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Inledning
I en debattartikel i Dagens Nyheter från 2015 anklagar litteraturvetaren Ebba Witt-Brattström
manliga författare för att låta trettonåriga flickors kroppar ”bära upp den manliga genikulten”,
exempelvis Karl Ove Knausgård (f.1968) och hans debutroman Ute av verden (1998). Hon
benämner detta som ”litterär pedofili”, och menar att det blev högkultur i Sverige med Stig
Larssons (f.1955) debutroman Autisterna (1979).1 Witt-Brattström häpnar i artikeln över bristen på moraliska reflektioner över att flickor används som stumma sexualobjekt inom litteraturen, och rekommenderar istället litteratur där flickan ”får en röst”; böcker skriva av kvinnor, ur
den unga kvinnans perspektiv.2
Att tala om pedofili när det gäller sexuella relationer mellan äldre män och yngre kvinnor är
ingenting ovanligt. I klinisk bemärkelse är pedofili dock en psykiatrisk diagnos för en vuxen
persons sexuella dragning till prepubertala barn. Diagnosen förutsätter alltså inte att något brott
har begåtts, och har ingenting med kön att göra. Vardagligt förstås dock ordet pedofil som en
man som har begått sexuella övergrepp mot barn, vilket av många ses som ett av de allra värsta
brotten man kan begå. Bakom detta ligger en stark hotbild av äldre män som utnyttjar eller
övergriper sig på oskuldsfulla flickor.3
Witt-Brattströms krönika väckte således starka reaktioner, såväl från båda de två namngivna
författarna som från en bred allmänhet.4 Diskussionen kom främst att handla om litteraturens
och kritikens roll; om huruvida författare får/bör skildra svåra och tabubelagda ämnen, och
huruvida det är kritikens uppgift att fälla etiska omdömen. Grundmotsättningen i debatten var
att vissa förstod skildringarna av sexuella relationer mellan äldre män och yngre kvinnor som
en del av en utbredd diskriminering mot kvinnor och barn, och anklagade verken i fråga för att
förstärka dessa destruktiva normer, medan andra skyndade att försvara litteraturen mot ett upplevt hot om censur och ’politisk korrekthet’, i egenskap av något som står bortom etik och
politik.
Vad Witt-Brattström gör då hon myntar begreppet ”litterär pedofili” är att vidga hotbilden
av den äldre mannen, ’pedofilen’, som sexuellt utnyttjar yngre kvinnor, till att även inkludera
1

Internationellt kan dock detta sägas ske med Vladimir Nabokovs (1899–1977) roman Lolita (1955), som skildrar en medelålders mans attraktion till en tolvårig flicka vid namn Dolores Haze.
2
Ebba Witt-Brattström, ”Kulturmännens trettonåriga alibi”, i Dagens Nyheter 11.5.2015.
3
Börje Svensson, De mest hatade. Om pedofiler och andra sexualbrottslingar (Stockholm, 2012), s. 5ff.
4
Karl Ove Knausgård, ”Knausgårds rasande attack på Sverige, i Dagens Nyheter 19.5.2015; Stig Larsson, ”Jag
måste försvara min heder”, i Expressen 3.6.2015; Victor Malm, ”Ebba Witt-Brattström slirar på sanningen”, i
Expressen 12.5.2015; Jan Guillo, ”Kejsar Knausgård är naken - och skriver självömkande strunt”, i Aftonbladet
31.5.2015.
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skrivande. Som exempel på detta sammanför två verk som skrivits i olika länder, vid olika tider,
utan att ta hänsyn till skillnader i samtycke, ålder och mognad. I Autisterna våldtar den 40-åriga
huvudpersonen en 9-årig flicka, medan det i Ute av verden rör sig om en 26-årig man som har
en ömsesidig relation med en 13-årig flicka, som är tydligt pubertal.5 Hon implicerar att skildringarna inte rymmer någon problematisering av asymmetriska relationer eller av könsrollerna,
utan är direkta uttryck för en utbredd attraktion till prepubertala flickor, och att de är kränkande
för unga kvinnor.
Att den äldre mannen som förgriper sig på yngre kvinnor blivit en så stark hotbild kan ur ett
intersektionellt perspektiv förklaras med att det manliga könet och den höga åldern ger honom
ett definitivt maktövertag över en yngre kvinna. Att som Witt-Brattström generalisera sexuella
relationer utefter faktorer som kön och ålder, utan att ta hänsyn till variationer, kan dock leda
till att detta mönster blir än starkare befäst. I denna uppsats kommer jag därför att analysera
skönlitterära skildringar av sexuella relationer med stora åldersskillnader ur ett queeranalytiskt
perspektiv, där fokus istället ligger på hur normer kring kön och ålder omförhandlas och överskrids.
Tanken med uppsatsen är alltså att belysa kön och ålders betydelse för hur man skildrar och
betraktar sexuella relationer. Jag har därför valt att analysera fyra skönlitterära verk, där kvinnan respektive mannen är den äldre parten i relationen, och den skildras ur kvinnan respektive
mannens perspektiv. På grund av fokuseringen på könsskillnader är det alltså främst heterosexuella relationer som behandlas, men även överträdelser från detta inom verken är av stor vikt.
Jag kommer även analysera hur verken mottagits, vilka diskussioner som kommits att föras om
dem inom kritiken. För att rättvisare kunna jämföra verken och mottagandet har jag valt att
fokusera på enbart svenska verk och mottagandet i Sverige. Verken är tidsmässigt utspridda
över 35 år, då jag även velat undersöka om man kan se någon förändring i attityden till dessa
frågor över tid.
En av romanerna som kommer att behandlas är Larssons ovan nämnda Autisterna, där det
alltså rör sig om en äldre man och en flicka, ur mannens perspektiv. Detta kommer att sättas i
relation till en roman som enligt Witt-Brattströms premisser ”ger flickan en röst”: Darling River
(2010) av Sara Stridsberg (f.1972). Här får man bland annat följa den 13- till 30-åriga Lo, som
frivilligt har sex med ett flertal betydligt äldre män. Vad gäller relationer där kvinnan är äldre
kommer jag använda mig av Liknelseboken (2013) av Per-Olov Enquist (f.1934), där den 15-

5

Witt-Brattström citerar exempelvis ett avsnitt i romanen där flickans bröst beskrivs som ”apelsinstora”, en
beskrivning som visserligen är sexualiserande, men som utesluter att det rör sig om pedofili i sin egentliga bemärkelse. Se Witt-Brattström, 2015.
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åriga Per-Olov har frivilligt sex med den 51-åriga Ellen, och Jag minns alla mina älskare och
hur de brukade ta på mig (2000) av Kerstin Thorvall (1925–2010), där den 40- till 50-åriga
Kerstin har samlag med ett flertal villiga män i 20-års åldern.
Uppsatsen kommer alltså att behandla sexuella relationer med betydande åldersskillnader i
bred bemärkelse, inte enbart vad som vanligtvis skulle diskuteras i samband med pedofili. Detta
för att kunna problematisera vad kring vad kön och ålder har för betydelse för uppfattningarna
om sexuella relationer: vem som ses som ett barn, vem som uppfattas som ett subjekt, och vad
som anses vara sjukligt eller ett övergrepp. I alla verk är det dock minst 20 år mellan parterna,
och den yngre parten beskrivs upprepade gånger som ett barn.

Syfte
Syftet med denna uppsats är att analysera hur sexuella relationer med betydande åldersskillnader skildras inom svensk prosa, och hur verken har mottagits. I analysen av mottagandet undersöker jag hur recensenterna har ställt sig till de sexuella relationerna som skildras i verken. För
de en etisk diskussion kring relationerna? Vilken betydelse ges till författaren och huvudkaraktärens kön och ålder? Betraktas något i verken som ett övergrepp, eller som sjukligt? Skiljer sig
attityden mot verken över tid? Hur konstituerar kritikerna sitt kön och ålder i relation till verken?
I min egen läsning av verken kommer jag att fokusera på hur de sexuella relationerna skildras.
Jag kommer då att utgå från frågorna: Vilken betydelse ges till köns- och åldersskillnader inom
romanerna? Vad innebär det att vara vuxen/barn respektive man/kvinna? Skildras karaktärerna
som subjekt eller objekt? Vilka sexuella normer förhåller karaktärerna sig till, och överskrider
de dem? Skildras relationen som ömsesidig; finns det samtycke? Framstår den äldre partens
attraktion som sjuklig?
Det jag vill undersöka är alltså vilka gränser som finns för vad som betraktas som sjukligt,
som övergrepp och/eller som diskriminering, och hur de hänger ihop med kön och ålder. Genom
att både analysera mottagandet av verken och att genomföra en egen analys av dem hoppas jag
kunna visa på hur de tidigare lästs, men även problematisera detta och visa på andra möjliga
sätt att uppleva texterna. Genom ett queeranalytiskt förhållningssätt hoppas jag kunna åstadkomma en mer nyanserad bild av heterosexuella relationer med stora åldersskillnader.
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Material
Som tidigare nämnt har jag, för att kunna undersöka hur heterosexuella relationer med stora
åldersskillnader skildras, gjort ett urval av fyra romaner som innehåller de olika möjliga konfigurationerna, alltså både mannen och kvinnans perspektiv på en sexuell relation mellan en äldre
man och yngre kvinna, och mellan en äldre kvinna och en yngre man. Parternas ålder är i böckerna varierande, men i alla benämns den yngre parten som ett barn, vilket jag kommer gå närmare in på i analysdelen. Relationerna ser också mycket olika ut, då jag även velat titta på
faktorer som agens, samtycke och ömsesidighet. För att kunna analysera en eventuell tidsmässig
förändring i mottagandet är böckerna även utspridda över en 35-års period.
Stig Larssons debutroman Autisterna från 1979 används här för sin skildring av en relation
mellan en yngre kvinna och en äldre man, ur mannens perspektiv. Romanen blev snabbt en
succé, och översattes till ett flertal språk. Larsson har sedan dess skrivit ett flertal romaner, men
även lyrik, essäistik och drama. Debutromanen beskrivs ofta som banbrytande, och sätts i samband med postmodernismen och värderelativismen.
Larsson är en utbildad filmare och regissör, och Autisterna beskrivs vanligtvis som fragmentarisk och icke värderande, stildrag som fortsatt genom hans författarskap. Huvudpersonen i
romanen och berättaren är samma person. Det har förts en debatt om huruvida huvudpersonen
är olika personer i varje kapitel, men jag har valt att behandla honom som en individ, då jag ser
det splittrade subjektet som en del av romanens tematik.6 Då han är runt 40 år våldtar han en 9årig flicka, efter att hon själv tagit initiativ till umgänge.7
En relation mellan en äldre man och en yngre kvinna ur kvinnans perspektiv står Sara Stridsbergs Darling River för. Romanen kom ut 2010, har blivit översatt till ett flertal språk, och är
en omskrivning av Nabokovs Lolita.8 Stridsberg är utbildad jurist och aktiv feminist, och sitter
sedan 2016 i Svenska Akademien. Hon debuterade 2004 med romanen Happy Sally, och har
totalt skrivit fyra romaner, men även noveller och pjäser. Hennes texter behandlar ofta historiska kvinnor, melankoli och sjukdom. Darling River är uppdelad i olika partier med olika huvudpersoner, och bär underrubriken Doloresvariationer, vilket har fått ge namn till uppsatsen.
Namnet Dolores refererar till huvudpersonen i Lolita, Dolores Haze, som är den mest etablerade litterära bilden av en flicka som har en sexuell relation med äldre man. Hennes smeknamn,

6

Så även exempelvis Johan Svedjedal i ”Kylans kronologi”, i Gurun och grottmannen. Och andra litteratursociologiska studier (Falun, 1996), s. 136.
7
Stig Larsson, Autisterna (Stockholm, 1979), s. 33.
8
Se fotnot 1.
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Lolita, har kommit att benämna ”ung flicka som erotiskt lockar äldre män”.9 Stridsberg utgår i
Darling River från denna bild av den sexualiserade och underdåniga flickan, men skildrar fyra
olika variationer av henne. Att uppsatsen har fått bära titeln ”Doloresvariationer” är för att jag
både vill behandla etablerade mönster för synen på sexuella relationer med stora åldersskillnader, men även variationer därav.
Den första variationen, som ligger närmast Nabokovs romanfigur, är en kvinna vid namn
Dolores Haze. Partierna om henne skildras omväxlande ur hennes eget och ur hennes man Richards perspektiv. Den andra variationen utgörs av en aphona, som skildras helt ur en vetenskapsmans sexualiserande och antropomorfa perspektiv. Den tredje versionen är en flicka som
döpts till Dolores efter romanen Lolita, men som vanligtvis kallas för Lo. Los partier är helt
skildrade ur hennes eget perspektiv, och tar upp störst plats i romanen, vilket även kommer
speglas i uppsatsen. Lo går under romanens gång från ungefär 13 till 30 år, och har under tiden
sex med ett flertal äldre män av okänd ålder, men beskrivs hela tiden som ett barn.10 Den fjärde
versionen är en förrymd moder, möjligtvis Los, som även hon skildras ur sitt eget perspektiv.
Det finns även partier med förklarande ordlistor i boken.
En relation mellan en äldre kvinna och en yngre man ur kvinnans perspektiv står Kerstin
Thorvalls Jag minns alla mina älskare och hur de brukade ta på mig för, som publicerades
2000. Den har blivit översatt till danska och spanska, och har liksom Thorvalls författarskap i
övrigt mötts av mycket uppskattning, men även kritik för att vara för privat, för oförfinad och
för snuskig. Thorvall debuterade 1959 med tonårsboken Boken till dig, och har sedan dess skrivit en mängd böcker för såväl vuxna som barn, men var redan innan dess aktiv som debattör
och illustratör.
Boken uppfattas ofta som självbiografisk, och huvudkaraktären delar namn med författaren.
En del av kritiken av Thorvall har bestått i att hon oförmedlat skildrar privata händelser, och att
hennes böcker därför inte bör klassas som ”litteratur”. Jag kommer istället att behandla boken
som fiktiv, och skilja mellan författaren Thorvall och huvudkaraktären Kerstin. Kerstin har genom boken sex med ett flertal yngre män. Oftast är hon runt 50, och männen runt 20 år, men de
beskrivs likväl som barn. I boken har hon även samlag med män av annan etnicitet. Då dessa
relationer faller utanför uppsatsens syfte, och kompliceras av ytterligare maktfaktorer som saknas i de andra verken, kommer jag här att bortse från dessa relationer, men vill ändå påpeka att

9

Nationalencyklopedin, ”lolita”, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lolita (hämtad 2017-08-16).
Sara Stridsberg, Darling River (Stockholm, 2010).
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de är både är av vikt och intresse.11
Mannens perspektiv på en relation mellan en äldre kvinna och en yngre man bidrar Per-Olov
Enquists Liknelseboken med, som utgavs 2013 och har blivit översatt till ett flertal språk.
Enquist debuterade 1961 med Kristallögat, och har sedan dess skrivit en mängd romaner, essäer
och dramer, och nått stor uppskattning såväl i Sverige som internationellt. Enquist behandlar
ofta historiska händelser genom en tydligt subjektiv berättare, som prövande förhåller sig till
det historiska materialet. Liknelseboken uppfattas ofta som ett komplement till självbiografin
Ett annat liv (2008), och huvudpersonen delar författarens namn. Samtidigt bär boken undertiteln ”en kärleksroman”, och jag kommer därför, liksom med Jag minns, att behandla boken som
en roman och skilja mellan författaren Enquist och karaktären Per-Olov. Den 15-åriga Per-Olov
har i boken samlag med en 51-årig kvinna.12

Teori och metod
Att sexuella relationer med stora åldersskillnader kan uppfattas som problematiska, trots att
samtycke föreligger, bygger på ett antagande om att ålder är en betydande maktfaktor och att
relationerna således är fundamentalt asymmetriska. Som grund för uppsatsen har jag därför valt
att utgå från Michel Foucaults syn på makt och sexualitet. I Viljan att veta (1976) redogör han
för hur sexualiteten ofta beskrivs som begränsad och censurerad av normer och lagar, men att
detta tvärtom är en del av en allt större diskurs om sexualitet och kön.13 Makt uppfattas vidare,
av Foucault, som något positivt och allestädes närvarande, som en del av den diskursiva produktionen, snarare än som ett negativt förtryck och en censurering av en a priori ”naturlig”
sexualitet.14 Sexualiteten, och subjektet själv, är alltså inte bara objekt för diskursen, utan även
producerade av den.
I Njutningarnas bruk (1984) redogör Foucault för hur ett moraliskt subjekt först konstituerades under antiken, som ett ”begärande subjekt”, genom att praktisera avhållsamhet och utforma
en etik kring sexuella praktiker.15 Detta var dock en ”mansmoral: en moral som är tänkt, skriven, utlärd av män […] där kvinnorna bara syns som objekt”.16 Denna begärets etik utvecklas
gradvis till disparata sexualiteter, genom att man börjar urskilja vissa sexuella praktiker som

