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I. INLEDNING

Introduktion

I dunklet i rummets bortre ände sprang en levande varelse fram och tillbaka. Om det var ett djur 
eller en människa kunde man inte genast säga. Den gick synbarligen på alla fyra, den morrade och 
fräste som ett underligt vilt djur, men den hade kläder på sig. En massa mörkt, gråsprängt hår föll 
som en vild man över huvud och ansikte.1 

Ovanstående citat är hämtat från klassikern  Jane Eyre (1847) skriven av den engelska författaren 

Charlotte Brontë (1816-1855). Det  beskriver en av romanens personer som är perifer, men ändå 

viktig för romanens handling: den vansinniga, västindiska kvinnan som hålls inlåst på det engelska 

godset. Denna romanperson har inspirerat Jean Rhys (1890-1979), en författare med västindiskt 

ursprung,  att  skriva  om berättelsen  och  ge  den kreolska  kvinnan möjlighet  att  berätta  från  sitt 

perspektiv.  

 Jean Rhys roman  Sargassohavet (1966) tar  avstamp i  ett av den engelska litteraturens mest 

etablerade verk, och genom att skriva in sig i dess handling ger  den sig i kast med att ifrågasätta 

dess antaganden och värderingar.2 Den intertextuella koppling som romanen skapar ger Rhys en 

möjlighet  att  kritisera  de  diskurser  som genomsyrar  Jane  Eyre,  det  vill  säga de  språkliga  och 

berättartekniska grepp som används för att lyfta fram vissa perspektiv och diskreditera eller helt 

osynliggöra andra.  Ett syfte i uppsatsen är att studera  Sargassohavets förhållande till  Jane Eyre.  

Den intertextuella kopplingen är en viktig utgångspunkt för att  visa på hur Rhys artikulerar sin 

kritik, men inte den enda. I analysen kommer jag framför allt att visa hur Sargassohavet  utmanar 

traditionella maktstrategier och anspråk på att formulera sanningar i sitt framhållande av vissa röster 

och nedtystande av andra. En stor del av Rhys subversiva skärpa ligger i hennes omskrivningar och 

omskapanden av sådana strategier. Det är hennes tillvägagångssätt för att göra detta som jag velat 

frilägga här. 

Jean Rhys, eller Ella Gwendolen Rees Williams som hon ursprungligen hette, föddes 1890 på ön 

Dominica i Västindien.3 Hennes föräldrar var av europeiskt ursprung, modern kreol (det vill säga vit 

västindier) av skotsk börd och fadern från Wales. Vid sjutton års ålder flyttade Rhys till Europa för 

1 Charlotte Brontë, Jane Eyre, övers. Ingegärd von Tell (Stockholm, 1992 [1847]), s. 350 (s. 331 i Penguins engelska 
utgåva).

2   Den engelska originaltiteln är Wide Sargasso Sea. Romanen gavs för första gången ut i svensk översättning 1989, då 
under namnet Den första hustrun. År 2006 utgavs en ny utgåva av Modernista, då med titeln Sargassohavet, översatt 
av Ingegärd Martinell, vilken använts här. Sidhänvisningarna kommer i det följande att anges inom parentes, med  
hänvisning till den svenska översättningen, följt av hänvisning till den engelska utgåvan, utgiven av Penguin.

3 Viss oklarhet råder gällande hennes födelseår då Rhys var ovillig att avslöja sin ålder. Ibland anges år 1894 vara 
hennes födelseår, se Teresa F. O'Connor, Jean Rhys. The West Indian Novels (New York/London, 1986), s. 8.
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att studera, och där blev hon kvar till sin död 1979. Hon försörjde sig bland annat som modell och 

körflicka  och  gav  ut  flera  romaner  och  novellsamlingar.  Till  romanproduktionen  hör,  förutom 

Sargassohavet, fyra ytterligare romaner däribland Voyage in the Dark (1934) och Good Morning, 

Midnight (1939).  Efter  utgivandet  av  den  sistnämnda  försvann hon under  en  lång  tid  från  det 

offentliga  livet  och  man  antog  att  hon  var  död.  I  samband  med  utgivandet  av  Sargassohavet  

återupptäcktes hon. Hennes ofullständiga självbiografi Smile Please gavs ut efter hennes död 1979.

Sargassohavet  är alltså ett svar på romanen Jane Eyre. När Jane Eyre kom ut i England 1847 

hade den tillägget An Autobiography i titeln, och berättas av protagonisten Jane Eyre. Romanen är 

skriven ur första persons perspektiv, där Jane själv berättar om sin hårda barndom som fattig och 

föräldralös, och om internatskolan hon går på. Hon tar sedan tjänst som guvernant på Thornfield 

Hall, där Mr Rochester bor. En kärlekshistoria utspelas mellan dessa två, och först vid altaret på 

deras bröllopsdag får Jane veta att hennes tilltänkte make redan har en hustru. Hustrun Bertha hålls i 

all hemlighet instängd på den översta våningen av Thornfield Hall, därför att hon enligt Rochester 

är vansinnig och inte kan släppas fri. Då detta uppdagas lämnar Jane Rochester och godset. Under 

tiden som följer försörjer hon sig som skollärarinna och av en slump lär hon känna släktingar hon 

dittills varit ovetandes om. Hon får också ett arv som gör henne ekonomiskt oberoende. När hon 

senare återvänder till Thornfield Hall visar det sig att Bertha satt eld på huset som brunnit ned. 

Bertha själv dog i branden och Rochester blev blind då han försökte rädda henne. Romanen slutar 

med att Rochester och Jane gifter sig.

Handlingen i Sargassohavet utspelas på de västindiska öarna och äger kronologiskt sett rum före 

handlingen  i  Jane  Eyre.4 I  centrum står  relationen  mellan  den  engelske  adelsmannen  och  den 

västindiska kvinnan, som i Rhys berättelse bär namnet Antoinette. Den unge Rochester kommer till 

den västindiska ön och friar till Antoinette, som accepterar hans giftermålsanbud.5

Romanens tredelade struktur är  betydelsefull  för analysen av Rhys berättarteknik.  Den första 

delen berättas av Antoinette och handlar om hennes uppväxt på Jamaica åren strax efter att slaveriet 

avskaffats. Den andra delen, som är den mest omfattande i antal sidor, berättas huvudsakligen av 

Rochester och är den del som handlar om hur de två träffas och om deras smekmånad. I den tredje 

delen har handlingen och huvudpersonerna förflyttats till England, och där är det åter Antoinette 

som berättar.  Hon har nu blivit  Bertha,  den galna kvinnan på vinden som  Jane Eyre beskriver 

4 Sargassohavet är emellertid medvetet anakronistisk. Medan Jane Eyre utspelar sig under det tidiga 1800-talet, har 
Rhys valt att låta sin berättelse ha sin början först under 1830-talet, efter det upphävande av slaveriet som 
deklarerats 1833, se Veronica Marie Gregg, Jean Rhys's Historical Imagination. Reading and Writing the Creole 
(Chapel Hill/London, 1995), s. 83. 

5 Den manliga huvudperson i Sargassohavet som motsvarar karaktären Rochester i Jane Eyre, förblir dock namnlös 
romanen igenom. I min analys har jag dock valt att kalla honom Rochester, dels för att ett egennamn förenklar hans 
omnämnande, dels för att romanpersonen omnämns så i större delen av forskningen om Rhys och jag därmed rättar 
mig efter denna forskarkonvention. 
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henne,  och  hon  hålls  inspärrad  av  sin  make.  Förutom Antoinette  och  Rochester  är  den  svarta 

tjänarinnan Christophine en viktig person i berättelsen. 

