positionerad utanför alla kategorier och som inte verkar gå att identifiera: ”There is no one in 

the world like him. You can’t tell what he is. ”Negro man”? He looks more Asiatic, monkey, 

Jewish, Babylonian, fanatic, devil”.
300

 Hans kropp överskrider på alla möjliga sätt den 
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klassiska kroppens gränser, och han betraktas av den vita publiken som den som inte har 

några gränser alls. Han har också en ”fat stomach” och när hans mun öppnas upp blir den 

”vast and obscene”.
301

  

     I ”Death of a Traveling Salesman” är det den kringresande säljaren som blir den man som 

kan sägas vara konstant karnevaliskt gränsöverskridande. Säljaren lever ett liv som är det 

totalt motsatta ifrån det normativa livet; han överskrider ständigt geografiska gränser, och 

reser ensam från plats till plats. På grund av sin livsstil kan han betraktas som marginaliserad 

från det övriga samhället; han har egentligen ingen direkt anknytning till någon eller till 

något.  Den groteska förändringen tar sin början innan novellens början, då säljaren har blivit 

sjuk för första gången på fjorton år, och fått sin kropp försvagad. Eftersom sjukdom kan ses 

som en grotesk-realistisk händelse, så kan det tolkas som att gränserna som separerar honom 

ifrån andra människor redan här har börjat försvagas. Han kan sägas ha levat i ett evigt 

karnevaliskt gränsöverskridande som kringresande, men med en klassisk kropp.  

     Säljaren verkar vara totalt avskärmad ifrån sin omgivning ända tills hans bil går sönder och 

han blir tvungen att spendera natten hos en främmande familj. Hos denna främmande familj 

märker säljaren att han inte vill ge sig av därifrån, men han kan inte förstå varför. Säljaren 

kommer sedan till insikt om vad som har besvärat honom: han har för första gången stannat 

hos det normativa, och inser det som för alla andra borde vara uppenbart: ”He was shocked 

with knowing what was really in this house. A marriage, a fruitful marriage”. I denna novell 

är det säljarens gränsöverskridande från den marginaliserade position in i det normativa som 

leder honom emot en förändring av hans prioriteringar.  Men läsarens får aldrig veta om detta 

till sist kommer resultera i en positiv eller negativ förändring av hans liv, endast att säljarens 

kropp plötsligt börjar slå: ”He covered his heart with both hands to keep anyone from hearing 

the sound it made. But nobody heard it.”
302

 

8.1 Slutdiskussion   

Syftet med denna uppsats har varit att i utvalda noveller analysera gränsöverskridande i 

samlingarna A Good Man is Hard to Find, Thrash och A Curtain of Green av O´Connor, 

Allison och Welty utifrån Bachtins karnevalsteorin. Utifrån ett etablerande av det normativa 

och färdiga inom novellerna fiktiva världar har gränsöverskridande analyserats och analysen 

har kunnat visa att flera av de litterära figurernas positioner och praktiker kan sägas vara både 

                                                           
301

 Welty, 1982, s. 132.  
302

 Welty, 1982, s. 130.  



80 

 

grotesk-realistiskt och karnevaliskt gränsöverskridande, men också att överskridandena kan 

skilja sig åt mellan både de enskilda novellerna, och mellan novellsamlingarna i sin helhet.  

     Vissa noveller har visat på mer gränsöverskridande än andra, exempelvis finns det 

generellt mer inslag av gränsöverskridande av både slagen i ”The Displaced Man” än vad det 

finns i ”Lily Daw and the Three Ladies”. Vissa figurer har också visat sig vara både grotesk-

realistiskt och karnevaliskt gränsöverskridande i lika hög grad, som The Misfit, medan andra, 

som Mr. Head i ”The Artificial Nigger”, istället karakteriseras av ett slags överskridande, då 

Mr. Head enbart blir karnevaliskt gränsöverskridande.  

     Det som novellerna gemensamt har kunnat påvisa på är också att en korsbefruktning kan 

sägas existera mellan marginalisering och gränsöverskridande. De figurer som blir groteskt 

gränsöverskridande intar ofta en marginaliserad position i samhället, exempelvis barnen och 

huvudpersonen i ”River of Names” kan nämnas, men också ”The Freak” i ”A Temple of The 

Holy Ghost”. Den marginaliserade figuren är ofta den gränsöverskridande och karnevaliska, 

medan den normativa figuren ofta blir en representant för den officiella världen.  

      Det groteska gränsöverskridandet kan också sägas ge upphov till en positiv förändring av 

figurerna, som i ”A Visit of Charity”, då Marian studerar något riktigt uppmärksamt för första 

gången i sitt liv, eller i ”Muscles of the Mind” då det groteska gränsöverskridandet får som 

konsekvens att figuren befrias från fruktan och begränsningar i den officiella världen. Vid en 

analys utifrån karnevalsteorin går det inte att bortse ifrån ambivalensen hos Bachtins 

groteskteori, och det betyder att förekomsten av negativa förändringar inte kan ses som något 

som kan ”förstöra” den positiva förändringen. I nästan samtliga av novellerna kan det sägas 

finnas en negativ aspekt, men i många av dem finns det också en starkt positiv, förändrande 

kraft som det groteska för med sig. Om man jämför novellsamlingarna med varandra går det 

tydligt att skönja både skillnader och likheter mellan dem. Det som förenar dem var att ingen 

av novellsamlingarna inte hade någon figur som inte kunde sägas bli positionerad som eller 

praktiserandes någon typ av det groteska gränsöverskridandet; det analyserades fram i alla 

noveller. Trash är dock tveklöst den samling där figurerna positionerar sig och praktiserar ett 

groteskt gränsöverskridande i högst grad, medan A Good Man is Hard to Find blir den där det 

karnevaliska gränsöverskridandet fick störst utrymme hos figurerna. A Curtain of Green 

visade sig vara den novellsamlingen som i minst utsträckning kunde uppvisa figurer som var 

grotesk-realistiskt och karnevaliskt gränsöverskridande.  

      En intressant aspekt är att novellerna kan sägas bli mer och mer groteska desto längre 

tiden går, och grotesken blir också mer och mer positiv. A Curtain of Green publicerades allra 
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först, och i den så innebär överskridandet minst positiv förändring för figurerna. A Good Man 

is Hard To Find visar på mycket mer positiv grotesk än föregående. I den senaste samlingen, 

Trash, blir grotesken i två av novellerna en oerhört stark emanciperande kraft, som för 

samman människor i kärlek och gemenskap, och som leder bort från fruktan.  

     Det groteska är inte bara tragedi i dessa noveller om mörka ämnen; det groteska kan också 

fungera som en positiv, emanciperande kraft. Figurernas gränsöverskridande av de 

förtryckande officiella barriärerna blir i novellerna ett motstånd emot en makt som 

sanktionerar att gränser upprättas mellan människor.  

    Min förhoppning är att undersökningen har kunnat påvisa att Southern Gothic är en genre 

som argumenterar för att alla kan få vara, i karnevalisk jämlikhet – ”something wrong”.   
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