11

Kerstin Thorvall, Jag minns alla mina älskare och hur de brukade ta på mig (Stockholm, 2000). Titeln kommer
hädanefter förkortas till Jag minns.
12
Per-Olov Enquist, Liknelseboken (Stockholm, 2013).
13
Michel Foucault, Sexualitetens historia, Band 1. Viljan att veta (Göteborg, 2002 [1976]), s. 33ff.
14
Ibid., s. 17.
15
Michel Foucault, Sexualitetens historia, Band 2. Njutningarnas bruk (Göteborg, 1992 [1984a]), s. 9.
16
Ibid., s. 24.
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avvikande och perversa. Detta redogör Foucault för i Vansinnets historia under den klassiska
epoken (1972). Han menar här att det avvikande så småningom kom att beskrivas som sjukdom
och vansinne, exempelvis som pedofili. Man började då internera dessa individer vid mentalsjukhus, som ett sorts etiskt fördömande av social onyttighet, alltså sexualiteter som inte tjänade
till reproduktion.17
De som överskrider gränserna för den borgerliga, reproduktiva ordningen blir således utanförställda samhället, och det privata felet ses som ett attentat mot samhällets oskrivna/skrivna
lagar.18 Mentalsjukhuset är således, liksom fängelset, en rättslig plats, där man blir anklagad,
bedömd och dömd. För att bli fri krävs det att man internaliserat denna process i form av självanklagelser.19 Vansinne förstås här som en hotande rymd av absolut frihet, som måste övervakas, begränsas och tyglas.20 Makt utgör här dock ett komplicerat och skiftande nätverk, där den
underordnade parten alltid har viss makt och möjlighet att förvrida diskursen.
Judith Butler utgår till stor del ifrån Foucaults teorier, men fokuserar främst på könsskillnader. I Gender Trouble (1990) tar hon fasta på hur det generella och universella subjektet är
manligt kodat, och att det kvinnliga av hävd har setts som könat och särskilt.21 Butler beskriver
vad hon kallar för ”the heterosexual matrix”, där heterosexualitet och manlig sexuell agens har
blivit naturaliserade grundantaganden i vår diskurs.22 Detta ”requires and institutes the production of discrete and asymmetrical opposition between ‘feminine’ and ‘masculine,’”, där allt som
faller utanför detta mönster osynliggörs som ologiska avvikelser (eller som vansinne, i
Foucaults termer). 23
Att det finns två, och enbart två, tydligt särskilda kön menar Butler är en konstruktion, som
”conceals the gender discontinuities”.24 Men eftersom dessa normativa könsroller är omöjliga
att fullständigt förkroppsliga, och att människor hela tiden misslyckas med att helt identifiera
sig med dessa positioner, avslöjas dessa roller hela tiden som fabricerade och bristfälliga.25
Hennes slutsats blir att ”gender proves to be performative – that is, constituting the identity it
is purported to be”.26 Kön är alltså någonting man gör, snarare än är eller har, och är diskursivt

17

Michel Foucault, Vansinnets historia under den klassiska epoken (Lund, 2001 [1972]), s. 9ff.
Ibid., s. 72.
19
Ibid., s. 287.
20
Ibid., s. 97.
21
Judith Butler, Gender Trouble (New York, 2007 [1990]), s. 27.
22
Ibid., s. xxx; s. 58.
23
Ibid., s. 24.
24
Ibid., s. 185.
25
Ibid., s. 166.
26
Ibid., s. 34.
18
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konstruerat. Misslyckanden att göra kön på rätt sätt öppnar upp möjligheter att synliggöra, förvrida och förändra dessa könsnormer.
I Bodies That Matter (1993) beskriver Butler hur kroppen, det biologiska könet och de könade namnen fungerar som regulatory ideals, som individens genusframträdande måste förhålla
sig till och ”citera” för att uppfattas som begripliga.27 Även om könen är socialt konstruerade
har de alltså kroppsliga rötter, som de tvingas förhålla sig till. Denna citering kan dock ta formen
av det teatraliska och överdrivna, och på så sätt omkasta och exponera dessa normer, något hon
beskriver som att vara kritiskt queer.28 Denna term kommer användas om den möjlighet till
förändring av diskursen som antytts tidigare hos både Butler och Foucault.
I uppsatsen kommer jag således att betrakta kön som något performativt, en social konstruktion som man gör, men som även har kroppsliga rötter och begränsningar. Foucault och Butlers
teorier om subjektet och kön som socialt konstruerade har i efterhand kommit att ses som grundläggande för queerteorin. Queerteori är alltså en teoribildning som behandlar kön och könsidentitet som sociala konstruktioner, och tar fasta på överskridanden och omkastningar av könsnormerna.
Ett exempel på detta är Judith Halberstam som i In a Queer Time and Place utgår från
Foucaults beskrivningar av avvikande sexualiteter som hot mot den normativa livsordningen,
alltså inte enbart sexualpraktikerna, och benämner detta som queer. Halberstam förstår, liksom
Foucault och Butler, den heteronormativa livsordningen som centrerad kring reproduktion och
mognad, och menar därför att man kan se avvikanden från denna som queer i relation till tid
och plats, och inte enbart till kön.29 Försök att skapa nya temporaliteter utanför denna ordning
av heterosexuell familjebildning benämner hon som queer tid, och queer plats beskriver skapandet av rum för ”motoffentlighet”.30
Begreppet queer kommer i uppsatsen alltså att beteckna icke-normativa livsorganiseringar,
och försök att förändra den rådande diskursiva ordningen.31 Att vidga begreppet queer från
avvikande sexualidentiteter till avvikande livsordningar öppnar upp för att betrakta individers
görande av ålder som queer. I antologin Livslinjer förstås även åldrande och ålder främst som
en social konstruktion, vars normer kan exponeras och förvridas genom sitt åldersframträdande,
27

Judith Butler, Bodies That Matter (New York, 2011 [1993]), s. 59.
Ibid., s. 177.
29
Judith Halberstam, In a Queer Time and Place. Transgender Bodies, Subcultural Lives (New York, 2005), s. 1.
30
Ibid., s. 6.
31
Liknande tankegångar har formulerats av Sara Ahmed i Queer Phenomenology. Orientations, Objects, Others
(Durham, 2006). Ahmed huvudsakligen intresserad av hur detta fungerar i praktiken, människors vardagliga val
och vanor, vilket gör Halberstams teorier mer användbara för en litteraturanalys.
28
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i likhet med kön.32 Även ålder kommer här alltså att betraktas som något performativt.
Att som i Livslinjer tala om ålder som en kategori för social identitet, jämte faktorer som kön
och sexualitet, snarare än en övergripande temporalitet för görandet av kön och sexualitet, som
hos Halberstam, grundar sig på ett intersektionellt tankesätt, där man ser individers sociala position som en följd av ett antal olika korsande maktaxlar. De faktorer som oftast behandlas inom
intersektionell forskning är kön, etnicitet och klass, men även ålder har på de senaste åren börjat
uppmärksammas som en viktig faktor. Även den intersektionella teoribildningen är inspirerad
av Butler, och ligger således nära queerteorin. Tonvikten ligger ofta på hur olika sorters förtryck
samverkar, exempelvis sexism och ålderism mot äldre kvinnor, medan queerteorin fokuserar på
hur dessa kategorier formas och överskrids.
Fördelen med ett queeranalytiskt perspektiv, med Foucault som grund, är att synen på makt
som ett komplicerat och föränderligt nätverk, där möjligheten alltid finns att förändra och förvrida diskursen, förhindrar låsningen vid de essentialistiska kategorier som den intersektionella
forskningen uppmärksammar och problematiserar. Uppsatsen bygger således på ett intersektionellt perspektiv, då jag utgår från just kategorierna ålder och kön för att anknyta till samhällsdebatten, men för övrigt kommer jag använda mig av queeranalytiska perspektiv på hur dessa
kategorier skapas och förvrids.
För att kunna analysera mottagandet av verken har jag gjort ett urval på 10 recensioner per
bok. Recensionerna är, i den mån det har varit möjligt, hämtade från de stora dagstidningarna.
Detta i förhoppning om att komma åt de mest lästa och etablerade recensionerna, men även för
att bättre kunna jämföra dem. Jag har alltså inte tagit någon hänsyn till innehållet i recensionerna
eller kritikernas ålder och kön vid urvalet. Vad gäller Autisterna, som har givits ut i nya utgåvor,
har jag valt att inkludera två senare recensioner, för att kunna analysera eventuella skillnader i
mottagandet över tid.
I analysen av mottagandet har jag förutom queerteorin även att tagit hjälp av Rita Felskis
receptionsanalytiska teorier i Uses of Literature (2008). Felski visar här på en vana bland kritiker och forskare att kritiskt ”förhöra” texten, i jakt på en underliggande mening eller yttersta
orsak (exempelvis diskursen eller patriarkatet).33 Här går hon alltså i polemik mot exempelvis
Foucault, och vill istället undersöka hur texter används av läsare, såväl affektivt som kognitivt.
Det finns alltså en viss motsättning i att använda sig av både Foucault och Felski, men jag anser

32

Fanny Ambjörnsson & Maria Jönsson, ”Inledning”, i Livslinjer. Berättelser om ålder, genus och sexualitet, red.
Fanny Ambjörnsson & Maria Jönsson (Halmstad, 2010), s. 8–16. Detta gäller främst avsnitten om Thorvalls författarskap, som behandlas utförligare under tidigare forskning.
33
Rita Felski, Uses of Literature (Oxford, 2008), s. 3ff.
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att de olika perspektiven bidrar till varandra. Genom att urskilja det affirmativa i kritikernas
läsningar av texterna och visa på underliggande mönster bakom detta hoppas jag kunna ge en
nyanserad bild av mottagandet.
Felski föreslår fyra termer för att undersöka textuellt engagemang och interaktionen mellan
läsaren och verket.34 Den första termen är enchantment. Detta benämner att vara estetiskt uppslukad av en text, ”an intensely charged experience of absoption and self-loss”.35 Detta, påpekar
Felski, har länge förknippats med en kvinnlig oförmåga att skilja mellan verklighet och fiktion,
men menar att även nitiskt närläsande akademiker kan beskrivas med denna term. Hon påpekar
även att denna förtrollning alltid utgör ett aktivt engagemang med texten, snarare än att bli
passivt manipulerad av den. I analysen kommer jag alltså att undersöka i vilken mån kritikerna
beskriver sig ha blivit affektivt uppslukade av texten, eller om de bibehåller en kritisk distans.
Den andra termen är recognition, som benämner igenkänning av något i texten. Detta menar
hon inte enbart innebär en återupprepning av det läsaren redan vet, utan att något man tidigare
bara varit vagt medveten om genom litteraturen blir klart synligt. Felski skiljer här mellan självintensifiering, där vardagliga detaljer kan få läsaren att känna igen sig själv som en distinkt men
inte unik identitet, och själv-extensifiering, där läsaren konfronteras med sidor av sig själv som
upplevs som avlägsna och konstiga.36 Felski markerar här att hon använder ordet recognition
om just igenkännande och självrannsakan, till skillnad mot det närliggande betydelsen av erkännande av den andre.37 I analysen kommer jag således titta på huruvida kritikerna anknyter
till texten och dess karaktärer, eller betraktar dem utifrån.
Den tredje termen är knowledge. Felski menar nämligen att litteratur kan ge insikt och social
kunskap.38 I analysen kommer jag således undersöka huruvida kritikerna anser att det finns
något att lära sig av verken, och isåfall vad. Den fjärde och sista termen är shock, som betecknar
hur texten provocerar och besvärar läsaren, antingen moraliskt eller estetiskt.39 För att åstadkomma detta krävs det att texten går utanför det normaliserade och accepterade; denna effekt
är således högs tidsberoende. I analysen kommer jag att titta på om, hur och varför verken
upplevs som provocerande och chockerande, och huruvida detta förändras över tid.40
Recensionerna kommer att ordnas under Felskis begrepp för textuellt engagemang, då jag
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Ibid., s. 8; s. 14.
Ibid., s. 52ff.; s. 67.
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Ibid., s. 39f.
37
Ibid., s. 47f.
38
Ibid., s. 103f.
39
Ibid., s. 113.
40
Termerna kommer fortgående användas på engelska, för att markera att det rör sig om specifika termer och
inte vardagliga ord.
35
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velat komma åt hur kritikerna anknyter till texterna, inte enbart deras åsikter i sakfrågorna. Hur
de knyter an till texterna kommer sedan att analyseras ur ett queeranalytiskt perspektiv med
hjälp av teorierna om köns- och åldersperformativitet, men även sättas i relation till hur man
genom tiderna sett på kritiken och litteraturens uppgift i etiska frågor. Kritikernas namn kommer här att betraktas som regulatory ideals som deras genusframträdande måste förhålla sig
till. När jag talar om kritikernas kön menar jag alltså inte att göra några uttalanden om deras
självupplevda könsidentitet.
Analysen av verken kommer huvudsakligen att ordnas efter Foucaults teorier om det begärande subjektet, som upplevs begränsat av moraliska normer, och som förklaras som sjukligt om
det faller utanför dem. Under Butlers term kritiskt queer kommer jag även undersöka vilken
möjlighet att göra motstånd och förändra dessa normer kring ålder och kön som kan skönjas i
romanerna. Verken kommer här även sättas i relation till etablerade diskurser om kön, sexualitet
och ålder, för att kunna analysera hur dessa förvrids och överskrids.
Att på detta sätt läsa verk av både kvinnor och män tematiskt och i relation till samma diskurs
är, som tidigare nämnt, ett medvetet avsteg från den separatistiska tendensen kring frågor om
kön och sexualitet, att exempelvis enbart fokusera på mäns skildrande av unga kvinnor eller på
kvinnlig sexualitet. I analyserna strävar jag även, med inspiration av Felski, efter att betona
verkens möjligheter att brukas för etiska reflektioner, snarare än att bedöma och ställa dem inför
rätta.

Tidigare forskning
Sambandet mellan ålder, kön och sexualitet är som tidigare nämnts ett relativt outforskat ämne
inom litteraturvetenskapen, och sexuella relationer med betydande åldersskillnader har tidigare
inte behandlats som ett specifikt ämne. Inte heller forskningen om författarna har fokuserat
särskilt på detta tema. Däremot kommer jag ha stor användning av den forskning kring makt,
sexualitet och subjektivitet i de författarskap och verk som här behandlas.
Forskningen om Larsson och Autisterna har huvudsakligen fokuserat på hans estetik, som
skildringarna av våld och övergrepp endast betraktas som en del av. De behandlas alltså inte ur
något maktperspektiv, och konsensus tycks råda om att det etiska ansvaret ligger på läsaren.41
Johan Svedjedal beskriver i ”Kylans kronologi” huvudpersonen som i ”jakt på sex med barn”.42
Att det rör sig om en genomförd våldtäkt framgår alltså inte. Inte heller Peter Berglund, som i
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Exempelvis i Bertil Kristersons Stig Larssons idé-och romanvärld (Uppsala, 1994) och Fredrik Agrells ”Afanisis
– en lacansk läsning av Stig Larssons Autisterna”, i Tidskrift för litteraturvetenskap 1986;4.
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Svedjedal, 1996, s. 133ff.
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Segrarnas sorgsna eftersmak (2004) ingående identifierar fem olika teman av våld och övergrepp i romanen, nämner alls våldtäkten.43 Christian Lenemark har dock i avhandlingen Sanna
lögner (2009) analyserat mottagandet av Larssons verk, och beskriver hur det nästan uteslutande bestått av män som diskuterat Larssons estetik och att det vanligt förekommande begäret
till unga kvinnor i stort sett lämnats okommenterat.44
Thorvalls författarskap har huvudsakligen behandlats i relation till kvinnorörelsen, exempelvis i Cristine Sarrimos avhandling När det personliga blev politiskt (2000). Skildringar av sexuellt utlevande förstås här som ett motstånd mot att reduceras till maka och moder.45 I Maria
Jönssons Behovet av närhet blir med åren betydligt större än nödvändigheten att bevara sin
värdighet (2015) analyseras just relationen mellan ålder och genus i Thorvalls författarskap.
Hennes återkommande skildringar av sin barndom förstås här som ett stilistiskt trots mot den
normativa livslinjen, och beskrivs som åldersmässigt queer.46
Om specifikt Jag minns finns det enbart kandidatuppsatser skrivna, exempelvis Marlene
Claesson ”Hon tar vad man vill ha” (2005) och Jeanette Granlunds ”Sex, passion och njutning”
(2014). Båda uppsatser undersöker huruvida Kerstin bryter emot normer kring kvinnlig sexualitet eller ej, även om de kommer till olika slutsatser. Claesson menar nämligen att hon är följsam och passiv och således följer könsrollerna, medan Granlund påstår att hon bryter emot dem
genom att vara otrogen och ha sex med yngre män.47
Stridsbergs författarskap har huvudsakligen behandlats ur queerteoretiska och intersektionella perspektiv. Elisabeth Hjorth läser exempelvis i sin avhandling Förtvivlade läsningar (2015)
Drömfakulteten som ett passivt motstånd mot patriarkatet.48 Om Darling River finns det ett
43