Jane  Eyre kommer  att  användas  i  delar  av  analysen,  bland  annat  för  att  visa  på  hur 

Sargassohavet kritiserar dess kolonialistiska antaganden samt nedtystandet av det föregivet galna, 

kvinnliga subjektet. Uppsatsens  huvudsyfte är närmare bestämt att studera hur berättarteknik och 

specifika maktdiskurser kan användas för att legitimera såväl som kritisera olika sanningsanspråk 

liksom möjligheterna att representera dessa i fiktionens form. 

Fokus kommer alltså att  ligga på hur olika sanningsanspråk formuleras  och kritiseras i  Rhys 

roman  och  på  hur  maktrelationerna  mellan  olika  perspektiv  gestaltas.  Till  hjälp  i  min  analys 

kommer jag att använda diskursbegreppet som utvecklats teoretiskt av den franske tänkaren Michel 

Foucault (1926-1984). Makt är för Foucault något som genomsyrar alla sociala processer. Det är 

inte fråga om ett binärt, statiskt förhållande mellan över- och underordnad, utan maktstrukturerna är 

dynamiska  och  i  ständig  förändring.  Överallt  där  makt  utövas,  uppstår  också  en  mångfald  av 

motståndsstrategier mot makten.6 

Jag  kommer  med  andra  ord  att  studera  vilka  maktdiskurser  –  imperialistiska,  koloniala, 

patriarkala – som verkar i romanen och hur dessa förmedlas, men också frilägga den motmakt som 

romanen artikulerar mot dessa. För att konkretisera hur Rhys gestaltar språkets makt, det vill säga 

hur  de  olika  romanpersonerna  framhåller  sina  åsikter  och  perspektiv  kommer  även  teoretiska 

begrepp lånade från narratologin att användas. En närmare precisering av den teoretiska grunden för 

analysen ges i avsnittet Teori efter Tidigare forskning. Dispositionen i analysdelen följer de olika 

teman som jag urskiljt i min läsning av romanen och som anknyter till mitt syfte.

Tidigare forskning

Den tidiga forskningen om Jean Rhys är framför allt biografiskt inriktad och har gjorts av bland 

andra  Carole  Angier.  I  sin  studie  av  författaren  tar  hon  upp  olika  teman  som hon  urskiljer  i 

författarskapet. Sargassohavet blev inte klar förrän 1966 men påbörjades många år tidigare. Enligt 

Angier var skrivandet en svår process med omfattande omarbetningar och strykningar av tidigare 

versioner, då Rhys ställde höga krav på sitt arbete. Rhys ålder och vacklande hälsa, i kombination 

med hennes alkoholvanor, fördröjde arbetet ytterligare. Romanen är, skriver Angier, berättelsen om 

en vit västindisk flickas erfarenheter av att bli utkastad från sitt eget hem, samtidigt som hon älskar 

en man som bara erbjuder henne hat i gengäld. Protagonistens öde är att dö i ett kallt, grått land hon 

vägrar tro på verkligen är England. Men lika mycket som Mrs Rochesters berättelse, är det också 
6 Michel Foucault, Sexualitetens historia. Band 1. Viljan att veta, övers. Britta Gröndahl (Göteborg, 2002 [1976]), s. 

102-111.
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Rhys egen livsberättelse.  Sargassohavet är på många sätt den av Rhys romaner som bäst knyter 

samman olika teman i hennes eget liv, hävdar Angier. Exempel på sådana teman är vetskapen om 

livets grymhet som göms bakom skönheten, insikten att drömmar ofta avslöjar verkligheten och att 

ingen kärlek står att finna.  Många av de bilder som dominerar Rhys författarskap möts också i 

romanen, exempelvis kontrasterna färg och gråhet, hetta och kyla samt älskaren och mannen som 

avskyr henne. Angier läser således romanen som en sorts kulmen på författarskapet, såväl som den 

roman där Rhys eget liv får sitt mest fullständiga uttryck.7 

Även Coral Ann Howells utgår från Rhys egna livserfarenheter och hon kallar Sargassohavet för 

Rhys mest rebelliska verk. Howells menar att det var först i sin ålderdom som Rhys vågade släppa 

ut sin inneboende vrede och förlägga romanhandlingen till dess källa, det vill säga till den koloniala 

situationen och den vita kreolska kvinnans öde. I tidigare romaner hade hon istället låtit handlingen 

kretsa kring kvinnors misslyckanden i samtida europeiska städer som Paris och London, utan att 

våga  närma  sig  det  som  verkligen  låg  till  grund  för  vreden.  Howells  föreslår  en  läsning  av 

Sargassohavet som en psykobiografi, där Rhys uttrycker sin känsla av utanförskap i egenskap av vit 

kreol, som varken hör hemma i Västindien eller i England.8

Också i Teresa F. O'Connors analys är parallellerna mellan Rhys liv och hennes romaner av stor 

betydelse. O'Connor menar att flera av temana i Sargassohavet är desamma som i tidigare romaner, 

bland andra kampen mellan kvinnor och män och mellan känslor och känslokyla, men att dessa 

olika positioner för första gången var och en tilldelas en självständig röst, vilket gör handlingen mer 

komplex. O'Connor menar att Rhys låtit sina egna livserfarenheter utgöra modellen för alla sina 

romanhjältinnor och i sin analys av Rhys romaner citerar hon bland annat från de anteckningar 

Rhys fört parallellt med romanförfattandet och från intervjuer med Rhys.9

I min analys lägger  jag ingen större vikt vid  de biografiska detaljerna och deras betydelse för 

Sargassohavets tillblivelse.  Somliga  av  ovanstående  forskares  synpunkter  är  ändå  värdefulla,  i 

synnerhet de som rör verkets teman, till exempel den postkoloniala kritiken. 

Analysen ligger däremot närmare mer samtida forskare som utgår från perspektiv med  större 

förankring i själva texten och dess kritiska potentialer. Molly Hite menar  exempelvis att även om 

Rhys, i likhet med många andra 1900-talsförfattare, utgår från egna livserfarenheter i sitt skrivande 

är biografin inte en utgångspunkt som gör verken rättvisa. Det råder ingen tvekan om att  Rhys 

uppvisar  teknisk  skicklighet  såväl  som  en  medvetenhet  om  och  en  vilja  att  ifrågasätta  den 

dominerande kulturen, skriver Hite.10

7 Carole Angier, Jean Rhys (Harmondsworth/New York/Ringwood/Markham/Auckland, 1985), s. 90-98.
8 Coral Ann Howells, Jean Rhys (New York/London/Toronto/Sydney/Tokyo/Singapore, 1991), s. 104ff. 
9 O'Connor, s. 143f., 2.
10 Molly Hite, The Other Side of the Story. Structures and Strategies of Contemporary Feminist Narrative 

(Ithaca/London, 1989), s. 22.
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Kritik som fokuserar på författarens liv tenderar att se hennes verk som resultatet av hennes 

begränsningar i erfarenheter och perspektiv och hennes oförmåga att se bortom dessa. På så sätt 

reduceras hennes skrivande till terapi och självutlämnande bikt, och den ideologiska problematik 

som verken väcker frågor kring tystas ned. Denna problematik är förstås inte exklusiv för Jean Rhys 

författarskap,  utan  ett  välbekant  fenomen  när  det  gäller  kvinnliga  författare.  Mycket  anglo-

amerikansk  litteraturforskning,  även forskning  med  feministiska  ambitioner,  har  utgått  från  att 

kvinnor har svårt att hålla isär sina personliga erfarenheter och sitt skrivande. Litterära experiment 

och  nyskapande  berättargrepp  kan  på  så  sätt  förklaras  vara  resultatet  av  ett  typiskt  kvinnligt 

perspektiv,  av  kvinnliga  erfarenheter  eller  rentav  en  kvinnlig  natur,  på  ett  sätt  som  om  inte 

osynliggör  så reducerar den politiska viljan att ifrågasätta och omskapa.11 Hites tolkning av Rhys 

skrivande är mycket värdefull för min egen analys, i synnerhet hennes kommentarer om romanens 

berättarteknik.