Peter Berglund, Segrarnas sorgsna eftersmak. Om autenticitetssträvan i Stig Larssons romaner (Stockholm/Stenhag, 2004), s. 207ff. De episoder från Autisterna som behandlas är istället en flicka huvudpersonen
möter på Island som flytt sin familj, under rubriken ”den unga flickan i problemfamiljen”, och att han registrerar sin nya flickväns 15-åriga dotters troslinje, under rubriken ”incest”. Då huvudpersonen inte sexualiserar eller brukar någon form av våld mot flickan på Island, och det likgiltiga registrerandet av en mängd små detaljer
som trosor ingår i romanens estetik, finner jag det obefogat att behandla dessa episoder som en del av tematiken ”våld och övergrepp”, framför den genomförda våldtäkten. Jag kommer således inte gå in mer på dessa
episoder i uppsatsen.
44
Christian Lenemark, Sanna lögner. Carina Rydberg, Stig Larsson och författarens medialisering (Hedemora,
2009), s. 141f.
45
Cristine Sarrimo, När det personliga blev politiskt. 1970-talets kvinnliga bekännelse och självbiografi (Stockholm/Stenhag, 2000), s. 119.
46
Maria Jönsson, Behovet av närhet blir med åren betydligt större än nödvändigheten att bevara sin värdighet.
Om genus, trots och åldrande i Kerstin Thorvalls författarskap (Lund, 2015), s. 87. Delar av denna bok ingår
även i Livslinjer, 2010.
47
Marlene Claesson, ”Hon tar vad man vill ha. En studie av sexuella maktrelationer i samtida relationsromaner”
(kandidatuppsats, Huddinge, 2006), s. 17; Jeanette Granlund, ”Sex, passion och njutning. En kvalitativ studie
om kvinnlig sexualitet och samhällets normer kring kvinnors sexualitet” (kandidatuppsats, Umeå, 2014), s. 28f.
48
Elisabeth Hjorth, Förtvivlade läsningar. Litteratur som motstånd och läsning som etik (Göteborg, 2015), s. 8.
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flertal kandidatuppsatser skrivna, så som Johanna Hillerbrand Runes ”Skeva flickexemplar”
(2013), där Lo förstås som ”åldersmässigt skev”, och Sophie Zettermarks ”Intrikata vävar”
(2012), där hon istället beskrivs som queer i sitt iscensättande av femininet.49 De vetenskapliga
artiklarna om romanen har främst behandlat relationen till Lolita, där omskrivningen förstås
som en strategi för att framställa karaktärerna som subjekt. I Amelie Björcks ”Metaforer och
materialiseringar” (2013) beskrivs till exempel romanen som en mothandling mot diskursen om
kvinnan, och maskulinitetens närhet till våld och dominans.50
Om Enquist finns det en hel del forskning, som huvudsakligen fokuserat på hans roll som
”vänsterintellektuell” samhällsdebattör och hur han behandlat historiska skeden.51 Det finns
dock inget skrivet om Liknelseboken, och större delen av den övriga forskningen går in i detalj
på hur Enquist relaterar till samhällsdebatten/historieskrivningen i specifika verk, och är således
svåra att få användning för här. Eva Ekselius analyserar dock i sin avhandling Andas fram mitt
ansikte (1996) den ”djuppsykologiska strukturen” i Enquist författarskap, som i viss mån kan
sägas återkomma i Liknelseboken.52 Även Anders Johansson i Självskrivna män (2015) fokuserar sin analys av Enquists självbiografi Ett annat liv på de återkommande självbiografiska
dragen hos Enquist.
Som framgår av denna genomgång är det främst de kvinnliga författarnas verk som analyserats i relation till kön och sexualitet, etik och makt, något jag velat frångå genom att läsa verk
av både män och kvinnor sida vid sida, ur samma perspektiv, men även genom att synliggöra
och problematisera skillnader i mottagandet, vilket även forskningen kan betraktas som en del
av.

Disposition
Uppsatsens analys är uppdelad i två delar som fokuserar på mottagandet respektive verken.
Receptionsdelen inleds med en kort översikt över hur man sett på litteraturen och kritikens
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Johanna Hillerbrand Rune, ”Skeva flickexemplar. En queerteoretisk studie om femininitet och sexualitet i Sara
Stridsbergs Darling River” (kandidatuppsats, Huddinge, 2013), s. 23f.; Sophie Zettermark, ”Intrikata vävar.
Heteronormativitet, begär och moderskap i Sara Stridsbergs Happy Sally, Drömfakulteten och Darling River”
(kandidatuppsats, Uppsala, 2012), s. 17f.
50
Amelie Björck, ”Metaforer och materialiseringar. Om apor hos Vladimir Nabokov och Sara Stridsberg”, i Tidskrift för litteraturvetenskap 2013:1, s. 16. Se även Catharina Nyström Höögs artiklar ”Litterär gestaltning i
språkvetenskaplig belysning. Tre kvinnor - och en apa - i Darling River”, i En profil i profilen. Vänbok till Bo G.
Jansson (Falun, 2015) och ”Blicken, buren och den vita snön”, i Det skönlitterära språket. Tolv texter om stil
(Stockholm, 2015).
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2016).
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betydelse i etiska frågor genom tiderna, för att sätta in recensionerna i en kontext. Sedan genomför jag en tematisk analys av recensionerna utefter Felskis fyra huvudtermer för textuellt
engagemang: enchantment, recognition, knowledge och shock. Recensionerna av verken behandlas under dessa rubriker var för sig i den ordning verken utgavs.
Verkdelen inleds istället med en kort historisk översikt över hur man sett på relationen mellan
ålder och sexualitet genom tiderna, för att kunna relatera verken till dessa diskurser. Jag genomför sedan en tematisk läsning av verken utifrån Foucaults tankar om sexualitet, subjektivitet
och galenskap och Butlers teorier om kritiskt queer. Här behandlas inte verken i en bestämd
ordning, utan som det faller sig utefter temat. Båda delarna avslutas med en sammanfattning
och knyts sedan ihop i en avslutande diskussion.
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Kritikens ordning
I artikeln av Witt-Brattström som nämns i inledningen påvisar hon alltså en avsaknad av moraliska reflektioner om böcker som behandlar sexuella relationer mellan äldre män och yngre
flickor. En förklaring till denna finner man i Wayne C. Booths The Company We Keep (1988).
Han beskriver hur etisk kritik (vid tiden för bokens tillkomst) fått dåligt rykte inom akademien,
som angränsande till politisk censur. Istället propagerar man ”konst för konstens skull”, och ser
litteraturen som autonom och med ett inneboende egenvärde.53 Detta synsätt har lett till att abstrakt och svårbegriplig konst värderats högt, som fri från det ”verkliga livet”, till skillnad från
den litteratur som ”brukas” av allmänheten.54
Booth menar dock att feminismen (som Witt-Brattström kan ses som en del av) och andra
ideologikritiska teorier har börjat ändra på detta, och gradvis återinfört etiken i litterära studier.
Även då de använder formalistiska angreppssätt vilar dessa strömningar nämligen på en etisk
grund, där litteraturen anses kunna påverka samhället och således ha ett moraliskt ansvar.55 Han
påpekar dock att ideologikritiken ofta faller i en av två fällor: antingen att fortsätta skilja mellan
etisk och litterär kritik, eller att reducera litteraturen till enbart en fråga om makt och politik,
utan att ta hänsyn till litteraturens särart.56
Booth menar nämligen att all fiktion är didaktisk och retorisk, i den bemärkelsen att den är
beroende av fixerade normer som läsaren förväntas hålla med om.57 Om bokens värderingar
istället bör förkastas, så är själva förkastandet den centrala värderingen i boken.58 Litteraturen
inbjuder således alltid till etisk reflektion; det finns ingen motsättning mellan politisk och litterär kritik. Booth visar även på att man inom läsarorienterande teorier tenderar att lägga över det
etiska ansvaret på läsaren, och överskatta läsarens roll framför narrativets. Han menar istället
att kritiken bör beskriva mötet mellan läsarens och författarens etos, utan att fördöma eller censurera något som omoraliskt och skadligt.59
Även Karin Littau redogör i Theories of Reading (2006) för särskiljandet mellan ’etisk’ och
’litterär’ kritik. Hon menar att läsningen från att i antikens Grekland ha förväntats både beröra
lyssnaren emotionellt och påverka hens fortsatta handlingar, gradvis blev något man ägnade sig
åt privat och tyst, enbart för att stimulera sin kognitiva förmåga. Hon visar även hur man efter
53
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romanens intåg drar en skarp gräns mellan den autonoma finkulturen och den populära ’brukbara’ litteraturen, och menar att detta hänger ihop med ett särskiljande mellan manligt ’rationellt’ och kvinnligt ’emotionellt’ läsande. Kvinnor förväntas nämligen inte vara förmögna att
skilja mellan fiktion och verklighet, och således låta sig påverkas av litteraturen.60 Dikotomin
estetiskt/etiskt kopplas här alltså även samman med manligt/kvinnligt, rationellt/emotionellt,
och kognitivt/kroppsligt, där det förra länge har stått högst i kurs.
Christian Lenemark visar i Sanna lögner dock på hur 1990-talets medialisering, och utsuddande av gränsen mellan det privata och offentliga, gjort det svårare att hävda litteraturens
autonomi. Då skönlitteraturen i högre grad började behandla verkliga människor väcktes nämligen en etisk diskussion om rätten att utelämna andra. Lenemark beskriver det privata som en
valuta, men påpekar att medialiseringen utgör en ojämn kamp könsmässigt. Kvinnor löper nämligen större risk att skandaliseras, samtidigt som det är männen (till exempel Larsson) som beskrivs som stora risktagare då de öppnar upp sig.61
Även Lina Samuelsson visar i Kritikens ordning (2013) på en ökad medvetenhet om kön,
och könsskillnaders betydelse för läsningar och tolkningar av litteratur. Hon redogör för hur det
under 2000-talet uppstod en mängd debatter om så kallade ”patriarkala kritikermottaganden”,
och manliga kritikers brist på samhällsengagemang.62 Hon menar även att det blivit allt vanligare med uttalat politiska läsningar, utifrån faktorer som klass, kön och etnicitet. Samhällskritik
och jämställdhetsperspektiv har således blivit den norm som kritikerna nu måste förhålla sig
till.63
I Limits of Critique (2015) granskar Rita Felski samtidens kritik utifrån Paul Ricoeurs term
”hermeneutics of suspicion”, och menar att den styrs just av kritisk misstänksamhet och kognitiv uttolkning. Hon visar här, liksom i Uses of Literature, alltså på en tendens att tolka och läsa
emot texten, på jakt efter en underliggande mening. Kritiken förväntas alltså vara skeptiskt ifrågasättande, och stå emot förtryckande sociala krafter i samtiden, exempelvis sexism.64 Felski
visar dock även på ett nytt intresse för affektiva och affirmativa läsningar, en utveckling som
hennes egna teorier om hur litteratur kan brukas, som här kommer användas, är en del av.65
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Enchantment
Felski använder som tidigare nämnt ordet enchantment om estetisk och emotionell uppslukan i
en text. Såväl akademisk närläsning som populärkulturell njutningsläsning, som av många litteraturteoretiker betraktas som väsentligt olika, menar Felski nämligen är ”tied together by a
common experience of enchantment, of total absorption in a text, of intense and enigmatic pleasure”.66 I detta avsnitt kommer jag fokusera på huruvida kritikerna beskriver sig uppslukade i
texterna, och på vilket sätt.
De flesta recensenter berömmer språk och stil i Autisterna som fängslande. Både Lennart
Hagerfors och Per Odebrant betonar hur Larsson levandegör olika stämningar genom sitt bildspråk, men att detta balanseras upp med ironi och självdistans.67 Romanen beskrivs alltså som
estetiskt fängslande, samtidigt som de båda markerar att det rör sig om en måttlig, rationell
enchantment. Anna Hallberg, som recenserat nyutgåvan 26 år senare, menar på samma sätt att
Larssons beskrivningar av till synes meningslösa ting ger läsaren ett ”ökat verklighetsseende”.68
Ett ökat seende kan förstås ha en etisk dimension, men fokus här ligger på läsaren, inte på
vad hon fått se av omvärlden eller hur den skulle kunna påverkas till det bättre. Här ser man
alltså ett traditionellt manligt kodat läsande, där man anser att litteraturens främsta etiska uppgift är att ge en ökad grad av sensibilitet, och förbättra läsaren kognitivt.69 Romanen synes
annars inte ha givit upphov till några specifika känslor, och ingen verkar ha blivit uppslukad i
handlingen.
Hallberg menar dock att detta ökade seende är omöjligt att leva med i längden, och att det
kan ha varit detta som upprört många läsare och ”fått dem att tala om meningslöshet, omoral,
dårskap och koketteri”. Etiska invändningar mot texten reduceras alltså till en estetisk oförmåga, och hon slår fast att ”[s]om litteratur är det hur som helst en fröjd att läsa”. 70 Att läsa
något ’som litteratur’ menar Felski hänger ihop med att hävda ”attentiveness to stylistic and
narrative detail”, till skillnad mot mer populärkulturell och ’omedierad’ estetisk respons.71 Romanen upphöjs som estetisk och autonom, och försvaras mot etiska invändningar, samtidigt
som Hallberg konstituerar sig själv som en rationell och bildad läsare. Det finns alltså stora
likheter mellan recensionerna av Autisterna vid olika tidpunkter.
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Recensenternas grad av uppslukan i Jag minns är mer varierade. Margareta Zetterström beskriver till exempel romanen som kommersiell ”kvinnlig porr” och ”tantsnusk”, men menar att
den säkert kan verka upphetsande på känsliga läsare.72 Ingrid Bossedal och Barbro Westling
beskriver vidare romanen som tröttsam och estetiskt oförfinad.73 Dessa påståenden följer, liksom recensionerna av Autisterna, logiken om det kvinnliga, emotionella läsandet och skrivandet
som något lågt och fult, till skillnad mot det manligt ’rationella’. Att som kvinna ta avstånd från
denna omåttliga känslosamhet hos Thorvall fungerar som ett sätt att konstituera sig själva som
rationella (manligt kodade) subjekt.
Tomas Forser säger sig dock omväxlande bli generad och förfärad över bokens handling.74
Här finner man alltså en affektiv läsning av en man, där han blir uppslukad i handlingen och
känner med karaktärerna, medan flera kvinnor är estetiskt distanserade. Detta kan beskrivas
som queer, och visar på att ’manligt’ och ’kvinnligt’ läsande är föränderliga konstruktioner.
Kvinnorna har här ett behov av, och en möjlighet, att erövra en manlig subjektsposition, precis
som Hallberg ovan. Den ökade medvetenheten om könsdiskrimineringen i mottagandet av
Thorvalls tidigare böcker har dock även genererat avvikanden från denna logik.
Jane Magnusson beskriver nämligen ingående hur hon omväxlande storgråter och ler under
läsandet av boken. Hon påstår att hon inte velat bli sedd under läsningen, eftersom hon själv
besväras av människor som snabbt växlar känslouttryck.75 Även här återfinns alltså tanken om
affektivt läsande som något lågt och skamligt, men att hon ändå väljer att skriva om och publicera denna skildring av hennes emotionella läsande i Dagens Nyheter kan ses som ett motstånd
mot detta.
Uppslukandet i romanen beskrivs alltså huvudsakligen som en känslomässig investering i
handlingen, till skillnad från den språkliga och stilmässiga charmen i Autisterna. Viktoria Jäderling avviker dock från även detta, och betonar Thorvalls estetik och integritet ”mitt i pinsamheterna”.76 Detta kan ses som ett försök att uppvärdera Thorvall genom att beskriva henne
som en estetiskt medveten författare, och att börja sudda ut gränserna mellan estetiskt och etiskt,
rationellt och känslosamt. Oavsett om recensenterna tar avstånd ifrån eller låter sig uppslukas
av romanen måste de alla förhålla sig till att Thorvalls stil länge har ansetts vara överdrivet
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känslomässig, naiv och pinsam.
Darling River beskrivs däremot av Mikaela Blomqvist som ett ”formmässigt experiment värdigt Nabokov själv”.77 Jenny Högström berömmer romanens stilistiska återhållsamhet, och Anders Sjögren menar att ett ”stilistiskt sug och tematisk täthet” skärper läsarens sinnen.78 Här
återfinns återigen logiken om estetisk påverkan som ökad sensibilitet, och värderandet av återhållsamhet, liksom angående Autisterna. Stridsbergs estetik beröms även som närliggande Nabokovs. Denna omskrivning av en kanoniserad manlig författare förefaller alltså delvis ha gett
henne en manligt kodad författarposition.
Aase Berg påpekar dock att man för att behandla den sexualiserade flickan måste erkänna
hennes tjuskraft, och ifrågasätter om Stridsberg synliggör eller bidrar till en ”mytologisering
och sexualisering av honbarnet”.79 Pia Bergström beskriver vidare boken som nästan outhärdlig, och menar att man ”tvingas ner i botten på vad det betyder att ha total makt över ’ett sexigt
övergivet förvirrat barn’”.80 Romanens estetiska charm ges här alltså en etisk innebörd, vilket
kan ses som att särskiljandet mellan litterärt och politiskt här börjat luckrats upp.
Om Liknelseboken beskriver Gunnar Bergdahl hur Enquist tänjer på språket genom sin stil
”som glöder av biblisk kraft”, något alla recensenter verkar vara överens om.81 Såväl handlingen som språket beskrivs genomgripande som uppslukande. Daniel Sandström och Jan
Arnald påpekar dock att det ”publikfriande” omslaget med en naken kvinnorumpa är missvisande, och att romanen egentligen är knepig och klurig.82 Här upprätthålls alltså distinktionen
mellan svårbegriplig, finkulturell litteratur, som estetiskt berör och kognitivt engagerar läsaren,
och populärkulturella och lättillgängliga böcker, som även här sammankopplas med kvinnokroppen.
Annina Rabe beskriver skildringen av samlagsscenen som en skopa friskt vatten, till skillnad
mot vad hon menar är ett tidstypiskt ”mekaniskt och överdrivet sexprat”, exempelvis runt tvserien Girls.83 Denna serie uppfattas ofta som en del av en feministisk diskussion om kvinnors
rätt att själva upptäcka och definiera sin sexualitet. Vid denna tid förefaller alltså inte litteraturen vara lika självklart upphöjd och autonom, men det renodlat estetiska lyfts likväl fram som
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en positiv avvikelse från samtidens norm av ’politisk korrekthet’, och ingen av recensenterna
för någon vidare etisk diskussion om bokens innehåll.
Här kan man alltså se att tanken på det estetiska, kognitiva och återhållsamma läsandet och
skrivandet fortfarande hålls högt, även om det på senare tid även är kvinnor som intar dessa
positioner. En gradvis ökad medvetenhet om ojämlikheter mellan könen och den så kallade
”patriarkala kritiken” har resulterat både i affektivt läsande män och kvinnor som ifrågasätter
och förvrider skillnaderna mellan affektiv och estetisk, och söker uppvärdera det förra, i mottagandet av verken som här behandlas. Kön och etik är dock fortfarande något man främst diskuterar om de kvinnliga författarnas texter, medan männens texter ses som universella, och
förefaller stå över politik och etik kring könsskillnader.

Recognition
Recognition beskriver Felski som igenkännande med något i texten, som kan få läsaren att lära
sig mer om sig själv.84 Jag kommer här använda mig av termen för att undersöka huruvida
kritikerna identifierar sig med karaktärerna, om det rör sig om själv-intensifiering eller självextensifiering, alltså som en förhöjd känsla av identitet eller en konfrontation med andra sidor
av sig själv och självrannsakan.85
Huvudpersonen i Autisterna beskrivs ingående av Björn Linnell som en matkonstnär, ”den
typ av manliga kökets hjältar” som lämnar köket fyllt med disk.86 Även Odebrant uppfattar
honom som förfinad, och påpekar att ”[e]n man av huvudpersonens kaliber ’fiser’ inte och inte
heller talar han om ’ploppen längst upp på växelspaken’”, vilket är just vad han gör i romanen.87
Odebrant anknyter alltså till huvudpersonen i så hög grad att han menar att texten har fel, framför att konfronteras med dessa sidor hos sig själv. I båda dessa fall rör det sig alltså om självintensifiering, där de identifierar sig med huvudpersonen som en förfinad man.
Huvudpersonen beskrivs av Mats Gellerfelt vidare som ”den splittrade, identitetslösa nutidsmänniskan” och av Anders Olsson som ett ”realistiskt neutralt medvetande”.88 De anknyter
alltså till honom i egenskap av ett ’universellt’ subjekt, för vilket könstillhörighet inte verkar
ha någon betydelse . Detta rymmer en viss själv-extensifiering, då han förstås som omoralisk
och splittrad, vilket dock inte synes ge upphov till någon självrannsakan. Ann-Sofie Strandh
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misslyckas däremot identifiera sig med huvudpersonen, att få ett grepp om ”den här mannen”.89
Det är alltså enbart manliga recensenter som anknyter till huvudkaraktären, oavsett om det är i
egenskap av man eller av universellt subjekt, och ingen anknyter heller till några andra karaktärer i boken.
Kritikernas igenkännande med Jag minns uppvisar större variation. Två av kvinnorna tar
tydligt avstånd ifrån Thorvall: Bossedal beskriver henne som tragisk, då hon misslyckas att som
kvinna ta vad hon vill ha, medan Zetterström menar att hon är hänsynslös mot den tredje parten,
och att denna bok vore omöjlig att skriva som man.90 Återigen kan man alltså se hur de konstituerar sig själva som ett förnuftigt, återhållsamt subjekt på bekostnad av en affektiv kvinnlighet.
Magnusson lever sig däremot helt in i romanen, som hon menar skildrar ”på pricken som det
är”.91 För Magnusson ger romanen alltså upphov till en stark själv-intensifikation, medan den
för Bossedal och Zetterström konfronterar dem med drag som de alls inte vill kännas till som
kvinnor.
Måna Berger beundrar dock Thorvalls mod inför ”moraliskt indignerade (oftast manliga)
recensenter”, och att hon ilsknar till inför könens orättvisor.92 Detta visar återigen på den medvetenhet om ”patriarkal kritik” som Samuelsson menar uppstår på 2000-talet.93 Även Magnus
Rodell tar avstånd från den ”manliga kritikerkåren”, och uppskattar Thorvalls kärlek som överträder normer och tabun, vilket han upplever som befriande i samtidens åldersfixering.94 Båda
identifierar sig alltså med Kerstin och hennes kamp, men på grund av sitt kön respektive sin
ålder. Den tidigare hårda kritiken mot Thorvall verkar ha möjliggjort identifiering med henne
som en gränsöverskridande outsider, vilket tidigare varit en manligt kodad position.
Jan Karlsson menar att romanen visar hur den förälskade och kåta människan beter sig, och
Forser frågar sig själv: ”[h]ur har du det själv med skratten och skriken?”.95 Båda identifierar
sig alltså med henne i egenskap av älskande människa, alltså själv-intensifiering, vilket hos
Forser även väcker självrannsakan och själv-extensifiering. Här ser man alltså både kvinnor
som tar avstånd från huvudkaraktären som patetisk eller beundrar henne som en kämpe, och
män som identifierar sig med henne i egenskap av gränsöverskridande och älskande.
Om Darling River skriver Blomqvist hur Lo lever på ”andras bekräftande blickar”, och att
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hon känner sig, ”i egenskap av kvinna, stundtals direkt löjlig när jag läser, rodnar när jag tänker
på min egen flickigt fåfänga uppväxt och vill helst gömma mina klänningar längst in i garderoben”.96 Hon identifierar sig alltså med Lo, i egenskap av ung kvinna, vilket leder till självransakan. Denna själv-extensifiering följer logiken om det kvinnliga som lågt, fult och patetiskt. Ingrid Elam inleder på samma spår sin recension med frågan: ”[n]är jag tittar mig i spegeln, ser
jag då mig själv eller en bild sammansatt av andras föreställningar om en kvinna?”.97 Även om
Elams recension problematiserar Blomqvists känsla av skam anknyter de alltså till Lo och reflekterar över sig själva, i egenskap av just kvinnor.
Kvinnorna i romanen beskriver Elam som ”i högsta grad subjekt, de tar initiativ, styr sitt
liv”.98 Hon identifierar sig således även med de andra karaktärerna, och erkänner dem som
subjekt. Peter Åkesson menar dock att han distanseras från karaktärerna för att det är ”för svart”,
och både Bergström och Sjögren säger sig sakna Valerie Solanas motståndskamp i Drömfakulteten.99 Ett flertal kritiker tar alltså avstånd från huvudpersonerna eftersom de upplevs som för
passiva och svaga, vilket återigen kan ses som ett sätt för recensenterna att konstituera sig själva
som förnuftiga subjekt på bekostnad av karaktärerna.
Angående Liknelseboken anknyter Arnald till huvudkaraktären i egenskap av heterosexuell
man, då han menar att ”urscenen är en utpräglad tonårssexdröm”, och ifrågasätter om kvinnan
alls är verklig.100 Även här, liksom i Odebrants recension av Autisterna, kan man se att Arnald
identifierar sig med huvudkaraktären till den grad att han anser sig veta mer om karaktären än
texten visar. Ola Larsmo menar dock att porträttet av Ellen gradvis djupnar och att hon blir
alltmer intressant, samtidigt som deras relation blir mer komplicerad för Per-Olov.
Larsmo är den enda av recensenterna som alls fokuserar på Ellen och nämner henne vid
namn, och säger sig vidare fundera över vad hon känner om samlaget. Han funderar även över
den omvända situationen, med en äldre man och en yngre flicka, som ”utan tvekan skulle varit
ett övergrepp och ett trauma i livet”.101 Han erkänner alltså Ellen som ett subjekt, identifierar
sig delvis med henne och problematiserar deras relation, vilket kan benämnas som queer.
Det man kan se här är att de flesta kritiker identifierar sig med de manliga huvudkaraktärerna,
antingen i egenskap av just män eller som universella subjekt, med förfining och sexuell agens.
Såväl manliga som kvinnliga kritiker anknyter till Kerstin, i egenskap av kvinna men även som
96

Blomqvist, 2010.
Ingrid Elam, ”Kvinnor på nålar”, i Dagens Nyheter 26.3.2010.
98
Ibid.
99
Peter Åkesson, ”För mycket av det onda i Stridsbergs nya”, i Östgöta Correspondenten 27.3.2010; Bergström,
2010; Sjögren, 2010.
100
Arnald, 2013.
101
Ola Larsmo, ”Ekot av Enquist”, i Fokus. 2013:10.
97

24

en outsider och en älskare, men ett flertal kvinnor tar även avstånd från henne som patetisk och
affektiv. Lo är det enbart kvinnor som identifierar sig med, i egenskap av kvinnor, men det är
även många kritiker som tar avstånd från henne, då de uppfattar henne som ett svagt och passivt
objekt.

Knowledge
För Felski innebär knowledge att texter kan ge upphov till ny kunskap och nya insikter. Recognition kan ge insikter om läsarens jag, medan knowledge rör kunskap om omvärlden: ”about
people and things, mores and manners, symbolic meaning and social stratification”.102 Här
kommer jag att titta på huruvida recensenterna anser att det finns någonting att lära sig av romanerna, och vad.
Åsikterna om huruvida Autisterna kan bidra med några insikter skiljer sig åt. De flesta av
kritikerna tar fasta på titeln som en diagnos för verket och beskriver den som sjukligt inåtvänd,
vilket leder till olika slutsatser. Vissa menar att den innehåller kunskap om individen och samhällets tillstånd, andra att den är meningslös och irrelevant. Linnell påstår till exempel att romanen inte tar upp några ”verkliga problem”, medan Gellerfelt tvärtom menar att den tar itu
med ”väsentliga existentiella problem”.103 Enligt Anders Olsson består dessa problem av det
tillstånd som ”rimligen måste följa på den klassiska fadersauktoritetens sönderfall”.104 Romanen förstås alltså ge uttryck för en social sanning om (det manliga) subjektet i ett politiskt skede.
Även Lars Bergquist tar fasta på detta uppfattat allmängiltiga tillstånd av tomhet och inåtvändhet, men menar att man här även finner en utväg ur det, genom att beskriva det.105 Bergquist avviker således från de andra kritikerna genom att hävda att romanen även innehåller en
kunskap om hur man kan komma ut ur detta tillstånd, genom att problematisera och synliggöra
det genom skrivandet. Bergquist är således den enda som visar på en diskrepans mellan det som
skildras i romanen och hur det påverkar läsaren.
Att Jag minns innehåller social kunskap förefaller det däremot inte vara något tvivel om.
Karlsson och Forser menar att den innehåller allmängiltiga insikter om hur förälskade människor beter sig.106 Berger beskriver romanen som livets Höga Visa, och Magnusson läser den
som en handbok.107 Hos dessa kritiker framstår romanen alltså innehålla allmängiltig kunskap
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om kärleksrelationer. Enbart Zetterström menar att boken skildrar ett privatliv som borde förbli
privat, och att den alltså inte innehåller någon kunskap som kan vara relevant för andra.108
Rodell slår däremot fast att ”de unga kommer alltid ha åtskilligt att lära av de äldre”, och Åke
Leijonhufvud menar att dagens unga feminister har mycket att lära av Thorvall om ”manligt
förtryck och kvinnligt självförtryck”.109 Här framstår alltså bokens insikter främst vara relevanta för yngre personer eller för specifikt yngre kvinnor, alltså personer som förväntas vara
mindre mogna än recensenterna själva, och de konstituerar på så sätt sig själva som vuxna och
rationella manliga läsare.
Darling River beskriver Åkesson som ”påhittade händelser präntade på papper” och Sjögren
säger sig föredra Drömfakulteten, där huvudpersonen är ”hämtad ur verkligheten”.110 De anser
alltså inte att romanen har någon större bäring på verkligheten, och skulle den innehålla någon
kunskap så ses den inte som särskilt relevant. Majoriteten av (de kvinnliga) recensenterna ger
dock boken en direkt politisk innebörd. Bergström läser exempelvis boken som en ”mäktig
sorgesång över alla Doloreslika flickebarn som offrats och i detta nu offras”, och Berg inleder
sin recension med frågan ”[ä]r alla män pedofiler?”111 Romanen tillerkänns här alltså en sanning
om kvinnans situation och sexualiseringen av flickor i dagens samhälle. Eriksson menar dock
att lyckan ligger ”i att någon skriver sådana här romaner”.112 Även här, liksom i Bergquists
recension av Autisterna, förmodas boken alltså innehålla en kunskap om hur man tar sig ut ur
detta tillstånd genom att beskriva det.
Liknelseboken förmodas av de flesta recensenter innehålla kunskap om kärleken, och liknas
ett flertal gånger vid Bibeln och specifikt Höga Visan. Bergdahl menar att Enquist ”överlämnar
oss till sina mest privata och just därför allmängiltiga sanningar”, och Rabe menar att romanen
behandlar ”de mest grundläggande livsvillkoren”.113 Enligt Arnald ger den dessutom läsaren en
insikt om ”en slags litteraturens egen sanning” och känslor bortom orden, vilket Beckman förstår som den nära relationen mellan skrivandet och sexualiteten.114 Boken förmodas således
innehålla kunskap om såväl kärlek som skrivande, kring det manliga subjektet.
Eriksson menar dock att det inte rör sig om ”kärlek i största allmänhet, utan en alldeles specifik kärleksberättelse” och Sandström påpekar att romanen innehåller viktiga pusselbitar om
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Enquists liv och uppväxt.115 Här begränsas alltså denna kunskap om kärleken till att endast gälla
en specifik situation. Majoriteten anser dock att den innehåller en allmängiltig kunskap om
kärleken, såväl män som kvinnor.
Både Thorvall och Enquist tolkas alltså delvis som innehållande allmängiltig kunskap om
kärleken, främst den senare. Thorvall och Stridsberg förmodas båda bära på kunskap om hur
det är att vara kvinna, medan Enquist och Larsson sägs skildra hur det är att vara människa. Här
ser man alltså hur män uppfattas som universella subjekt, medan kvinnorna blir tydligt könade.
Att männens texter skulle kunna innehålla någon kunskap om att vara man är det ingen som tar
upp.