En  studie  som inte  kommer  att  användas  i  min  analys  men  som ändå  bör  nämnas  är  The 

Worlding of Jean Rhys (1999), där Sue Thomas tar upp olika teman i Rhys författarskap och betonar 

uttrycken för rasmedvetande och kreolsk identitet. Thomas analys av  Sargassohavet fokuserar på 

den  historiska  kontext  som  romanen  beskriver.  Thomas  tar  upp  olika  intertexter,  till  exempel 

händelser som uppmärksammats i dagspressen under Rhys tid och de primitivistiska tankegångar 

som florerade. Hon vänder sig mot tendensen att läsa Rhys verk som rent självbiografiska uttryck 

och kritiserar det reduktiva begreppet ”the Rhys woman” som ibland förekommer i  forskningen. 

”The Rhys woman” är en sorts kompositfigur som antar de egenskaper som betraktas som vanligt 

förekommande hos Rhys kvinnliga protagonister, såsom sårbarhet och ett beroende av män.12

Veronica Marie Gregg kommenterar också användandet av en komposithjältinna som begrepp i 

forskningen om Rhys,  och menar att  det  lätt  leder  till  en sammanblandning av protagonist  och 

författare. På så sätt har Rhys som författare tillskrivits föga smickrande drag hämtade från hennes 

kvinnliga romanpersoner, och hon har bland annat anklagats för både paranoia och prostitution. I 

sin studie lyfter Gregg fram intertextualiteten som en viktig nyckel till att förstå Rhys verk. Inte 

bara  Jane Eyre  influerade hennes skrivande,  utan många andra litterära verk,  såväl som filmer, 

målningar med mera.13

Ett annat perspektiv som varit av central betydelse för min analys är det postkoloniala. Rhys 

författarskap  har  under  senare  tid  blivit  mycket  uppmärksammat  inom  detta forskningsfält. 

Sargassohavet kan  ses  som  en  karibisk  revisionistisk  berättelse,  som  ifrågasätter  de  engelska 

11 Hite, s. 22, 13f. 
12 Sue Thomas, The Worlding of Jean Rhys (Westport/London, 1999), s. 3f. 
13 Gregg, s. 3, 196.
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imperialistiskt  färgade  antaganden  som  Jane  Eyre vilar  på.14 Gayatri  Chakravorty  Spivak,  ett 

välkänt  namn  inom  postkolonial  litteraturforskning,  läser  Sargassohavet  som  en  kritik  av  de 

imperialistiska grundsatser som genomsyrar, inte bara den västerländska litterära kanon, utan också 

den  västerländska  feminismen.  Genom  dess  individualistiska  inriktning  och  betoning  på 

subjektstillblivelse  utesluts,  enligt  Spivak, de  icke-västerländska  kvinnorna  från  denna  process. 

Spivak  skriver  att  Rhys  illustrerar  denna  maktprocess  genom  att  låta  sin  kreolska  kvinnliga 

protagonist stiga in i Brontës romanvärld och förvandlas till den Andra och därefter ta död på sig 

själv just för att Jane Eyre ska framstå som den feministiska individualistiska hjältinnan i engelsk 

litteratur.  I  sin  analys  diskuterar Spivak  särskilt  Christophines  roll  i  berättelsen,  den  svarta 

tjänarinnan i  Sargassohavet, som hon menar tillskrivs viktiga funktioner, bland annat att utmana 

Rochesters  perspektiv.  Christophine träder  dock ut  ur berättelsen vilket,  enligt Spivak,  visar  på 

svårigheterna att representera den svarta kvinnan i litterära texter utan att omvandla henne till en 

representant för den Andra.15

En annan forskare som fokuserar på maktdimensionerna i romanen ur ett feministiskt såväl som 

postkolonialt perspektiv är Ruth Robbins som i Literary Feminisms (2000) tar upp Sargassohavet  

som ett korrektiv till Jane Eyre. Robbins fokuserar på de materialistiska aspekterna av romanen, till 

exempel på hur identitet kan uppfattas som en funktion av sociala och ekonomiska villkor.16

Även  som  modernistisk  författare  har  Rhys  på  senare  tid  blivit  uppmärksammad.  Hennes 

narrativa  tekniker,  till  exempel  användandet  av  stream-of-consciousness och  flera  olika 

berättarröster, kan placeras i den modernistiska traditionen, skriver John Thieme, som tar upp Rhys 

i sin studie av postkoloniala verk.17 Också i  Sargassohavet kan man se dessa drag, exempelvis i 

bruket  av  flera  berättarröster.  Teman  och  litterära  drag  som  brukar  framhållas  som  typiskt 

modernistiska, till exempel psykets fragmentering, socialt utanförskap, intertextuella anspelningar 

och upplösandet av gränser mellan tid och rum, kan urskiljas i Rhys författarskap. I Rhys version av 

modernismen härrör  emellertid  gestaltningen  av  utanförskap  från  en  marginaliserad  position 

baserad på kön och koloniala skillnader, menar Howells. Hon påpekar att Rhys verk framhäver att 

kvinnors beroendeställning lätt blir ett hinder för det självförverkligande och de insikter som var 

målet för de manliga subjekten inom det modernistiska projektet.18 

Barbara Claire Freeman skriver i  The Feminine Sublime (1995) om teorier om det sublima och 

vilken betydelse genus har i artikulerandet av dessa. Freeman analyserar verk skrivna av kvinnliga 

14 Howells, s. 104.
15 Gayatri Chakravorty Spivak, A Critique of Postcolonial Reason. Toward a History of the Vanishing Present  

(Cambridge/London, 1999), s. 116f., 127ff.
16  Ruth Robbins, Literary Feminisms (Basingstoke/New York, 2000), s. 42.
17  John Thieme, Postcolonial Con-texts. Writing Back to the Canon (London/New York, 2001), s. 80.
18 Howells, s. 25ff.
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författare och visar på hur man kan lyfta fram de kvinnliga protagonisternas handlingskraft, istället 

för att se dem enbart som offer.19  Sargassohavet tas inte upp i hennes studie, men däremot en annan 

av Rhys romaner och Freemans tolkning av denna kommer att användas i slutet av min analys.