Shock
Shock beskrivs av Felski som en form av gränsupplevelse för vad som är acceptabelt, antingen
estetisk eller moralisk; en smärtsam och upprörande skräckupplevelse, som är störande och
besvärande för läsaren. Vad som ger upphov till shock är dock starkt tidsbundet, och beroende
av samhälleliga normer, eftersom det kräver ett visst mått av överraskning och konfrontation
med något obegripligt.116 Här kommer jag således granska huruvida romanerna upplevs som
chockerande, och i så fall på vilket sätt.
Autisterna beskrivs i efterhand ofta just som en estetiskt chockerande och omdanande bok i
postmodernistisk anda, exempelvis av Hallberg.117 Felski beskriver detta som en ”ethos of
avant-garde”, där chockeffekter ses som en nödvändig del i konstarternas utveckling, vilket
förhindrar att de upplevs som verkligt chockerande, alltså obegripliga och besvärande.118
Böcker som till hög grad utnyttjar sig av chockelement som exempelvis våld menar Felski även
att läsarna gradvis blir vana, och således immuna mot. De recensioner av boken som skrevs
snart efter den getts ut visar på ett sådant övergångsskede. Jacques Werup påstår exempelvis att
Larssons autistiska tillstånd är ”ganska allmänt gods”, medan Strandh beskriver sin läsupplevelse som att röka baklänges: lönlöst och dunkelt.119 Bokens form upplevs alltså som obegriplig
för vissa, medan andra redan är ’immuna’.
Anders Olsson går dock hårt åt tidigare kritiker i sin recension, för att de inte ägnat mer
uppmärksamhet åt denna roman som strider mot alla normer, strukturer och är ”regelvidrig i sin
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allra positivaste bemärkelse”.120 Han efterfrågar alltså en starkare chockreaktion bland tidigare
kritiker, över verkets nyskapande potential. Förutom som en ”ethos of avant-garde” kan man
här även se vad Felski beskriver som en ”cult of outsiderdom”, vilket hon menar ”sanitizes an
aesthetic of shock by glossing over its authentically disturbing elements; it looks over, rather
than into, the abyss”.121 Istället för att exempelvis gå djupare in på våldtäkten, ses romanen
alltså som en del av en programmatiskt och positiv utveckling av litteraturen.
Våldtäkten, och övrig sexuellt våld som förekommer i romanen, nämns alls endast i ett fåtal
av recensionerna. Gellerfelt beskriver den som ”ett drag lånat från kriminalromanen”, och förstår boken i sin helhet som ”en fiktionsform som inte är ovanlig ute i världen där kritiken inte
reser krav på att litterära figurer ska vara köttiga kvinnokampsamazoner”.122 Stilen, den amoraliska hållningen och våldtäkten förstås åter igen som en del av en etablerad estetisk utveckling, snarare än som något chockerande, även om det antyds att vissa skulle kunna ha politiska
invändningar mot den.
Odebrant beskriver hur den till synes meningslösa världen som huvudpersonen rör sig i befolkas av bland annat ”våldtagna småbarn”.123 Huvudkaraktärens delaktighet i våldtäkten osynliggörs här alltså, och barnen framstår enbart som rekvisita. Den enda av kritikerna som går
djupare in på våldtäkten är Linnell, som beskriver hur huvudpersonen ”våldtar en liten flicka,
men inte av vanlig lusta. Sexualiteten förvandlas till djuriskhet, men inte verklig djuriskhet,
utan till obegripliga ’djuriska’ handlingsmönster”.124 Hos Linnell ger våldtäkten alltså upphov
till etisk shock, då han finner den obegriplig. Han avviker alltså från övriga kritiker, som främst
betraktar boken som estetiskt chockerande, oavsett om de drabbas av den eller inte.
Zetterström är den som tydligast chockerats av Jag minns. Hon påpekar att det är en ”imponerande” mängd ansiktslösa män som Thorvall utnyttjar hänsynslöst, vilket ”vi ser som en seger
för jämställdheten”, men som hon istället menar lämnar en obehaglig eftersmak.125 Bossedal
beskriver sig istället som beklämd över att det fortfarande är männens blickar som bestämmer.126 Det som upplevs provocerande är alltså både hennes hänsynslöshet och underlägsenhet,
att hon är för mycket åt det ena eller andra hållet, i egenskap av kvinna.
Jäderling beskriver dock hur hon blir chockad av denna ”skamlösa kärring”, som är alldeles
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för mycket, men menar att man inte kan göra henne annat än till sin idol.127 Här leder alltså
chocken till en uppvärdering av Thorvall som banbrytare och gränsöverskridare, i likhet med
Larsson. Chocken som boken gett upphov till rör dock att bete sig som Kerstin gör, eller skriva
om det som Thorvall gör, som kvinna. Författaren och huvudkaraktärens kön förefaller alltså
vara väsentligt för romanens chockfaktor.
Darling River beskrivs av många recensenter som fasansfull, och chockelementet förefaller
vara stort. Som Felski påpekar kan dock för mycket shock få läsaren att stänga igen boken,
”cutting off alla futher engagement with the work of art”.128 Åkesson beskriver exempelvis
boken som en i grunden fruktansvärd och gripande bok om kvinnor, men menar att Stridsberg
tar i för mycket, och lämnar honom indifferent.129 Här uteblir alltså chocken delvis, just för att
det blir för mycket. Bergström inleder vidare sin recension med att citera en mening från romanen, och frågar om läsaren blir upprörd, eller ”glider igenom den kallt och nyfiket”.130 Hon
efterfrågar alltså en högre grad av etisk chock hos läsarna, men påvisar att den ofta uteblir, då
samtiden är van vid sexualisering av flickor. Oavsett om shock uppstår eller uteblir förefaller
den dock hos alla kritiker röra situationen för flickor och kvinnor i dagens samhälle.
I sin recension av Liknelseboken citerar Sara Ullberg en intervju med Enquist, där han menar
att han bryter ett tabu genom att beskriva sexuella upplevelser när han är över 70 år.131 Att detta
på något sätt skulle vara chockerande finner man dock inga tecken på hos kritikerna. Larsmo
påstår vidare att det ”är troligt att många kritiker kommer uppfatta Ellen som stötande”.132 Inte
heller detta finns det dock något exempel på i recensionerna. Majoriteten av kritikerna accepterar alltså romanens kärleksrelation som oproblematisk och fin. Även om romanen inte gett
upphov till någon shock ser man här alltså en medvetenhet om kön och ålders betydelse för
synen på sexuella relationer.
Vad som gett upphov till shock i romanerna uppvisar en korrelation med vad Samuelsson
beskriver som en ökad medvetenhet om könsskillnader och en framväxande jämställdhetsnorm.133 Autisterna förefaller främst vara estetiskt chockerande, medan Jag minns och Darling
River beskrivs som chockerande på grund av hur de skildrar att vara kvinna. I mottagandet av
Liknelseboken, som inte gett upphov till någon shock i recensionerna jag analyserat, lyfts även
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ålder fram som en potentiell källa till oro. Trots denna ’ökade medvetenhet’ är det dock återigen
de kvinnliga författarna som blir könade, och förväntas vara representativa för sitt kön.

Sammanfattning
Det man kan se i recensionerna är att de kvinnliga författarna och karaktärerna i högre grad
behandlas som könade. De anses bära på kunskap specifikt om hur det är att vara kvinna, och
det är främst kvinnliga kritiker som anknyter till de kvinnliga huvudkaraktärerna, i egenskap av
just kvinnor. Kritikerna diskuterar även frågor om kön och etik i högre grad om Jag minns och
Darling River, och blir känslomässigt engagerade i handlingen. De manliga författarna och huvudkaraktärerna behandlas istället som allmängiltiga och estetiskt förfinade subjekt, som står
ovanför politik och etik. Detta mönster stämmer alltså överens med hur den tidigare forskningen
sett ut. Det finns dock även ett flertal viktiga avvikelser från detta mönster.
Gemensamt för alla recensioner av Autisterna är alltså att stilen och språket beröms, och
uppfattas som centralt för romanen. Våldtäktsscenen nämns enbart i ett fåtal recensioner, och
betraktas då som en del av karaktären/romanens icke-värderande stil, utan att detta vidare problematiseras. Verkets chockfaktor synes dock till viss del vara en efterhandskonstruktion, då
romanen av många kritiker betraktades som tidstypisk. Däremot uppskattas romanens ”ickekorrekthet”, i likhet med mottagandet av de romaner som Lenemark analyserat, som befriande
från samtida krav på jämlikhet och politisk korrekthet.134 Åsikterna skiljer sig dock åt om romanens inåtvändhet och estetik säger någonting om samtidens tillstånd, eller gör boken helt
meningslös.
Majoriteten av recensionerna av Jag minns anknyter till mottagandet av Thorvalls tidigare
romaner, där hon enligt Jönsson beskrevs som gnällig, kroppslig, utspårad, känslosam och patetisk, men även som sjuklig och omyndigförklarades som individ.135 Nu kan man istället se
kvinnor konstituera sig som subjekt och erövra respektabilitet genom att frånsäga sig den passion och kroppslighet som Thorvall ger uttryck för, till förmån för manligt kodat förnuft och
kontroll.136
Thorvall beröms dock även för sin fortgående politiska kamp. Outsiderpositionen verkar
möjliggöra identifikation med henne för såväl män som kvinnor, så även hennes stigande ålder.
Romanen beskrivs av vissa som en allmängiltig skildring av kärlek och passion, men förmodas
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även kunna säga något om kvinnans situation. Kritiken för att vara för stilistisk outvecklad och
för privat återfinns även om denna roman, men det finns även tendenser att uppvärdera Thorvall
genom att hävda hennes litterära kvalitéer och medvetna estetik.
Angående Darling River diskuteras såväl estetik som etik; den förtrollande stilen ges en politisk innebörd och förmodas säga någonting om omvärlden, kvinnors situation och sexualiseringen av unga flickor. Kvinnokönet ses alltså som grundläggande i romanen, och det är enbart i egenskap av kvinnor som vissa kritiker identifierar sig med karaktärerna. Det är dock
varierande i vilken grad man anser att Stridsberg lyckats ge röst åt kvinnorna och göra dem till
subjekt, eller om de även här är för passiva, underlägsna och sexualiserade.
Liknelseboken är däremot övervägande uppskattad, som en allmängiltig bok om kärlekens
innersta väsen och meningen med livet. Det estetiska språket hyllas i alla tonarter, och boken
förmodas innehålla kunskap om kärleken och skrivandet. Den liknas således av flera recensenter vid en förkunnelse, snarare än en bekännelse. Kritikerna identifierar sig med huvudpersonen
oavsett kön, och accepterar i stort kärleksmötet som fint och oproblematiskt.
Eftersom romanerna och mottagandet skiljer sig åt i tid kan man påvisa en gradvis övergång
från en enbart estetisk till en etisk diskussion som kritikerna måste förhålla sig till. Värt att
påpeka är dock att båda männen, emellan vilka det största tidsgapet finns, beröms för att vara
opolitiska, eventuella etiska invändningar till trots. De kvinnliga författarna behandlas istället
som representanter för sitt kön, och bedöms därefter. De beröms för att vara starka och aktiva,
men får även kritik om de visar sig svaga, passiva eller hänsynslösa.
Bland kritikerna finner man dock både kvinnor som identifierar sig med manliga karaktärer
och intar en ’manlig’, ’rationell’ position, och män som läser affektivt och identifierar sig med
kvinnor i romanerna. Detta kan beskrivas som queer, och betraktas som ett sätt att destabilisera
uppfattningen att män och kvinnor läser på olika sätt på grund av sin könstillhörighet. Samtidigt
är det dock samma asymmetriska struktur som ligger bakom dessa överskridanden, där kvinnorna förefaller ha ett större behov av att erövra respektabilitet, medan männen, på grund av
den ökade medvetenheten om ”patriarkala kritikermottaganden” förmodligen har mer att tjäna
på att spela med denna manliga ’rationalitet’.
I mottagandet av Thorvall och Stridsberg kan man även se en pågående omförhandling om
särskiljandet mellan etiskt och estetiskt. Estetiken ges nämligen en politisk innebörd i Darling
River, och det affektiva, ’oförfinade’ och ’feminina’ hos Thorvall uppvärderas som en medveten estetik i Jag minns. Mottagandet av de manliga författarna är som sagt mer traditionell på
den punkten, då romanerna ses som uttryck för en naturlig och universell ordning, befriad från
politik och etik som rör könsskillnader. Då jag vill motverka denna segregering, och att man
31

använder författarens kön som läsanvisning, kommer jag i följande avsnitt analysera alla fyra
verk sida vid sida, ur ett queerteoretiskt perspektiv, med fokus på kön och ålder inom verken.
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Sexualitet och ålder
Phillipe Ariès påstår i Barndomens historia (1960) att idén om barndomen som en speciell tid
för fostran och bildning, att gradvis växa upp, uppkom på 1600-talet. Innan dess hade man
enbart skiljt mellan bebisar och arbetsdugliga vuxna. Denna uppväxtperiod gällde dock endast
män; vad gäller kvinnor skiljde man länge ännu enbart mellan bebisar och giftasdugliga barnaföderskor.137
I Foucaults Njutningarnas bruk kan man dock skönja tankar om barndomen som en tid för
lärdom och mognad redan i antikens Grekland. Foucault menar nämligen att man under denna
period ansåg att sexuella relationer alltid bestod av en aktiv och en passiv part. Kvinnan ansågs
av naturen vara passiv, men män kunde inta båda rollerna.138 Det sågs som högre status att vara
den aktiva parten, men det var fullt acceptabelt att som pojke inta den passiva rollen så länge
man var ung, och betydligt yngre än mannen man hängav sig åt.139
Dessa relationer, som idag ofta beskrivs som pederasti eller gossekärlek, sågs som ett ömsesidigt utbyte; en chans för den unga pojken att lära sig av den äldre mannen.140 Barndomen
framstår således redan här som en period för gradvis mognad. Genom att öva sig i avhållsamhet
och självkontroll förväntades pojken med tiden nämligen gå från ett ”njutningsobjekt till ett
subjekt som är herre över sina njutningar”.141 Denna etik rörde dock enbart fria män; kvinnor
och slavar var alltid underlägsna och underordnade objekt.142
Foucault visar dock i Omsorgen om sig (1984) på hur grekernas förkärlek för unga pojkar
under romartiden övergick till en fixering vid den unga flickan, och vad som var tillåtet eller
förbjudet att göra med henne. Detta förstås som en följd av ett allt större fokus på penetration
och det gifta parets reproduktion.143 Det blir således mindre accepterat att ha sex med andra
män, och med flickor som är för unga för att kunna föda barn. Sexualetiken blir här alltså hårdare knuten till kroppen och till könsskillnaderna.144
Det är dock först på 1800-talet som sexuella relationer med barn patologiseras och kriminaliseras, enligt Foucaults Viljan att veta.145 Under denna period är det nämligen avvikande sexuellt beteende som man ägnar mest intresse åt. Skarpa gränser dras mellan vad som är normalt
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och brukligt, eller sjukligt, perverst och kriminellt.146 Foucault menar att det är här som tanken
om disparata sexualiteter formas, vilket han förstår som ett behov hos borgerligheten att etablera
en kroppsligt förankrad klassmarkör, jämförbar med aristokratins ”blå blod”.147
I antologin Livslinjer förstås, som tidigare nämnts, även samtidens föreställningar om en
gradvis mognad och ökad återhållsamhet som en del av en borgerlig livsordning. Att bli vuxen
beskrivs här som anskaffandet av ett ”begripligt” genus och en sexualitet, medan barn och åldringar förväntas vara asexuella.148 Det förefaller vara särskilt viktigt för äldre kvinnor att åldras
med värdig återhållsamhet, för att kunna upprätthålla sin respektabilitet.149 För äldre män kan
det dock uppstå en motsättning mellan åldrandets asexualitetsideal och normer kring manlig
sexualitet som bygger på erövring och initiativtagande.150 Barn ses däremot som för oskyldiga
för att alls kunna ha en sexualitet.151
Detta fokus på barns oskuld påstår Joanne Faulkner i The Importance of Being Innocent
(2011) dock vara en del av ett utbrett fetisherande av barn, som gör dem till åtråvärda och
förbjudna sexuella objekt.152 Hon menar nämligen att pedofilen som figur står för våra egna
rädslor inför för det kommersiella och sexuella utnyttjandet av barn som hela samhället deltar
i.153 Barn som misslyckas upprätthålla denna oskuld ses ofta som fallna, och uppfattas som för
smutsiga, för feta, för lata eller för cyniska.154 Genom detta fetisherande av de oskyldiga och
sårbara barnen berövas de således möjligheten att utvecklas och att inneha agens.155
Även Börje Svensson beskriver i De mest hatade (2012) pedofilen som en personifiering av
”allt som samhället föraktar mest”; en projektionsyta för vår rädsla för det avvikande.156 Sexualbrottslingar sägs här omänskliggöra sina offer genom sin brist på empati. Detta menar Svensson kan påverka offrens självbild, och leda till att de även betraktar sig själva som objekt. Han
visar dock på att också sexualbrottslingarna blir omänskliggjorda, i och med att de av omgivningen reduceras till ”pedofiler”, denna skuggbild som är tömd på andra egenskaper.157
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Detta menar Svensson leder till att personer som känner attraktion till barn blir förfrämligade
inför sig själva och förpassade till en skuggtillvaro, istället för att söka hjälp och rehabiliteras.158
För att komma till rätta med detta menar han att man måste vara noga med att skilja mellan
handlingar och fantasier, och att pedofili i sig inte är ett brott utan en diagnos.159 I boken används dock termen pedofil som synonym med sexualbrottsling, vilket kan ses som symptomatiskt för debatten kring sexuella relationer mellan vuxna och barn. En ”pedofil” förstås alltså
ofta som en våldtäktsman av små barn, trots att ordet endast benämner en attraktion till barn,
och att det lika gärna kan röra sig om en kvinna.
I denna skiss över diskursen kring sexualitet och barndom kan man alltså se hur ett (manligt)
subjekt ursprungligen konstitueras genom att ha åtrå och söka bemästra den. Denna etik förstås
som en samling begränsande normer för vad som är passande för olika kön och åldrar, vilka
sexualiteten formas i relation till. Det som faller utanför ses som perverst och sjukt. Analysen
av de fyra verken kommer således vara uppdelad under rubrikerna ”begärande subjekt”, ”begränsningar” och ”vansinne”. Avslutningsvis kommer jag dock undersöka möjligheten att förändra diskursen kring dessa frågor, under rubriken ”kritiskt queer”.