En  annan studie  som varit  till  stor  nytta  i  min  analys  är  Anne  Koenens  bok  om fantasins 

betydelse  i  litteratur  skriven av kvinnliga  författare.  För  Koenen är  fantasifull  litteratur  inte  så 

mycket en genre som ett sätt att skriva och representera. En speciell koppling finns mellan kvinnors 

skrivande och den fantasifulla litteraturen, hävdar Koenen. Fantasin positionerar sig i kontrast till 

realismens gestaltande av det sannolika. Med hjälp av fantasin kan man lyfta fram företeelser som 

annars riskerar att uteslutas ur den värld där  realismens krav på sannolikhet dikterar vad som är 

möjligt  att  beskriva  i  litteraturen.20 Det  är  också  ur  det  perspektivet  som  Koenen  studerar 

Sargassohavet.  I sin analys  lägger hon tonvikt vid den konflikt  mellan förnuft  och fantasi  som 

romanen rymmer och hur fantasin används som en subversiv strategi för att ifrågasätta realistiska 

diskurser och hegemoniska verklighetskonstruktioner.

19 Barbara Claire Freeman, The Feminine Sublime. Gender and Excess in Women's Fiction  (Berkeley/Los Angeles/
London, 1995), s. 6. 

20 Anne Koenen, Visions of Doom, Plots of Power. The Fantastic in Anglo-American Women's Literature (Frankfurt am 
Main, 1999), s. 1ff.
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II. TEORI

I detta kapitel förklaras närmare de begrepp och teorier som anknyter till berättarteknik respektive 

diskursanalys och som utgör grunden för analysen av romanen. 

Om berättande och representationsproblematik
Narratologi är konsten att berätta. Ett narrativ kan beskrivas som en berättelse som äger rum i tiden, 

eller en sekvens av händelser i en viss ordning. Denna sorts berättande finns överallt, det är till 

exempel genom berättelser som vi tillgodogör oss kunskaper om historiska händelser, svar på frågor 

om människans ursprung och syfte, såväl som olika vetenskapliga teorier som söker förklara hur 

orsak och verkan hänger ihop. Vi ägnar oss också åt berättande (muntligt eller skriftligt) i  våra 

vardagliga liv  och vi utgör  själva personer i  våra  egna såväl  som andras berättelser.  En annan 

egenskap hos berättelser är att de alltid är flertaliga, det finns aldrig bara en enda möjlig berättelse 

om en viss företeelse. Vilken version som framhävs är en fråga om tolkningsföreträde och makt. 

Makt är ständigt närvarande i berättelser och berättande, och det styr till exempel vilka svar vi ger 

på frågor som rör auktoritet och kontroll.21

Narratologen Åke Bergvall menar att vårt västerländska berättande kan spåras tillbaka ända till 

Augustinus  och  hans  berättande  i  Bekännelser,  som  skrevs  i  slutet  av  300-talet. Augustinus 

berättande framstår där som en sorts frälsningsprocess, ett försök att i berättelsens form konstruera 

en  helhet  av  det  som  framstått  som  trasigt  eller  splittrat.  Även  inom  andra  ämnen  såsom 

historieskrivning och psykologi har det augustinska narrativitetsbegreppet, att skapa mening genom 

att berätta, satt sina spår, menar Bergvall.22 Narrativ har således en normaliserande verkan. Genom 

att  föra  samman en  uppsättning  händelser  och skapa  ett  narrativt  sammanhang kan  man sägas 

normalisera eller naturalisera dessa händelser.23

Trots  att  berättande  som skapare  av  mening visat  sig  vara  en seglivad  princip  har  ändå  en 

förändring skett i synen på berättelsers status och deras relationer till verkligheten. Bo G. Jansson 

skriver  att  man  enligt  dagens  postmoderna  verklighetsförståelse  inte  längre  ser  medium  och 

verklighet som två separata världar utan att de istället är beroende av varandra. Jansson påpekar att 

den traditionella narratologin är strukturalistiskt inriktad och strävar efter att fastställa universella 

regler som gäller för allt berättande oavsett tid och rum. Den mer poststrukturalistiskt orienterade 

21 Andrew Bennett, Nicholas Royle, Introduction to Literature, Criticism and Theory (Harlow, 2004 [1995]), s. 52f., 
57f.

22 Åke Bergvall, ”Augustinus Bekännelser och det västerländska berättandet”, i Berätta för att förstå? Sju essäer, 
(red.) Åke Bergvall, Anders Tyrberg, Elisabeth Wennö (Karlstad, 2006), s. 18f.

23 H. Porter Abbott, The Cambridge Introduction to Narrative (Cambridge, 2002), s. 40.
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narratologin  lägger  dock  mer  fokus  på  instabilitet  och  flertydlighet  och  dekonstruerar  gränsen 

mellan text och verklighet för att på så vis möjliggöra politiska och inte bara estetiska analyser.24 

H. Porter Abbott är en representant för den senare strömningen. Han beskriver masterplots som 

en sorts narrativ vi alla känner igen från otaliga framställningar vi kommit i kontakt med tidigare. 

Det rör sig alltså om en sorts stereotyp verklighetsbeskrivning, som kan förekomma i både litterära 

och icke-litterära berättelser. Flera olika  masterplots kan verka i samma text eller sammanhang. 

Människor tenderar att koppla sina liv till de masterplots som vi känner till, och berättelser som är 

strukturerade efter  masterplots  tillskrivs ofta större trovärdighet än de som har en annan mindre 

stereotyp struktur. Ett begrepp som är nära kopplat till masterplot är typ, alltså en sorts karaktär vi 

lärt oss känns igen. Bland annat inom juridiken har det uppmärksammats att man (medvetet eller 

omedvetet) hänvisar till dessa. Abbott nämner som exempel rättegången mot O. J. Simpson, där 

denne svarte  atlet  stod åtalad  för  att  ha mördat  sin  vita  hustru  och dennes  vite  älskare.  Under 

rättegången kunde flera masterplots urskiljas i sättet att tala om den åtalade och offren för dådet. En 

sådan är den välkända historien om den misshandlade kvinnan som väcker sympatier och utmålar 

maken som den svartsjuke tyrannen. En annan är den rasistiska diskursens föregivna sanning om 

färgade  mäns  aggressivitet  och  skuld.  Det  kritiska  framhävandet  av  denna  rasideologi  gör  det 

problematiskt och politiskt inkorrekt att anklaga en svart man för mordet på två vita människor. På 

så sätt kan flera masterplots stå i konflikt med varandra i ett och samma sammanhang. Det kan bli 

en  fråga  om  ren  retorik  och  makt  när  det  gäller  vilken  av  dessa  masterplots som  får 

tolkningsföreträde och avgör vilken version av skeendena som ska  legitimeras och upphöjas till 

sanning. För  att  motverka  makten  hos  kulturella  antaganden  kan  man  låta  sprida  motnarrativ 

(”counter-narratives”), menar Porter Abbott. Genom att sprida alternativa utsagor kan man alltså 

påverka hur publiken reagerar och tänker, och på detta sätt ifrågasätta dominerande masterplots.25 

Denna insikt om litteraturens och berättelsernas makt att påverka är avgörande för många sorters 

kritisk litteraturforskning och är även en viktig grund för denna studie. I det som kommit att kallas 

”det postmoderna tillståndet”  kan man säga att  representation  blir liktydigt med sanning, det vill 

säga de företeelser som får störst utrymme i de symboliska strukturerna hålls för att vara mer sanna. 

Detta  gör  det  hursomhelst angeläget  att  studera  de  representationer  som sprids  och  därigenom 

upphöjs  till  sanning.  Feministisk  litteraturforskning  är  ett  exempel  på  ett  område  där  politiska 

analyser av texter fått stor betydelse med grund i antagandet om litteraturens makt att representera 

verkligheten såväl som förvandla eller förvanska den. Antagandet om litteraturens makt ger upphov 

till  en  problematisering  av  representation.  Vem har  till  exempel  makten  att  framföra  sitt  eget 

24 Bo G. Jansson, Världen i berättelsen. Narratologi och berättarkonst i mediaåldern (Falun, 2002), s. 10ff.
25 Abbott, s. 42ff., 151.
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perspektiv och vem har makt att skapa representationer av andra? Makt genomsyrar berättandet och 

litteraturen på flera nivåer.

I framför allt den tidiga feministiska forskningen läste man verk av manliga författare för att 

studera de stereotypa och negativa kvinnoporträtt som ofta återfinns där, och som dittills fått passera 

huvudsakligen oemotsagda. Själva kanonskrivningen, som är en sorts metaberättelse genom att den 

sätter  in  verken  i  ett  sammanhang,  har  också  makt  att  lyfta  fram vissa  röster  framför  andra. 

Författare av kvinnligt kön och/eller icke-västerländskt ursprung nekas ofta tillträde till detta slags 

kanonisering. Även ur ett mer narratologiskt perspektiv har det manliga tolkningsföreträdet utsatts 

för  kritik  genom  att  feministiska  forskare  har  påpekat  hur  narrativa  strategier  styr  läsarens 

sympatier. Då fokalisationen är lagd på en manlig karaktär får läsaren ta del av händelseförloppet ur 

den  manlige  karaktärens  perspektiv,  vilket  får  läsaren  att  sympatisera  med  dennes  värderingar. 

Termen interpellation används ibland för att beteckna denna process då läsaren bjuds in till ett visst 

språkligt utrymme i texten och på så vis kommer att dela de ideal som texten framhäver. Genom 

interpellation kan läsaren bli en sorts medlöpare och ledas att anamma exempelvis patriarkala och 

misogyna värderingar, skriver Pam Morris.26

Inte bara fiktiva personer utan också själva handlingen och dess struktur är viktiga aspekter av 

representationer.  Morris  konstaterar  att  sökandet är  en vanlig  narrativ  struktur i  berättelser med 

manliga protagonister. Verk från olika epoker, till exempel Shakespeares Othello och James Joyces 

Ulysses, har en gemensam nämnare i den manliga protagonistens sökande och aktiva delaktighet i 

sin  omvärld.  Åt  kvinnliga  protagonister  föreskrivs  dock  andra  öden  i  framför  allt  den äldre 

litteraturen. De beskrivs där ofta som passiva och det är genom att stoiskt finna sig i sitt öde som de 

kan  uppnå en  hjältinnas  status  snarare  än  genom att  aktivt  omskapa det  såsom är  de  manliga 

hjältarnas uppdrag. På så sätt tillhandahåller litterära narrativa beskrivningar av mänskligt agerande 

beskrivningar  som lätt  kan  stelna  till  vedertagna  sanningar,  i  alla  fall inom litteraturens  ramar. 

Morris menar att den utmaning som står till  buds för feministiska läsare går ut  på att  stå emot 

textens ideologiska makt, bland annat genom att lokalisera och lyfta fram de handlingsutrymmen 

för kvinnor som ofta döljs av de traditionella strukturernas bestämda logik. Man behöver också stå 

emot den interpellerande kraft som gör läsaren delaktig i textens värdesystem och istället leta efter 

de passager där texten säger emot sig själv eller är tvetydig.27

Ett av de viktigaste inslagen i narratologisk forskning är åtskiljandet mellan själva intrigen och 

hur den återges. Dessa två narrativa dimensioner ges olika namn i olika teoririktningar. De ryska 

formalisterna kallar dessa  fabula respektive  sjuzhet, medan nykritikerna skiljer mellan  story och 

26 Pam Morris, Literature and Feminism. An Introduction (Oxford/Malden, 1993), s. 27ff. 
27 Ibid., s. 30ff.
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narrative discourse. På svenska skiljer man ibland mellan berättelse och berättande. Berättelsen är 

således vad som sker, medan berättandet handlar om hur det framförs. Narrativet har på så vis en 

dubbel  kronologi,  dels  den  tidsrymd  som  omfattar  de  händelser  som  beskrivs,  och  själva 

gestaltandet av dessa.  Denna indelning sätter ord på den tämligen uppenbara vetskapen om att det 

inte bara är händelserna i en berättelse som är betydelsefulla vid läsningen. Det finns otaliga sätt att 

beskriva händelserna på och olika berättargrepp kan styra  läsningen i  olika riktningar.  Valet  av 

perspektiv  och  berättarröst  och  den  ordning  i  vilken  man  återger  händelserna,  till  exempel 

kronologiskt eller genom analepser (det vill säga bakåtblickar) eller prolepser (framåtblickar) är 

exempel på val av berättarteknik som kan påverka tolkningen av ett verk.

På så vis kan man hävda att alla berättelser berättas ur ett visst perspektiv, som bygger på ett 

undertryckande av alternativa versioner som kunnat tillskriva en helt annan betydelse åt ett visst 

händelseförlopp i  berättelsen. Hite skriver att den andra sidan av en berättelse också, åtminstone 

implicit, är en helt annan berättelse. ”Den andra sidan” är ofta en kvinnas version som betonar hur 

hjältinnan är begränsad och styrd av en uppsättning narrativa grepp som hon inte själv kan råda 

över. ”Den andra sidan”  av berättelsen kan alltså relateras till begreppet den Andra, och även om 

den ger uttryck för kritik på ett sätt som går emot objektiveringen, föreligger en risk att positionen 

som  den  Andra  bekräftas.  Berättartekniska  grepp  avsedda  för subversion  av  de  litterära 

konventionerna kan förringas  och avfärdas  som kvinnors  oförmåga att  arbeta  inom traditionen, 

vilket tidigare nämnts.28

Det kritiska förhållningssättet till de litterära berättelsernas makt och vissa berättarkonventioners 

tolkningsföreträde  kännetecknar  således inte  bara  de  feministiska  litteraturteorierna,  utan 

återkommer  i  andra  kritiska  forskningsfält,  såsom  postkoloniala  studier  (som  jag  kommer  att 

återkomma till). Vad de har gemensamt är en övertygelse om språkets makt att forma och sprida 

föreställningar om verkligheten och om vikten av att ifrågasätta dessa kollektiva processer, vilket 

kommer att utforskas närmare i följande avsnitt.

Om diskursbegreppet och dess användning

Diskursens teori 

Begreppet diskurs har under de senaste decennierna varit flitigt använt i akademiska sammanhang 

och dess användningsområde är ofta ganska skiftande. Begreppet med den innebörd som här avses 

härrör  från  Michel  Foucault.  I  hans  verk  betecknar  diskursbegreppet  språkets  betydelse  för  att 

forma det som uppfattas som verklighet. I diskurserna knyts makt och vetande samman. Makt är ett 

28 Hite, s. 4ff.
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centralt  begrepp  i  Foucaults  tankegångar,  och  enligt  honom är  makten  ett  överallt närvarande, 

komplext nät av maktrelationer som tar form i olika historiska och diskursiva praktiker.29 Foucaults 

tänkande är centralt i min analys, men det finns andra teoretiker som också pekat på språkets makt 

att forma eller ingripa i verkligheten.