Begärande subjekt
Enligt Foucault konstitueras, som tidigare nämnts, subjekt främst genom innehavandet av begär, i första hand sexuella. Hur dessa begär ser ut, alltså sexualiteten, antas av psykoanalysen
uppstå och formas inom familjen. Liknelseboken och Jag minns följer tydligt detta mönster, då
båda verken är skrivna ur perspektivet av den åldrade författaren som ser tillbaka på de (sexuella) erfarenheter som format dem, och då även behandlar attraktionen till föräldern av motsatt
kön.
Liknelseboken tar avstamp i Per-Olovs tal vid moderns begravning, som han anser bör revideras. Han går därför på jakt bland sina minnen efter den första kvinnan. Vad boken kommer
att cirkulera runt är dock mötet med Ellen, den första kvinnan han hade sex med.160 Här sker
således en glidning mellan de två ”första” kvinnorna: kvinnan som födde honom och kvinnan
som tog hans oskuld.
Per-Olov får i romanen höra av en kvinnlig psykoanalytiker att han känner sig sexuellt avvisad sin moder, något som han dock bestämt avfärdar och hävdar att det är henne själv som han
är attraherad av. Dock beskriver han hur hon då ”höjt armarna till en avvärjande gest”, ”som
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vore han ett barn som med uppsträckta armar sträcker sig mot sin mor, och denna då avvisar!”161
Spänningen mellan hans känslor inför sin moder och hans vuxna attraktion till andra kvinnor
återupphålls således genom boken, och återkommer i flera sexuella relationer. Att vara barn
förstås här som att söka bekräftelse, något han säger sig göra långt upp i åldrarna.162
Kärnpunkten i Per-Olovs vuxenblivande förefaller vara när han som 15-åring förlorar sin
oskuld med den 51-åriga Ellen. Innan dess har han dock redan hunnit fantisera om en 35-årig
postfröken, och börjat masturbera.163 Detta förefaller som en indikation på att han har utvecklad
sexualitet och är mogen för sexuella relationer. Under samlaget utger sig Ellen för att vilja
hjälpa honom med förhuden, men han menar själv att det främst var att komma över den religösa skulden som hon hjälpte honom med.164
Ellen beskrivs som betydligt mer erfaren, men mån om att han ska ha det bekvämt och att
det ska vara rättvist.165 Hon påpekar dock att det var länge sedan hon sist hade sex, och tillåter
honom först att komma efter henne.166 I efterhand beskriver hon även hur samlaget var förbjudet
för att han var så ung, och att det kanske var därför det blev så fint.167 Hon framstår alltså som
ett starkt subjekt som tar initiativ och känner åtrå, vilken hans unga ålder intensifierar.
Per-Olov beskriver det istället som att ”[h]on hade blundat, och bara öppnat dörren till det
innersta rummet, där de hade förenats som två lekande barn”.168 Samlaget framstår således som
ett ömsesidigt utbyte, där han får lärdom och hon får komma. Att vara ett barn används för att
beskriva en position eller attityd, att vara öppen, sökande och jämställd, snarare än att handla
om biologisk ålder och maktskillnad. Detta skiljer sig alltså från Ellens uppfattning om samlaget, där hans unga ålder och hennes övertag är en viktig komponent.
Detta samlag blir sedan avgörande för hur Per-Olov förstår sig själv som subjekt; ”Han tycks
hålla kvar i kvinnan från Larssonsgården som i en livlina, skräckslagen att den ska brista.”169
Han slår även fast att lustan styr, och är en väsentlig del av att vara människa.170 Mötet framstår
alltså som avgörande för hans sexualitet, och hans vuxna identitet. Man kan alltså se det som
att han väljer att betrakta sig själv som ett aktivt subjekt och samlaget som jämställt, istället för
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att ha blivit passivt utnyttjad som en del i hans (manliga) identitetsbygge.
I Jag minns är huvudpersonens attraktion till fadern än mer explicit, till exempel då Kerstin
säger sig ha funnit en ställföreträdare för fadern i en älskare.171 Även om männen är yngre
kopplas de ofta samman med fadern; ”jag är ju några år äldre än han och ändå är hans kropp
som en pappas. Mitt i spelet är jag den lilla flicka vars pappa var galen och sen dog ifrån
henne”.172 Att vara barn innebär även här att söka bekräftelse, trygghet och tröst, och framstår
som en position som inte nödvändigtvis har med ålder att göra.
Genom boken radar Kerstin upp ett antal män som hon har haft samlag med, med fokus på
hur hon väljer och vrakar mellan dem. Många är betydligt yngre än henne själv. Ofta beskrivs
relationen som ett ömsesidigt utbyte, till exempel ”hans kuk och mina pengar”.173 I ett av fallen
är det dock, liksom i Liknelseboken, fråga om lärdom om kärlek; ”Jag var tjugofyra år äldre än
han. ’Som om det skulle betyda något’, ropade han. ’Jag älskar dig ju. Jag har aldrig älskat
förut. Jag visste inte. Du visade mig”.174 Den äldre kvinnan lär alltså även här den yngre pojken
att älska, och att bli ett älskande subjekt, på ett förmodat jämställt sätt. Denna så kallade pojke
är dock 23 år, och framstår främst som ett barn på grund av hans sexuella oerfarenhet.
Både Thorvall och Enquist beskriver alltså hur sexualiteten först uppstår inom familjen, för
att sedan riktas ut mot andra individer av motsatt kön. Huvudpersonerna utvecklas således till
vuxna subjekt med begripliga genus, trots att de själva vid vissa tillfällen identifierar sig som
bekräftelsesökande barn. Kärleksrelationerna framstår som ett utbyte, där båda parter känner
åtrå och skildras som subjekt. Att vara ett barn används i båda romanerna om att vara bekräftelsesökande och oerfaren, vilket inte nödvändigtvis har att göra med biologisk ålder. Även om
relationerna skildras som ömsesidiga och ingen är minderårig är de alltså i grunden asymmetriska.
I Darling River är Los relation till sin fader dock den omvända; det är han som känner lust
till henne. Hon beskriver till exempel hur ”[h]an möter min blick i backspegeln när han älskar
med en prostituerad kvinna, han övervakar mitt liv vid floden, men han rör mig aldrig”.175 Fadern finns hela tiden med som en hotfull närvaro i romanen, inte minst genom att sexualisera
henne.176 Relationen mellan dem fyller alltså inte funktionen av ett första begär som möjliggör
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för Lo att konstituera sig som ett subjekt, utan hon är istället främst ett objekt för faderns begär.
Lo tar med sig äldre män till floden som hon kallar för Darling River. Hon beskriver att ”[n]är
någon älskar med mig glömmer jag min kropp. [---] Ändå genomför jag mina sängkammaruppgifter utan övertygelse, en fellatio som saknar all inlevelse. [---] Jag låter mig vändas och vridas
som en docka under akten. [---] Jag gråter efteråt för att det är över.”177 Även om hon har en
viss agens i att hon vill och ser till att detta sker, rör det sig alltså inte om en utvecklad sexuell
lust, ett moget subjekt, utan ett barn, en kropp, som ser sig själv som ett objekt.
Lo benämner dock männen som sina bröder, vilket antyder att de också är lika outvecklade
och sårbara som hon. Även här beskrivs alltså människor som ”barn” i bemärkelsen av att vara
bekräftelsesökande, oavsett ålder. I övrigt skildras männen enbart som ansiktslösa objekt. Här
kompliceras alltså maktrelationerna, precis som Foucault menar att de alltid är: komplexa. Lo
är inte ett fullgott subjekt, men har en viss agens; hon är utsatt, men har även en viss makt. Lo
beskriver heller ingen man som först eller sist, utan de kommer och går i en ström. Detta kan
ses som ett medvetet sätt att komma bort från fixeringen vid den unga kvinnans oskuld.
Den unga kvinnans oskuld är dock ett viktigt tema i Autisterna. Huvudpersonen ritar nämligen teckningar av små barn som har sex med varandra. Det får honom att tänka på första gången
han hade sex, och hur han strax innan han skulle komma drabbades av skräck inför att enbart
bli till vätska i denna söta hud, som sedan kommer ge sig till andra. Istället säger han sig vilja
bevara den första pirrningen i hennes underliv. Att försöka hålla fast vid hennes oskuld blir
således ett (fåfängt) försök att undvika att reduceras till kroppslig materialitet, och huvudpersonen förefaller ha fastnat i sin barnsliga sexualitet.
I boken saknas den gradvisa utvecklingen till ett vuxet sexuellt subjekt. Huvudpersonen har
ingen sammanhängande historia eller åtrå. Hans moder figurerar i boken endast som frånvarande. Istället vimlar boken av misshandlade och utnyttjade kvinnor. En av dem har blivit
vanställd i ansiktet, men väljer att behålla det så för att kunna onanera och tänka på sin mans
ondska.178 En annan kvinna, som huvudpersonen har samlag med, sägs låtsas få utlösning fyra
gånger för sin egen skull. Det framgår dock efteråt att det var hennes älskare som tvingade
henne till detta samlag, och han sätter henne sedan naken i hundkoppel.179 Kvinnorna förefaller
här alltså ha en åtrå, men den är intimt förknippad med underordning och förnedring.
Vid ett tillfälle beskriver huvudpersonen hur han ser en berusad flicka ligga i ett dike med
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neddragna byxor, i samband med att han skildrar hur man jagar lunnefåglar.180 Han beskriver
även hur han själv som barn drogat och dränkt fågelungar och, angående en ung flicka, hur ”att
ta på hennes skinn var vad jag föreställer mig att det var för jägaren att stoppa in fingret i harens
skottsår”.181 Här sammanförs alltså flickor med djur, och den penetrerande mannen med en
jägare. Detta kan ses som en del av diskursen kring maskulinitet som genomtränger och kolonialiserar den feminina, passiva materien.182 Genom att han berättar hur han tänkt om kvinnor
innan frigörs dock ett visst utrymme för distans och synliggörande av dessa synsätt.
Sambandet mellan feminitet och natur/materia är vad Butler kallar för en “naturaliserad hierarki”, där ”reason and mind are associated with masculinity and agency, while the body and
nature are considered to be the mute facticity of the feminine”. 183 Detta syns även i Darling
River där Los far beskrivs som en prickskytt av vägens djur, och i Jag minns, då Kerstin beskriver sig själv som en skadeskjuten fågel, i samband med att en man avvisar henne.184 Mäns
sexualagens, det begärande subjektet, sammanknippas här alltså med överordning och våld mot
objektet, kvinnan.
Huvudpersonens dragning till små barn i Autisterna kulminerar dock då han våldtar en nioårig flicka: ”Kvar av henne efteråt skulle bara vara hennes frågor om var vi var, hennes kommande rädsla, min allt större skräck för vad jag var, hennes kött och otillgängliga mjölk.”185
Återigen närmas alltså kvinnan kroppsligheten och naturen, medan han visar på ett förfrämligande inför sig själv; skräcken och omöjligheten i att se sig själv som pedofil och våldtäktsman.
Huvudpersonen kan således inte skildra sig själv som ett sammanhängande subjekt, men går
just därför att förstå som en personifiering av pedofilen, och maskulinitetens behov av erövring.
I Jag minns och Liknelseboken rör det sig alltså om ”begripliga” subjekt, och de lämnar även
utrymme åt sina kärlekspartners att framstå som subjekt. I Darling River och Autisterna misslyckas huvudpersonerna dock i viss mening att utvecklas till vuxna begärande subjekt med en
sammanhängande sexualitet, utan fastnar i tidigare stadier. Vissa kvinnor i Autisterna skildras
som subjekt, dock inte flickan som blir våldtagen, och i Darling River framstår männen enbart
som objekt.
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Begränsningar
Enligt Foucault är subjektet beroende av de normer och regler som begränsar och formar det.
Skillnader mellan olika kön och åldrar ser han främst som socialt konstruerade. Det finns dock
även många som hävdar att skillnader mellan människor av olika kön och ålder är biologiskt
determinerade. Både sociala normer och biologisk kroppslighet kan alltså uppfattas som begränsande av subjektet. I detta avsnitt kommer jag att undersöka på vilket sätt huvudpersonerna
i de fyra verken upplever sig som begränsade, främst sexuellt.
I Jag minns uppfostras Kerstin i en strikt kristen miljö av sin moder, där hon får lära sig att
”[d]en sexuella akten är av Gud menad att leda fram till barn”.186 Förutom att all övrig sexuell
aktivitet blir intimt förknippat med synd och skam ger denna syn på sex kvinnan en tidsbegränsad funktion och en underordnad position. Hon beskriver exempelvis hur:
Jag var en femtionioårig svensk kvinna som stuckit ifrån ett mentalsjukhus i sitt hemland, där man
skulle omskola henne från erotik och förälskelser till sinne för kultur och det underbara i att få ta
hand om barnbarnen. Att hon helt enkelt måste acceptera att nu var det för hennes del slut med
kyssar och smek, hångel och lek mellan lakan, att det ju finns andra värden, inte sant? En manlig
patient i samma predikament skulle däremot fått veta att han ännu hade mycket att ge just som
man. Han kunde skaffa ny kvinna, avla nya barn, börja om från början.187

Tanken att sex och sexualitet endast ska vara reproducerande leder alltså till att kvinnan efter
en viss ålder inte förväntas ha någon sexualitet, medan männen är potenta långt upp i åldrarna.
Den som faller utanför detta mönster bör alltså korrigeras på mentalsjukhus.
Kerstin behandlar även ingående det indignerande mottagandet av en av hennes tidigare romaner, och hur stötande de upplevt det att en kvinna i 50-års åldern fortfarande ”höll på”, och
dessutom utanför äktenskapet.188 Även när hon träffar en av sina yngre älskare beskriver hon
hur hon ”uppfattar ogillande blickar, viskningar bakom kupade handflator, tonåringar som fnissar högt”.189 Hon visar alltså på en stor medvetenhet om de sociala begränsningar som omgärdar
hennes kön och ålder, och åldersskillnaden mellan henne och sina älskare. Hon beskriver även
hur hon som ung tyckt att det var pinsamt för en kvinna att ha en yngre älskare, ”att skämma ut
sig på det viset, ha så lite värdighet och kontroll över sig”.190 Normerna om den åldrade kvinnans återhållsamhet förefaller här således vara ett nödvändigt krav för respektabilitet, och hon
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har själv internaliserat dessa normer.
Även Liknelseboken skildrar en strikt kristen uppväxt där sex är förknippat med skuld och
skam. Ellen sägs dock ha ”öppnat dörren till livet för honom, och som belöning kanske fick
leva i skräck”.191 Det förefaller alltså lättare för Per-Olov att befria sig från känslorna av skuld
inför sexualiteten än för Kerstin. Istället verkar han känna skuld över den situation han försatt
Ellen i. När han tänker på vad som skett upplever han det nämligen som en inre rättegång, och
utbrister att ”denna kvinna däri Larssons i själva verket hade förbarmat sig över honom!”.192
Han kungör dock inte vilka anklagelser som skulle kunna riktas mot henne, utan är mycket noga
med att poängtera hur fint och jämställt det var.
Han förefaller alltså vara medveten om att man skulle kunna anklaga henne för att ha utnyttjat
honom, och om de strikta normerna kring den äldre kvinnans sexualitet. Detta får även förklara
att Ellen kräver honom på ett löfte att inte berätta om det för någon, att hon när de återses är
mån om att de ska sitta åtskilda så ingen ska ”missuppfatta”, och att de inte kan träffas mer.193
Han klandrar henne alltså inte för någonting, men känner ett ansvar inför henne för att andra
skulle kunna göra det.
Både hos Thorvall och Enquist rör det sig alltså om begränsningar i form av kristna normer
kring sexualitet och samlag, och yttre åsikter om vilka åldersrelationer som är lämpliga. Dessa
normer är till viss grad internaliserade, men förefaller gå hårdast åt den äldre kvinnan. Huvudpersonen i Autisterna visar istället på en tydlig avsaknad av internaliserade normer och moral,
och verkar inte alls förstå vad han gjort för fel. Han beskriver dock hur ”man omringade mig,
knuffade ner mig, sparkade snö på mig, hällde julglögg i mitt ansikte, mannen försökte strypa
mig med min halsduk”.194 Senare hamnar han även i fängelse, där han blir knivhuggen.195 Huvudpersonen blir alltså straffad av omgivningen, som försöker korrigera hans beteende till det
normala.196
Huvudpersonen förefaller till viss del vara biologisk determinerad av sitt kön. Han mastur-

191

Enquist, 2013, s. 238.
Ibid., s. 97; s. 237.
193
Ibid., s. 122; s. 198ff.
194
Larsson, 1979, s. 34.
195
Ibid., s. 134.
196
Även Svedjedal tolkar fängelset som korrektionsanstalten i Foucauldiansk bemärkelse. Se Svedjedal, 1996, s.
155.
192

41

berar tvångsmässigt, och då han penetrerar en villig flicka börjar hon blöda och blir avskräckt.197 Här befästs alltså det manliga könsorganets sexuella begär och kvinnokönets oundvikliga nederlag, trots att båda parter är villiga. Maskulinitetens närhet till våld kan dock även
uppfattas som socialt konstruerad, exempelvis då en ung pojke får höra att han kommer växa
upp och bli farlig för fruntimmer.198 Själv upplever huvudkaraktären det som att han blivit tilldelad en roll, som en klassisk figur.199 Detta kan alltså ses som en problematisering av att det
är hans biologiska kön som får honom att handla som han gör, och att det rör sig om könsroller.
Även i Darling River förekommer denna form av determinering; tilldelandet av en roll. Lo,
som alltså är döpt av fadern efter Lolita, menar att:
Dolores är ett illavarslande namn på en flicka. Jag föredrar Lo. Fram tills jag var sjutton trodde
jag att jag skulle dö som hon, Dolores Haze, söndersliten i barnsängssmärtor. Att jag överlevde
gjorde mig mer förvirrad än lättad. Jag fortsatte att vakna och äta och andas men jag hade förlorat
någonting avgörande, instinkten att överleva, driften att ge mig av och skapa mig ett eget liv.200

Hon upplever sig alltså som predestinerad att följa Lolitas livslinje, inte av biologiska skäl utan
genom namnet, som fungerar som ett reglerande ideal. Hon ser sig själv som ett objekt utan
framtid, och utan möjlighet att växa.
Oskuldsfullhet och renhet är viktiga komponenter i detta ideal. Egna sexuella upplevelser
bekänner hon inför sin far, som ”oförlåtliga, kriminella, sexbrott”.201 Hon vill heller inte växa
upp, utan sover i järnsäng för barn.202 Här ser man alltså hur hon begränsas till ett oskuldsfullt
och passivt objekt, och internaliserat detta ideal. När hon sedan blir äldre, större och tjockare
förlorar hon nämligen omvärldens ömhet och åtrå, och förklarar sig själv som en missväxt som
borde ha dött.203
Denna barnsäng är ständigt närvarande som ett fängelse, så väl i betydelsen av säng för barn
och säng att föda barn i.204 Richard beskriver nämligen hur det enda han har att sätta emot män
i Dolores förflutna ”är barnet som är fästat i hennes inre och som gör henne till hans Dolores
för alltid”.205 Att göra henne med barn blir alltså ett sätt att äga henne, samtidigt som han ser
henne som ett barn själv. Även vetenskapsmannen ser apan som sitt barn och fantiserar om att
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göra henne gravid.206 Här ser man alltså hur kvinnorna begränsas av idealet att förbli oskyldiga
barn, samtidigt som männen söker dominera dem genom graviditet och barnafödande.
När Dolores så föder sitt barn beskrivs det hur naturens maskin arbetar över hennes kropp,
och hon rör sig som ett djur i dödsplågor. Kvinnokönet beskrivs som ett ödesdigert sår, och hon
önskar sig själv istället en ”ovetande” pojke.207 Här påvisas alltså att denna determinering delvis
är rotat i det kroppsliga, biologiska könet och förmågan att föda barn, medan det samtidigt
framstår som att det är maskulinitetens vilja till domination som gör det så ödesdigert. Dolores
upplever det som att Gud och maken är konspiration att straffa henne.208 Könsrollerna framstår
således liksom i Autisterna vara rotade i och beroende av kroppen, men även socialt konstruerade.
Alla fyra huvudpersoner upplever sig alltså begränsade på olika sätt. Kerstin och Per-Olov
av den kristna sexualetiken, men också av omgivningens uppfattningar om kön och ålder, specifikt om den äldre kvinnan. Begränsningarna i Darling River och Autisterna förefaller dock gå
ännu djupare, och förhindra deras status som subjekt. Lo blir på grund av sitt tilldelade namn
och kön hindrad från att växa upp. Huvudpersonen i Autisterna synes vara determinerad att
skada kvinnor vid sexuellt umgänge, och blir misshandlad och fängslad då han inte internaliserat samhällets normer kring ålder och samtycke. I Darling River och Autisterna förefaller
alltså inte begränsningarna enbart vara socialt konstruerade, utan som ett intrikat samspel mellan sociala konstruktioner och kroppen, liksom hos Butler.