En tidig ansats att utforska hur språket inte bara förmedlar, utan också förvandlar, gjordes av 

filosofen J.L. Austin och hans bok How to do Things with Words (1962). Där redogör Austin för hur 

språket inte bara är beskrivande och konstaterande, utan att språk faktiskt ibland också förändrar 

verkligheten. Han kallar detta för ordens performativitet. Tydliga exempel på performativa talakter 

är äktenskapsceremonin, eftersom de båda parterna som ska ingå äktenskap lovar den andra trohet 

genom ord. Även andra sorters löften är performativa, eftersom den som uttalar orden därigenom 

åtar sig till exempel en viss handling och därigenom orsakar en förändring.30

Begreppet performativitet har av queerteoretikern Judith Butler satts i samband med genus. Hon 

menar att de språkliga akter där genus uttrycks, i själva verket är akter där genus iscensätts och på 

så vis reproduceras. Det är genom att de upprepas som de normaliseras och kommer att framstå som 

sanna. Förväntningarna på att uppenbara en inneboende genusidentitet, skriver Butler, är just det 

som producerar fenomenen.31 Butlers syn på det performativa kommer att användas i slutet av denna 

analys. 

Användningsområdet  för  diskursbegreppet  varierar  från det  mycket  abstrakta  till  det  mycket 

precisa  och  konkreta.  Generellt  kan  det  sägas  handla  om att  våra  individuella  yttranden  följer 

bestämda språkliga mönster. En första ansats att definiera begreppet diskurs kan vara: ”ett bestämt 

sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”.32 Diskursanalys är alltså analysen 

av dessa mönster,  men under denna etikett ryms en mångfald av  ibland kontrasterande teoretiska 

ansatser och perspektiv.  

Något  som  de  olika  diskursanalytiska  perspektiven  likväl  har  gemensamt  är  en 

socialkonstruktivistisk  grund.  Detta  innebär  att  man  betraktar  olika  fenomen  som  kulturella 

konstruktioner snarare än givna sanningar. Diskursanalys vilar på ett antiessentialistiskt antagande: 

eftersom  den  sociala  världen  skapas  genom  sociala  och  diskursiva  praktiker  är  världen  och 

människorna  i  den  inte  på  förhand givna  och  styrda  av en  inneboende essens.  Istället  sker  ett 

ständigt skapande och omskapande av identiteter och verklighetsuppfattningar. Synen på identiteter 

och världsbilder kännetecknas i detta perspektiv av kontingens, det vill säga uppfattningen att de 

kunde  ha  varit  annorlunda  och  att  de  kommer  att  ändras  med  tiden.  Kunskap  ses  vidare  som 

29 Foucault, 2002, s. 103ff.
30 J.L. Austin, How To Do Things With Words (Cambridge, 1975 [1962]), s. 5ff. 
31 Judith Butler, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity (New York, London, 1999 [1990]),  s. xiv.
32 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000 [1999]), s. 7, kursiv i 

orig.

14



resultatet av social interaktion, där man gemensamt skapar uppfattningar om vad som är sant och 

falskt. Konstruktionerna av kunskap och sanning återverkar också på den sociala sfären, då dessa 

styr vilka handlingar som är möjliga och önskvärda, och vilka som utesluts.33

En  annan  teoretisk  grund  som  diskursanalysen  vilar  på  är  den  strukturalistiska  och  dess 

poststrukturalistiska fortsättning. Dessa teoririktningar understryker att det bara är genom språket 

som  vi  kan  få  tillträde  till  verkligheten,  genom  de  representationer  som  vi  skapar.  Dessa 

representationer speglar inte bara verkligheten utan konstituerar den. Ferdinand de Saussure, som 

brukar  anses  som grundare  av  den  strukturalistiska  språkvetenskapen,  förklarade  att  relationen 

mellan  det betecknande (till exempel ett ord) och  det betecknade (dess mening) är arbiträrt. Det 

finns ingen naturlig koppling mellan dem, utan det är sociala konventioner som gör att vi tillskriver 

en viss mening åt ett ord. Betydelsen uppkommer istället i relationerna mellan olika tecken, det är 

genom att ett tecken skiljer sig från andra som vi förmår förstå det som representant för ett visst 

fenomen.34 

I förlängningen av ett sådant synsätt kan man alltså säga att tillträdet till den fysiska verkligheten 

sker genom diskurser. Det är genom att placera in de fysiska objekten i en diskursiv kontext, som de 

tillskrivs en mening. Sociala handlingar fungerar på så vis som tecken, de får sin betydelse i relation 

till  andra  handlingar.  Diskursiva  konstruktioner  som  uppnått  en  hegemonisk,  det  vill  säga  en 

dominant position, framstår som självklara och oföränderliga. De döljer det faktum att de fått sin 

betydelse först i relation till andra konstruktioner  och  framstår som obestridligt sanna. När  så att 

säga spåren efter  den konfliktfyllda resan mot hegemonisk status suddats ut kan konstruktionen 

framstå som objektiv sanning. Dekonstruktion, ett begrepp som myntats av den franske tänkaren 

Jacques Derrida (1930-2004), kan ses som motsatsen till hegemoni och är namnet på de operationer 

som syftar till att belysa de maktprocesser som leder till en hegemonisk status. Dessa lyfter också 

fram den kontingens som kännetecknar hegemonin.35 

Diskursens praktik

Diskursbegreppet  har använts i  olika sammanhang för  att  kritisera  hegemoniska föreställningar. 

Ania Loomba skriver till exempel om hur de medicinska diskurserna uppkom under 1800-talet och 

om  deras  makt  att  definiera  normer.  Under  denna  tid  blomstrade  rasbiologiska  teorier  och 

förklaringsmodeller,  och  man  hänvisade  till  vetenskapliga  rön  för  att  förklara  varför  vissa 

egenskaper var utpräglade hos vissa etniska grupper eller hos det ena könet. Exempelvis kvinnor 

och  svarta  nedvärderades  på  grundval  av  deras  föregivet  underlägsna  biologi.  Svarta  kvinnor 

33 Jørgensen,  Phillips, s. 11f. 
34 Ibid., s. 15ff.
35 Ibid., s. 42ff., 56.
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hamnade  längst  ned  i  hierarkin.  Det  vetenskapliga  språk  som  begagnades  var  auktoritärt  och 

övertygande, menar Loomba. Språket utgav sig för att vara objektivt och fritt från värderingar och 

politiska  argument,  och  kunde  på  så  sätt  göra  stora  landvinningar.  De  vetenskapliga  texterna 

saknade figurativt språk och gjorde anspråk på faktamässig korrekthet och saklighet. Människor 

som förklarades  vara  underlägsna  enligt  dessa  vetenskapliga  diskurser  hade  sällan  tillgång  till 

vetenskaplig skolning och således inte tillträde till de arenor där dessa hegemoniska föreställningar 

skapades och upprätthölls. Deras invändningar kunde därför avfärdas som ovetenskapliga eller helt 

enkelt ignoreras.36 

Jenny  Sharpe  skriver  också  om  betydelsen  av  diskursiva  konstruktioner  för  vår  syn  på 

koloniserade folk. I den brittiska synen på de koloniserade indierna kunde man till exempel notera 

en förändring under 1800-talet till följd av de upplopp som ägde rum. Från att indierna ansetts vara 

fogliga och milda till humöret började man i tidningsartiklar och liknande att sprida historier om hur 

aggressiva  indiska  män  våldtog  vita,  brittiska  kvinnor.  Det  saknas  belägg  för  att  något  sådant 

systematiskt förekom. Enligt Sharpe var det troligen resultatet av att det saknades lämpliga sätt att 

hantera  indiernas  protester.  Genom  att  omskapa  de  stereotypa  beskrivningarna  av  de  indiska 

männen och tillskriva dem en aggressiv läggning, kunde det koloniala projektet motiveras även 

fortsättningsvis.  Indiernas  föregivet  råa  natur  berättigade  britterna  att  bekämpa  upploppen  med 

våld.37 

Detta kan ses som ett exempel på sanningseffekter med Foucaults term. Enligt diskursanalytiska 

tankegångar kan man således  inte tala om någon objektiv sanning som vi kan få tillgång till. Det 

finns ingen position utanför diskursen att tala ifrån och det gör att det inte finns något sätt att nå 

sanning förutom via  olika representationer.  Sanningseffekter  är  således  något  som skapas  inom 

diskurserna och det avgörande är inte om de är sanna eller falska, objektivt sett. Det intressanta är 

att studera hur de tar sig form i och genom diskurserna och hur olika diskursiva processer ger sken 

av att kunna skilja sanning från osanning.38 Sharpes exempel ovan visar på hur dessa processer kan 

verka  och  ge upphov till  djupt  rotade  föreställningar  utan  att  det  finns  belägg för  dessa  i  den 

materiella verkligheten.  Det är  därför av stor vikt  att  de representationer som skapas diskursivt 

friläggs  från  sin  normaliserande  kontext  för  att  kunna  granskas  kritiskt.  Det  är  i  ett  sådant 

sammanhang som min analys av Sargassohavet skriver in sig. Jag kommer nu att visa på hur Rhys 

ifrågasätter  Jane  Eyres  tolkningsföreträde  såväl  som  de  språkliga  och  narrativa  praktiker  som 

formar möjligheterna till representation inom litterära diskurser.

36 Ania Loomba, Colonialism/Postcolonialism (London/New York, 2000 [1998]), s. 63f.
37 Jenny Sharpe, Allegories of Empire.The Figure of Woman in the Colonial Text (Minnesota, 1993), s., 9, 61ff. 
38 Jørgensen,  Phillips, s. 21.
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III. ANALYS

Ordens obeah

Språkets makt

På  flera  sätt  uppmärksammar  Sargassohavet ordens  och  språkets  betydelse.  Första  delen,  då 

Antoinette berättar om sin barndom, kännetecknas av en magisk inställning till språket. Som barn 

hittar Antoinette till exempel moderns häst, som dött av förgiftning visar det sig. Hon berättar det 

inte för någon i hopp om att det inte är sant om hon inte uttalar det högt. Vid ett senare tillfälle 

minns hon episoden med den döda hästen, och får en liknande ingivelse: ”Säg ingenting så är det 

kanske inte sant.” (47, 49) Här antyds ordens magi, genom att uttala något riskerar det att bli mer 

sant än om det vilar fördolt i tankarna. Orden ger form åt känslan av förlust. Att ord kan ha en 

performativ verkan framstår således som ett underliggande antagande i romanen.

Sargassohavet skildrar också effekten av ryktesspridning. När Antoinettes mor gifter sig med Mr. 

Mason  hör  Antoinette  hur  bröllopsgästerna  i  hemlighet  pratar  om  dem  och  om  tjänaren 

Christophine. En av dem säger att äktenskapet är ett mysterium och antyder att Christophine hade 

ett finger med spelet med sin magi. Varför skulle annars en man som Mr Mason gifta sig med en 

fattig kvinna? På detta vis inleds rykten, som Antoinette råkar höra: ”’[...] Det lönar sig tydligen att 

hålla sig med en trollpacka från Martinique.’ Hon menade Christophine. Hon sa det retsamt, utan att 

mena det, men snart sa andra människor det – och menade det.” (24, 25) Antoinette upptäcker att 

människors tal kan förändra en plats: ”Deras prat om Christophine och trollkonster förändrade det”. 

(24,  26)  Deras  skvaller  har  en  performativ  verkan  i  likhet  med  den  magi  som  Christophine 

förmodas utöva, och är alltså ett sätt att med hjälp av språket sprida vissa versioner av ett visst 

skeende och förtala andra. Genom att ett yttrande upprepas framstår det ibland som sannare, vilket 

är en performativ effekt.

Koenen menar att språkets betydelse skiftar mellan de tre delarna i romanen. Skillnaden kan 

kopplas till de två huvudsakliga berättarna. Den första delen, berättad av Antoinette, kännetecknas 

alltså av den magiska synen på orden. Språket är elliptiskt och baserat på intryck och förnimmelser. 

Rochesters språk strävar däremot efter realistiskt återgivande av fakta och uppehåller sig vid platser, 

tider,  dialoger  och  orsak-verkansamband.  Hans  berättande  i  andra  delen  visar prov  på  en  mer 

rationell syn på språket som ett verktyg för kommunikation, men också för makt. Rochester skräms 

av det okända och det fantastiska, som han alltmer kommer att hata då han inser att han inte kan 

förstå det.39 I följande utdrag uttrycker han sitt hat mot naturen och mot sin hustru, som för honom 

39 Koenen, s. 12ff.
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båda står för det han inte kan begripa eller kontrollera. 

Jag hatade bergen och höjderna, floden och regnet. Jag hatade alla solnedgångar, vilken färg de än 
hade. Jag hatade platsens skönhet och dess magi och hemligheten som jag aldrig skulle få reda på. 
Jag hatade dess oberördhet och grymheten som var en del av av dess ljuvlighet. Framför allt hatade 
jag henne. För hon hörde ihop med magin och ljuvligheten. Hon hade gjort mig törstig och i hela 
mitt liv skulle jag törsta och längta efter det som jag hade gått miste om innan jag fann det. (139, 
141)

Rochester använder språket för att forma världen enligt sin vilja. Det som inte överensstämmer med 

hans åsikter bortförklaras som vansinne eller så ljuger han om det. Detta leder, enligt Koenen, till att 

Antoinette börjar misstro ordens kraft. Hon säger till sin make: ”Jag ska berätta allt som du vill 

veta, men i få ord, för ord tjänar ingenting till, det inser jag nu.” (108, 111) I den tredje och sista 

delen  är  det  åter  Antoinette  som  får  ordet,  men  som  inspärrad  och  sjukförklarad  har  den 

kommunikativa funktionen hos språket tagits ifrån henne. Kvar är bara de konstnärliga aspekterna. 

För  Rochester  går  utvecklingen  i  motsatt  riktning.  I  andra  delen  får  man  följa  honom då  han 

successivt förtränger sin ambivalens inför skönheten och det sensuella, till förmån för en känslokall 

rationalitet.  Detta för med sig ett  reducerande av hans personlighet.  Andra delen slutar  med att 

språket förlorat sina poetiska och magiska egenskaper menar Koenen, som läser detta symboliskt: 

nedtystandet av kvinnor leder till mäns förlust av det poetiska språket.40 

 Termen logos betyder inte bara ord utan också förnuft, logik. Således kan man även etymologiskt 

spåra en koppling mellan språket och de diskurser som bestämmer normerna för tankeverksamhet 

och sanning. Det västerländska tänkandet bygger på konstruktionen av ett centrum, som går under 

namnen Gud, Sanning, Förnuft och så vidare. Detta framhållande av auktoriteten hos centrum, sker, 

enligt  Shoshana  Felman,  ofta ”på  ett  fientligt,  hierarkiskt  sätt  [som underordnar]  alla  andra 

urskiljbara element i samma epistemologiska (eller ontologiska) system”.41  Det dikotoma tänkande 

som  karaktäriserar  de  västerländska  logocentriska  diskurserna  är  således  mekanismer  för  att 

framhäva den ena av polerna på bekostnad av den andra.