Vansinne
Enligt Foucault patologiseras och interneras alltså människor med avvikande sexualitet och
subjektivitet, vilket man söker korrigera i fängelsen och mentalsjukhus. Det finns alltså ett samband mellan lust och galenskap, där ett misslyckande att hålla sig inom begränsningarna kan
resultera i mental sjukdom och/eller yttre försök till korrigering.
I Liknelseboken summeras detta programmatiskt som att människor blev förkrossade och
galna av den kristna sexualitetsmoralen, eller gjorde motstånd och förde en befrielsekamp mot
den, men att även de var delvis krossade. Han berättar exempelvis hur hans tremänning ”hade
tjudrats vid Jesus, men gått i cirklar med lusten som dragkraft. Hon blev då sinnessjuk.”209 Även
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”Burmans dotter” används som ett återkommande exempel på hur man kan drabbas av sinnessjukdom ”efter synd och könsligt umgänge”.210 Att bli galen slår han fast som normalt, ”ur
biblisk synpunkt”, den strikta sexualetiken förefaller alltså öka riskerna för galenskap.211
Per-Olovs moder får rådet att undvika en galen släkting för att galenskapen ej ska bli ”inbränt
i fostret”. Han menar dock att den tydligen gjort det ändå, eftersom han ägnar sig åt att skriva.
Själv använder han bilden av att brännas in någon som en bild av kärleken.212 Här etableras
alltså ett samband mellan lust, galenskap och skrivande. Med tiden blir han själv också mer och
mer besatt av tanken på Ellen, och blir inlagd på ”dårhuset för fyllon”.213 Dock slår han fast att
det är av barn, dårar och katter som man får veta sanningen.214 Barn, galna och djur antas alltså
stå närmare en oförmedlad sanning, som ultimat rör sexualiteten.
I Jag minns är sexualiteten sammanlänkad med galenskap genom fadern, liksom i hennes
tidigare självbiografiska verk. 215 Även en av hans ersättare beskriver hon ”som en lång intensiv
sjukdomsperiod med feber och hallucinationer, en tärande sjukdom som man kunde ha dött
av”.216 Hon slår vidare fast att ”[p]assion är släkt med vansinne”, och beskriver sig själv som
galen och ifrån sina sinnen, alla förutom könslivet.217 Här beskrivs alltså hur allting som faller
utanför den kristna återhållsamheten, som hennes moder står för, sammanförs med faderns galenskap och hennes incestuösa känslor för honom. Hon blir som tidigare nämt även inlagd på
ett mentalsjukhus, där hon upplever det som att man försöker korrigera hennes fortsatta lust.
I Darling River förefaller Lo vara än sjukare, då hon inte ens är medveten om de normer och
regler som hon bryter emot. Hon beskriver till exempel hur:
Min sjukdom kommer för alltid att påverka mitt liv, jag kommer alltid att göra felbedömningar
och uppfatta allt som händer mig annorlunda än alla andra. Upplevelser jag själv uppfattar som
framgångar kommer min omgivning alltid att uppfatta som nederlag. Det jag tolkar som kärlek är
i omvärldens ögon ingenting annat än våld och fientlighet.

Även hon blir alltså sjukdomsförklarad då hennes synsätt och beteende inte överensstämmer
med det gängse, men hon misslyckas att internalisera dessa normer.
Vidare beskriver hon hur hon varje morgon blir undersökt av en rysk läkare, som bland annat
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undersöker henne med en lögndetektor. Hon säger sig dock inte alls veta vad som är sanning.
Efter att ha genomfört en abort på henne ger han dock upp hoppet om att föra tillbaka henne till
barndomen och lämnar henne.218 Här framstår sjukdomen istället vara åldrandet och förlusten
av oskuld. Hennes far antyder dock att denna läkare alls inte existerar, och att det är han som
har sett till att hon fick aborten, vilket för läsaren framstår som mer realistiskt.219
Huvudkaraktären i Autisterna har samma svårhet att förstå samhällets sexuella normer, och
påstår att ”Det var ingenting speciellt som gjorde att jag för varje dag som gick genomfors av
en fruktansvärd skuld”. Han vet att han måste vara god och älska, men vet inte hur.220 Han
beskriver vidare hur han ”insåg att jag inte kunde tro och fortfarande existera. Men min religion
[…] var en onämnbarhet”.221 Han upplever sig alltså stå utanför diskursen.
Att huvudkaraktären lika gärna skulle kunna vara flera personer kan uppfattas som att han
misslyckas med att upprätthålla en ”continuity or self-identity of the person trough time”. Han
producerar inget ”begripligt” kön i Butlers bemärkelse, där ett samband mellan kön, genus,
sexuellt beteende och lust krävs.222 Romanen går alltså att läsa som ett melankoliskt misslyckande att producera ett sammanhängande subjekt.
Det finns även en episod i boken där huvudpersonen blir intalad att han genomgått en hjärttransplantion, och att hjärtat kommer från en flicka han varit förälskad i, som blev våldtagen
och mördad av ett gäng killar. Han upplever det då som att hon lever i honom, och frågar sig
om han blivit vansinnig. I efterhand påstår dock en annan läkare att han alls inte genomgått
någon transplantation.223 Även här är det alltså oklart vad som är på riktigt, och då huvudkaraktärerna säger sig ha svårt att urskilja vad som är verkligt och sant kan både hjärttransplantionen och den ryska läkaren ses som ett tecken på att karaktärerna är psykotiska.
I alla fyra romaner överskrider alltså huvudkaraktärerna de rådande begränsningarna av sexualiteten, vilket förknippas med galenskap. I Liknelseboken och Jag minns sker detta genom
utlevandet av lust, och galenskapen förefaller äga en särskild sanning om kärleken och sexualiteten, som är förborgad andra. Huvudpersonerna i Autisterna och Darling River förefaller vara
än närmare galenskapen, då de inte delar andras syn på vad som är verkligt. Gemensamt för
böckerna är att psykisk sjukdom framstår som ett allvarligt mentalt tillstånd, men som också är
socialt konstruerat, ett fördömande av det som faller utanför det normala.
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Kritiskt queer
Enligt Butler finns det möjlighet att förvrida och förändra diskursen inifrån, vilket hon benämner som kritiskt queer. I detta avsnitt kommer jag således titta på hur romanerna ombearbetar
diskurser om kön och ålder, men också om det begärande subjektet som begränsat eller vansinnigt.
I Liknelseboken påstår Per-Olov explicit att det går att göra motstånd mot den kristna sexualitetsdiskursen. Den tydligaste symbolen för motstånd och frigörelsekamp är för honom hans
faster Valborg, ”hon som voge” att förneka Jesus.224 Även tremänningen på sinnessjukhuset
sägs föra en ”lekamlig kamp mot oskulden” genom att onanera.225 När han sedan har samlag
med Ellen beskrivs dock detta som en frälsning, och han citerar Höga Visan.226 Här ser man
alltså hur det kristna budskapet förvrids, och att det som beskrivits som synd istället upplevs
som frälsning. I detta ser han både Valborg, Ellen och tremänningen som förebilder, som han
har mycket gemensamt med.227
Förutom att göra motstånd mot synen på sex som synd, överskrider han alltså även de strikta
könsrollerna genom att identifiera sig med och se upp till dessa kvinnor. Samlaget mellan Ellen
och Per-Olov beskrivs varken som synd, eller som en form av manlig dominans. Att samlag
alls skulle kunna upplevas i termer av makt ställer han sig istället frågande till, då han menar
att de båda är inne i varandra, och att han känner sig värnlös och utelämnad åt Ellen.228 Sex och
sexualitet framställs alltså som något fint och jämställt, där även mannen är utsatt och penetrerad. Att han på detta sätt skildra en 51-årig kvinnas sexualitet kan också ses som ett motstånd
mot normerna kring den åldrade kvinnan, och hennes förmodade asexualitet.
Litteraturvetaren Eva Ekselius påstår att det pågår en kamp mellan två livshållningar inom
Enquists romanvärld: den manligt självtuktande som leder till framgång, och den kvinnligt eftergivna och okontrollerade, som leder till bestraffning och undergång. Båda dessa hållningar
menar hon dock återfinns inom samma individ.229 Även Johansson visar i Enquists självbiografi
Ett annat liv på två sorters blivande: ”[å] ena sidan det kronologiska mognandet, utvecklingen,
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författarskapet. Å andra sidan det oregerliga blivandet, kontingenten, stickspåren som hotar berättandet och därmed subjektets självidentitet.”230 Jag menar att detta också återfinns i Liknelseboken, och går att förstå i andra termer: som ett queert görande av både ålder och kön.
Även i Jag minns skildras upptäckten av samlaget som en frälsningsupplevelse, och Höga
visan citeras.231 Gränserna mellan kropparna sägs här suddas ut, och Kerstin beskriver det ett
flertal gånger som att ”vi hade blivit en kropp”.232 Liksom i Liknelseboken betonas alltså det
jämlika sammansmältandet. Att hon älskar med yngre män beskrivs som chockerande, hon gör
alltså motstånd mot detta genom sitt beteende.233 De båda parterna byter dock ofta positioner,
så som då en av hennes yngre älskare beskrivs ta ”av sig sin tröja och sveper den om mig. Som
om jag var ett barn som inte fick riskera snuva”.234 Strax där efter drar hon dock fram en näsduk,
vilket hon beskriver som moderlighet.235 Den biologiska åldern förefaller således inte vara avgörande, och de byter flera gånger positioner.
Även könsrollerna överskrids i romanen. Kerstin beskriver till exempel hur ”[m]ina handflator minns honom vars hud var slät och hårlös som ytan på en grekisk gossestaty”.236 Här refererar hon alltså till den grekiska gossekärleken, men med henne själv som den aktiva parten
som hos grekerna var reserverad för män. Hon överträder även normerna för kvinnokroppen,
då hon till exempel beskriver hur hon under ett samlag blir så våt att mannen tror att hon kissat
i sängen, och att hon efter samlag blir omåttlig och äter nävar fulla med socker.237
I Darling River delar Lo Kerstins omåttlighet, och proppas full med socker av sin far Hon
beskriver hur ”det är underligt med tiden, alldeles nyss var jag ung, olovlig och skyddslös, bara
en liten skiss till en människa, nu spränger jag mina klänningar och goda avsikter före lunch”.238
Hennes kropp läcker, växer och spränger gränser.239 Hon överskrider således fysiskt den begränsande, infantila Lolitarollen. Modern överskrider istället modersrollen genom att köpa sex
av en annan kvinna, och att skjuta prick på kläder och djur.240 Hon har alltså lyckats fly från
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modersrollen, och närmar sig prövande det maskulina subjektet.
Los kärleksmöten beskrivs även här som ett ömsesidigt utbyte, där de båda parterna byter
roller. Det kvinnliga könsorganet beskrivs som tidigare nämnts som ett sår, men Lo beskriver
här även hur hon ”drar med handen längs med den ömtåliga sömmen mellan deras ben”.241
Även det manliga underlivet beskrivs således som ett ömtåligt sår. Hon påstår även att ”[b]akom
alla de där dyrbara bilarna och titlarna de tyckte om att hänvisa till var de lika mycket barn som
jag själv”.242 Även männen reduceras alltså till bekräftelsetörstande barn, och Lo påstår att ”mitt
sätt att blanda ihop deras namn förstör illusionen om att det är jag som är bytet, att det är jag
som ohjälpligt kommer bli skadad i den här leken”.243 Hon motvisar alltså föreställningen att
den yngre flickan alltid är ett passivt offer, och att det istället rör sig om ett utbyte.
De flesta män i romanen liknas vid olika tillfällen vid barn. Vetenskapsmannen beskriver
exempelvis hos den prostituerade kvinnan en ”överseende ömhet, som om han vore en hund
eller ett litet barn”.244 Här upprättas alltså ett samband mellan män, barn och djur, i egenskap
av underlägsna och bekräftelsesökande. Han beskriver vidare hur ”när han väl tryckt in sin korta
satta lilla ögonsten i henne känner han sig plötsligt hjälplös och värnlös som en tjänare”. Han
undrar då varför ingen sagt till honom att det gör lika ont för män att förlora oskulden.245 Liksom
i Liknelseboken uppmärksammas här alltså att sex även kan göra ont för män, och att även de
är utsatta under sexakten.
Samtidigt tillerkänns kvinnorna en högre grad av motstånd. Dolores beskrivs till exempel
alltid synas påklädd även när hon är naken och aphonan sägs aldrig ha ”liknat en docka så
mycket som nu. Blanka plastögon som aldrig någonsin kommer att avslöja sig.”246 Docklikheten, passiviteten och nakenheten ges här alltså en nivå av integritet och motstånd. Vidare
förklaras det som att ”[l]ydnaden är ett sorts uppror i sig, han kan inte förklara det, men det är
som att hon är för lydig, som att hennes sätt att böja sig är allt för extremt”.247
Även i Autisterna tillerkänns den ansiktslösa och typifierade ”unga flickan” ett visst motstånd: ”Det bittra kärnhuset gör alltid motstånd, som om äpplet sa: du kan äta mig till en viss
gräns, resten behåller jag för mig själv, inte ens Gud fick veta allt av flickan som biktade sig
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för första gången.”248 Könsrollerna överskrids dessutom även i denna roman. Huvudpersonen
är exempelvis fixerad vid vinbärsnäckan, som ”har alltså både penis och vagina, och njuter både
av mannens våldsamma genomborrningar och kvinnans slutande emottagande”.249 Han definierar alltså vad som är manligt och kvinnligt i relation till penetrering, samtidigt som denna
ömsesidighet ses som ett ideal.
Han beskriver även hur han betraktar unga pojkars kroppar;
Pojkar skiljer sig från flickor på ett diskret sätt, de är fortfarande mjuka och sköra, men de har en
defekt, ett felslag, som gör att de har en delmängd av mig i sig, samtidigt grodden till mina rivaler,
samtidigt nästan en kroppslig sammanfattning av könsakten: stjärtskåran som antyds genom jeansen kunde ha varit en flickas hemlighet, men framme vid gylfen finns ett oerhört misstag, en kraftig klump som vilar men ler försmädligt i sin vila.

Pojkarna beskrivs alltså som hermafroditer. Likväl memorerar han deras kroppsformer och onanerar.250 Män framstår alltså som nödvändigt queera, och huvudpersonen som potentiellt homosexuell. Detta kan sammankopplas med att homosexualitet ursprungligen förstods som en
själens hermafrodism.251
Huvudkaraktären beskriver även hur han under en period besökte transvestitbarer, och betalade för att få se män som gått igenom hormonbehandlings könsorgan. Detta säger han inte
gjorde honom upphetsad, utan var för att han hade fix idé att modifiera sin kropp.252 Enligt
Halberstam är transvestitbarer och kroppsmodifiering typexempel på queer plats och tid, utanför den heteronormativa livsorganiseringen av reproduktion och mognad.253 Detta gäller även
huvudkaraktärens konstanta nu-känsla, utan fokus på fortlevnad och utveckling. 254 Enligt Halberstams definition är han alltså ett queert subjekt.
När han sedan hamnar i fängelset beskriver han hur han blivit svag och mjuk, inget hår på
bröstet, och ”[m]ina händer var kontoristen och nästan lyxhustruns”.255 Även den tidigare
nämna hjärttransplantionen kan ses som ett överskridande av könsrollerna, ett modifierande av
kroppen och könet, och ett inkorporerande av det kvinnliga perspektivet i huvudpersonens subjektivitet. Detta värjer han sig dock emot till den grad att han försöker begå självmord. Könet
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framstår liksom Butler beskriver det som en samling komiska misslyckanden att artikulera och
agera, vilket synliggör det som en melankolisk maskerad.256
Alla fyra romanerna innehåller alltså tydligt queera drag, i fråga om både kön och ålder. PerOlov gör motstånd mot den kristna sexualetiken och livsordningen genom att ha sex med en
äldre kvinna, att skildra samlag som en penetrering även av mannen, genom att identifiera sig
med kvinnor och beskriva sig själv som ett barn. Kerstin överskrider begräsningarna mot den
äldre kvinnokroppen genom sin lustutlevelse, och byter konstant position med sina älskare oavsett deras kön och ålder. Kvinnorna i Darling River överskrider rollerna som ”Lolita” eller moder, de närmar sig det maskulina, och byter positioner med de äldre manliga älskare genom att
se dem som sårbara barn. Huvudpersonen i Autisterna har hermafrodism som ideal, och drömmer om kroppsmodifiering. Allt detta menar jag kan beskrivas som kritiskt queer, då det visar
på att kategorierna man och kvinna, barn och vuxen inte är så tydligt särskilda och överensstämmande som man ibland framställer det som.

Sammanfattning
I analysen av verken kan man se stora likheter mellan Liknelseboken och Jag minns. De båda
huvudkaraktärerna konstitueras genom romanerna som mönstergilla subjekt genom sin lust,
som de upplever begränsas av en kristen sexualitetsmoral som de gör motstånd mot. Sex förvrids då från att vara syndigt till att upplevas som en frälsning, och samlag skildras som ett
vackert utbyte mellan två parter, där den yngre pojken har möjlighet att lära av den äldre kvinnan. Båda skildras således som subjekt med åtrå och vilja.
Åldersskillnader synes främst påverka hur mycket livserfarenhet man har, men positionerna
som bekräftelsesökande barn eller omhändertagande förälder är möjliga att inta oavsett ålder,
och parterna byter ofta däremellan. Själva sexualakten skildras även som ett ömsesidigt utbyte
även rent könsligt, då de båda sägs äta sig in i varandra eller bli samma kropp, istället för att
fokus läggs på den manliga penetreringen. Här kan man dock fråga sig om relationerna verkligen är jämställda och ömsesidiga, och om det inte beror på antaganden om manlig sexualagens
som dessa relationer inte problematiserats i termer av övergrepp av kritikerna.
Även Darling River och Autisterna delar många likheter med varandra. I båda böckerna rör
det sig om ett splittrat, misslyckat och eventuellt sjukt subjekt. De etablerar inget ”begripligt
kön” och delar en oförmåga att internalisera och följa samhällets normer. I båda romanerna
förstås maskulinitet som destruktiv och aktiv, medan femininet sammanförs med en passiv och
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underordnad natur/djur, som gjord för att skadas av män. Detta förefaller dock vara en slags
melankolisk maskerad, där dessa könsroller är roller som karaktärerna förväntas inta. I båda
böcker överskrids även dessa roller, i Darling River genom att kvinnorna närmar sig maskulina
positioner, och i Autisterna genom att huvudpersonen närmar sig det feminina.
Att vara ett barn förknippas i dessa böcker med bekräftelsesökande, men skildringarna av
sexualakterna anknyter tydligare till en övergreppsdiskurs. Då det i Autisterna rör sig om en
regelrätt våldtäkt, och Lo i Darling River hela tiden är medveten om att hon måste föreställa ett
utsatt byte för att männen ska vilja ha henne, förefaller det mer problematiskt för den yngre
flickan att hävda agens, lust och vilja till samlag, än för den yngre pojken.
Det finns även likheter mellan de kvinnliga, respektive manliga författarnas verk. Både Thorvall och Stridsberg beskriver hur kvinnorna fysiskt läcker och växer över gränser, och det
kvinnliga åldrandet. Både Larsson och Enquist skildrar istället en kvinna som masserar en mans
fötter, och fantiserar om rituella och offentliga samlag. Här kan man alltså påvisa ett mönster,
där kvinnorna upplever sig behöver hävda sin subjektivitet och utvidga sitt kroppsliga utrymme,
och rätten att åldras, medan männen synes romantisera en äldre religiös sexualhierarki. Hjorth
påpekar dock, att för att kunna göra motstånd mot essentialistiska identiteter, och omförhandla
dem, måste man samtidigt vara en del av dem.257
Något jag anser att alla fyra verk har gemensamt är nämligen det queera, där karaktärerna
ständigt överskrider både sociala och fysiska begränsningar utefter båda kategorierna kön och
ålder. De fyra verken är alla möjliga att använda för att problematisera hur vi ser på både kön
och ålder, sexualitet och agens. Detta stämmer dock inte överens med hur verken tidigare har
lästs, där enbart Darling River och Jag minns lästs i könspolitiska termer, en diskrepans som
kommer diskuteras vidare i den avslutande diskussionen.
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Diskussion
I analysen av verken har jag visat på att alla verk behandlar etablerade diskurser om maskulinitetens överordning, sexualagens och närhet till våld, och kvinnans roll som sexualobjekt, men
även ungdomen som oskyldig och åldrandet som något groteskt. Jag menar dock att alla fyra
även överskrider dessa diskurser och gör sexualitet, ålder och kön queer. De går därför att använda för att synliggöra, problematisera och destabilisera dessa diskurser, men som jag visat på
i analysen av mottagandet är det främst verken skrivna av kvinnor som lästs på detta sätt.
Identitetsöverskridande är något som har diskuterats i relation till alla författarskap, men på
två väsentligt olika sätt om de kvinnliga och de manliga författarna. Svedjedal beskriver exempelvis hur Larsson i sitt författarskap hela tiden söker överskrida sig själv, bland annat genom
att vrida på populärkulturella klichéer och traditionella narrativ.258 Hjärttransplantionen i Autisterna lyfts fram som ett exempel på ”identitetsklyvning”.259 Berglund beskriver vidare Larssons skildringar av våld och övergrepp som en del i hans ”äkta humanism”, som söker skildra
verklighetens alla sidor, istället för försöka ändra på något eller enbart skildra goda sidor, och
lämnar över det etiska ansvaret till läsaren.260 Larsson framstår här som den geniala manliga
subjektet, som leker med olika identiteter, och vars överskridanden är av existentiell och intellektuell natur.
Om Stridsberg beskriver Hjorth hur ”[n]ågon förhoppning om litteraturens överskridande av
den märkta kroppen finns inte. Detta är dock en förtvivlan märkt av motstånd.” Hon påstår
vidare att ”[l]äsaren förvaltar det etiska i de förtvivlade läsningar som vetter mot en framtid
som återstår att förverkliga”.261 I grunden är dessa beskrivningar av Larssons och Stridsbergs
författarskap mycket lika. De sägs båda skildra ”hur det är”, alltså även uppfattat mörka och
tabubelagda ting, och söka överskrida identiteter. De sägs inte heller försöka påverka läsaren
normativt, men genom sina synliggörande skildringar ge möjligheter till förändring hos läsaren.
Den stora skillnaden är dock att Stridsbergs litterära utforskande förstås i relation till kön, men
inte Larssons.
Enquists överskridanden av den kristna sexualmoralen, och av det manliga författarsubjektet,
beskrivs främst som en kamp mellan tro och vetande.262 Även hans författarskap förstås alltså
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som uttryck för en existentiell och allmängiltig splittring. Thorvalls författarskap, och överskridanden av sexualnormer, förstås däremot som direkta inlägg i en könspolitisk debatt.263 De
kvinnliga författarnas identitetsöverskridanden förstås alltså i relation till kön och sexualitet,
medan de manliga författarnas överskridanden framstår som universella. Då identiteten, även
för män, är så pass förankrad i kön och sexualitet anser jag dock att även deras överskridanden
går att förstå som könsmässigt queer.
Jag anser alltså att författarens kön har haft en stor betydelse på hur dessa verk har tolkats.
Detta gäller inte enbart kön och sexualitet, utan även hur detta samverkar med ålder. Autisterna
är den enda av romanerna som kan sägas behandla klinisk pedofili. Flickan är prepubertal, och
skildras som ett stumt och oskyldigt sexualobjekt i huvudpersonens ögon. Då han själv framställs som sjuklig och tragisk menar jag dock att romanen inte normaliserar eller romantiserar
pedofili. Han är omänskliggjord, obegriplig och tömd på andra egenskaper, samtidigt som attraktionen till unga flickor och maskulinitetens närhet till våld överallt återfinns i resten av
samhället. Inte heller beskrivs flickan på ett förförande sätt för läsaren. Jag menar således att
verket har potential att synliggöra och problematisera ”pedofilen” som en samhällelig hotbild.
Autisterna har dessutom många queera drag. Huvudpersonen närmar sig både femininitet och
homosexualitet, såväl kroppsligt som mentalt. Han dras till unga flickor, men vill även vara en
sådan själv. En tydlig bild för denna tvetydighet är hans romantisering av de ömsesidigt genomborrande och mottagande hermafroditiska vinbärssnäckorna. Själv misslyckas han dock
uppnå denna ömsesidighet då en flicka han penetrerar börjar blöda och då blir rädd. Romanen
kan således se som en sorgesång över maskulinitetens förhindrande av en jämlik och ömsesidig
kärleksrelation.
En liknande melankolisk sorgesång över maskulinitetens våld återfinns i Darling River.
Även här skildras feminineten som ett sår; flickan är biologiskt och strukturellt underordnad,
och kommer oundvikligen att skadas. Lo misslyckas dock, liksom huvudpersonen i Autisterna,
med att internalisera samhällets normer och förväntningar, vilket även här leder till ett queert
genusframträdande. De kvinnliga karaktärerna närmar sig prövande maskulinitet, de sväller
över gränser såväl fysiskt som mentalt, och den kvinnliga underlägsenheten framstår just som
en iscensatt framträdande. Jag anser således att de två romanerna har mycket gemensamt, och
att det huvudsakligen beror på författarnas kön och mediala framträdanden att de har lästs så
olika.
Då det om Darling River förts en diskussion om huruvida romanen är problematiserande,
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synliggörande och queer, eller enbart reproducerar den kvinnliga underordningen, har Autisterna alltså antingen berömts i estetiska ordalag eller fördömts som pedofili av Witt-Brattström.
Jag ifrågasätter dock Witt-Brattströms resonemang att böcker som ”ger flickan en röst”, alltså
av och om kvinnor, skulle vara grundläggande annorlunda. Även om de två böckerna skildrar
motsatta perspektiv, så har båda potential att användas för att synliggöra och ifrågasätta sexualiseringen av unga flickor.
Huvudpersonerna i Liknelseboken och Jag minns framstår inte på samma sätt som sjukliga,
utan följer de traditionella mönstren för begripliga, heterosexuella subjekt. Romanerna skildrar
hur karaktärerna formas och mognar genom sina sexuella erfarenheter. De har starka begär som
begränsas av kristna normer kring sexualitet, men även än mer allmänna normer kring vad som
är passande för olika åldrar. Deras älskare skildras som subjekt, och samlaget beskrivs som ett
jämställt sätt att smälta samman, att tränga in i varandra, oavsett kön. Även åldersskillnaderna
framstår här som obetydliga; det rör sig om jämställt utbyte och ömsesidig kärlek.
Detta insisterande på ömsesidighet och jämställdhet, och att kritikerna inte problematiserar
det, kan förstås ses som en följd av antagandet om mäns sexuella agens. I Darling River hävdar
Lo exempelvis att samlagen med männen är något fint och kärleksfullt, vilket kritikerna bortser
ifrån när de talar om pedofili och övergrepp. Att Per-Olov beskriver relationen med Ellen som
fin och jämställd accepteras istället som en sanning, trots att han hela tiden påpekar att fantasin
har haft stor betydelse för hans känslor för henne, och att han kan ha haft samma behov som Lo
av att se relationen som något positivt för att undvika ett trauma.
Relationer mellan äldre kvinnor och yngre män verkar alltså inte förstås som övergrepp, trots
att de unga männen är betydligt mindre erfarna och initiativtagande än de äldre kvinnorna i
romanerna. Relationer mellan yngre flickor och äldre män framstår istället som något sjukligt
och som övergrepp, eftersom man utgår från de yngre kvinnornas passivitet och oskuldsfullhet.
Los begär efter männen har många kritiker exempelvis förstått enbart som ett barns underdåniga
jakt på bekräftelse, snarare än en vuxen, aktiv sexualitet, trots att hon genom boken blir upp
mot 30 år gammal.
Även männen i Darling River sägs dock vara på jakt efter bekräftelse, och beskrivs som barn.
Larssons huvudkaraktär har fastnat i barndomens sexualitet, och såväl Enquist som Thorvall
hänvisar upprepade gånger till barnslig bekräftelsesökande som underliggande begär i sina sexuella relationer även i vuxen ålder. Detta menar jag väcker frågan om bekräftelsesökande är
något som enbart hör bandomen till, och om man verkligen kan dra en gräns mellan vad som är
en giltig, vuxen sexualitet och ett barns ’oskyldiga’ bekräftelsebehov. Denna särskiljning mellan vuxen och barn menar jag istället främst tjänar till att infantilisera och diskvalificera vissa
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sexualiteter, främst unga kvinnors.
Med detta vill jag inte påstå att ett barns sexualitet är detsamma som en vuxens. Precis som
angående kön menar jag att ålderskategorierna är socialt konstruerade men även biologiskt förankrade. Skillnader i kognitiv förmåga och konsekvenstänkande gör exempelvis att barn är mer
utsatta i sexuella relationer. Jag menar däremot att sexualiteten utvecklas gradvis under hela
livet, och att det inte finns någon tydlig gräns mellan vuxenhetens sexualitet och en oskuldsfull
barndom, eller en asexuell ålderdom. Genom föreställningen att barn under 15 år inte är förmögna till agens och samtycke skapar man en fetisch för barn som rena, oskyldiga och värnlösa,
främst unga flickor.
Sexuella relationer med stora åldersskillnader, där ena parten går att betrakta som ett barn
eller en åldring, menar jag överskrider och problematiserar dessa ålderskategorier. Detta kan
göras dels genom att visa på lust och agens där det inte förväntas finnas, till exempel hos en
ung flicka, som i Darling River, men även genom att visa på infantilitet hos den äldre mannen,
som i Autisterna. Jag menar nämligen att pedofili som diagnos går att se som queer ur ett åldersmässigt perspektiv, då det rör sig om överskridanden av åldersbundna sexualitetsnormer.
Att beskriva pedofili som queer kan tyckas radikalt då de två begreppen är så motsatt laddade,
men jag vill med detta poängtera att alla former av överskridanden inte behöver vara av godo.
Jag vill dock vara noga med att påpeka att det inte är våldtäkten av den unga flickan i Autisterna
som jag kallar för queer, utan skildringen av mannen. Ett led i att jag vill ifrågasätta en laglig
gräns för när man anses kunna ge samtycke till sexuella handlingar är nämligen att det är viktigt
att skilja mellan samtycke och oenighet oavsett ålder, och således även mellan pedofili och
våldtäkt.
Att exempelvis betrakta Autisterna som queer får många viktiga konsekvenser. Istället för
ett direkt uttryck för kvinnoförtryck kan romanen även betraktas som en skildring av en man
som kämpar med könsrollerna, och misslyckas. Förutom att fungera avväpnande möjliggör
detta för romanen att användas för att dekonstruera könsnormerna, snarare än förstärka dem.
Även om det inte rör sig om pedofili i klinisk bemärkelse i de andra tre verken så delar även
dem det queera med sexuella relationer där åldersskillnaderna parterna emellan gör att de överskrider förväntade åldersnormer.
Jag anser alltså att alla dessa fyra verk överskrider både köns- och åldersnormer, och kan
användas för att problematisera dessa. Huruvida verken upplevs som problematiserande eller
reproducerande beror dock hur läsaren brukar dem. Här menar jag att det finns en tydlig tendens
att läsa verken utefter författarens kön och de etablerade könsnormerna, snarare än att uppmärksamma hur de avviker ifrån eller att ifrågasätta dem. De kvinnliga författarna läses i relation till
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könsnormer och feminism, medan de manliga författarna förstås som universella och allmängiltiga. Genom att ta förgivet att män inte behandlar och problematiserar kön missar man många
chanser att bruka texterna kritiskt queer.
Jag menar alltså att det beror både på verket och på läsaren om en text används för att problematisera och synliggöra normer om ålder och kön, eller att förstärka dem. Genom att benämna något som ”litterär pedofili” riskerar man att ytterligare bidra till synen på äldre män
som innehavare av makt och sexualagens, och på yngre kvinnor som oskyldiga och passiva.
Om man istället betraktar etisk läsning som något som sker mellan verket och läsaren blir det
dock inte längre kritikerns uppgift att bedöma huruvida en bok är moraliskt korrekt, skadlig
eller bör censureras, utan man kan istället ta till vara på de tillfällen till diskussion och reflektion
som verken ger.
Genom att i uppsatsen diskutera kön- och åldersskillnader inom sexuella relationer i stort,
istället för enbart det som vanligtvis brukas betraktas som pedofili, och ta fasta på queera drag
inom romanerna, är mina förhoppningar att jag har bidragit med en mer nyanserad bild. Jag
menar nämligen att idén om barndomens, främst den unga flickans, oskuldsfullhet är en viktig
komponent i attraktionen till unga individer, och att man för att motverka dessa mönster även
bör visa på variationer därifrån. Som jag visat i analysen av verken och i mottagandet har unga
kvinnor möjligheter till agens, både inom sexuella relationer och i hur de brukar texter, även
män kan vara utsatta i sexuella relationer, och även äldre personer kan vara sexuella.
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