Christophine säger att hon inte kan skriva: ”Läsa och skriva kan jag inte. Jag kan andra saker”. 

(130,  133) Genom detta positionerar hon sig delvis  utanför  den logocentriska diskursen.  En av 

dessa  andra  diskurser som Christophine  besitter  kunskap om är  obeah.  Det är  namnet  på  den 

traditionella  magiska  folktro  som delar  av  den  svarta  lokalbefolkningen  ägnar  sig  åt  och  som 

Rochester föraktar och fruktar.  Obeah  framställs som en kontrast till den västerländska rationella 

diskursen. Rochester beskyller Christophine för att ägna sig åt trollkonst, men vad gör han själv? 

40 Koenen, s.  20ff.
41 Shoshana Felman, ”Kvinnor och vansinne: det kritiska felslutet”, övers. Jeanette Emt,  i: Modern litteraturteori.  

Från rysk formalism till dekonstruktion. Del 2,  (red.) Claes Entzenberg, Cecilia Hansson (Lund, 1993 [1991]), s. 
269. 
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Även det västerländska språket kan användas som en sorts obeah, som ett sätt att bemäktiga sig den 

Andra och ett sätt att förändra omvärlden i enlighet med sina önskningar.

Namnens betydelse

Betydelsen hos personernas namn återkommer genom romanen och namngivande tillskrivs en makt 

som kan ses som performativ. Rochester börjar kalla Antoinette Bertha därför att det är ett namn 

han påstår sig gilla. ”Jag heter inte Bertha; varför kallar du mig Bertha?” frågar hon. ”Därför att det 

är ett namn som jag tycker särskilt mycket om. Jag tänker på dig som Bertha”, svarar han. (108, 

111) Han förefaller dock ljuga då han säger sig tänka på henne som Bertha, eftersom han i sin 

berättelse fortsätter att referera till henne som Antoinette. 

Språket spelar en viktig roll i skapandet av identitet, men det kan också vara ett medel för att 

dominera. I en ordlek med Antoinettes namn gör sig Rochester till herre över hennes namn, vilket 

visar på hans vilja att  styra  henne likt  en marionettdocka: ”Marionette,  Antoinette,  Marionetta,  

Antoinetta”.  (124,  127,  kursiv  i  orig.)  Genom  att  Antoinette  likställs  med  en  docka  får  hon 

symboliskt del av en dockas egenskaper och hennes position som objekt inför Rochesters vilja och 

blick framhävs. Dessa ord är inflikade i den dialog han har med Christophine, där hon ställer honom 

till  svars inför hans beteende mot Antoinette och anklagar honom för att  försöka bryta ned sin 

hustru. Christophines namn är ironiskt valt, eftersom hon står i kontrast till allt vad konventionell 

kristendom och patriarkal struktur heter.42

Antoinette är medveten om vad maken gör mot henne och motsätter sig hans försök att ändra på 

henne: ”Jag heter inte Bertha. Du försöker göra mig till någon annan när du kallar mig vid ett annat 

namn.  Jag vet,  det  är  obeah det  också.”  (118,  121)  Howells  kallar  hans  namnbyte  ett  prov på 

intertextuell obeah eftersom romanen genom detta skriver in sig i Jane Eyre.43 Att Antoinette fråntas 

sitt namn och ges ett annat är en viktig del av hennes förvandling till romanpersonen Bertha i Jane 

Eyre. Hans namngivande blir ett försök att ändra på henne, han fråntar henne hennes individualitet 

och inrättar henne i sin egen ordning. Vid ett tillfälle mot slutet av berättelsen, då Antoinette sitter 

inlåst,  reflekterar hon över namnens funktion.  Hon blir  omhändertagen av en kvinna som heter 

Grace (den engelska termen för nåd), men tycker inte att namnet passar henne och kommenterar det 

på följande vis: ”Namn är betydelsefulla, som när han inte ville kalla mig Antoinette och jag såg 

Antoinette sväva ut genom fönstret med sina parfymer, sina vackra klänningar och sin spegel.”(143, 

147) Namnet har en tydlig koppling till identiteten, kanske framför allt i den sociala kontext där 

människor får sin position i förhållande till andra människor, likt tecken får sin mening i relation till 

42 Koenen, s. 11.
43 Howells, s. 118f.
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andra tecken.

Antoinettes ord påminner om att det inte alltid behövs magiska formler och besvärjelser utan att 

simpla yttranden på vardagsspråket också kan ha en transformerande och destruktiv kraft genom sin 

performativa  verkan.  Genom  detta  lyfts  också  den  västerländska/europeiska  diskursens 

tolkningsföreträde  fram.   Medan  den  rituella  obeah som de  svarta  invånarna  ägnar  sig  åt  kan 

avfärdas som vidskepelse, undgår den västerländska, upphöjda diskursen en dylik stigmatisering. 

Genom att denna diskurs har makten att avgöra vad som är sant eller inte kan de yttranden som görs 

inom ramarna för den västerländska diskursen passera som obestridbar sanning. Jag ska återkomma 

till den  diskursiva  kampen  mellan  det  europeiska  och  det  utom-europeiska  som  skildras  i 

Sargassohavet.

Även  de  andra  romanpersonernas  namn  karaktäriseras  av  en  viss  obestämbarhet,  vilket 

ytterligare understryker att  namn är betydelsefulla för identitetsskapande i  romanen. Antoinettes 

förmodade halvbror  Daniel  säger  sig  egentligen heta  Esau.  Namnet  fungerar  här  alltså  som en 

intertextuell  markör  och  hänvisar  till  den  bibliska  personen  Esau,  som  sålde  sitt 

förstfödsloprivilegium till  brodern Jakob och därefter  blev lurad.  Precis som den bibliske Esau, 

anser sig Daniel/Esau ha blivit orätt behandlad av sin far, som inte velat kännas vid Daniel som sin 

oäkta son utan förnekat släktskapet. Antoinette säger att hans riktiga namn, om han alls har något, är 

Daniel  Boyd, inte Daniel  Cosway. Detta går att  läsa som en påminnelse om att den patriarkala 

traditionen, där efternamnet spelar en stor symbolisk roll, kan göra även män till offer. De män som 

inte fötts inom äktenskapets legitimerande ramverk, och fått sin fars efternamn som bekräftelse på 

sin  börd,  riskerar  att  bli  uteslutna  ur  den  sociala  gemenskapen,  vilket  Daniel  visar  prov  på. 

Oklarheten gällande hans efternamn blir på så vis symptomatisk för hans utanförskap. Liksom flera 

andra romanpersoner hamnar han i en position kännetecknad av hybriditet, han passar inte helt in i 

varken den svarta eller den vita kulturen, trots sina försök att leva som en vit man.44 

Efternamnet som patriarkal markör när det gäller kvinnorna i romanen är likväl mer uppenbar. 

Namnet Antoinette förbinds med inte mindre än tre olika efternamn, på olika ställen i romanen. 

Cosway är hennes första namn, vilket hon fått av sin biologiske far, Mason blir hennes namn i och 

med moderns omgifte, och så slutligen Rochester vid sitt eget giftermål. På så sätt beskriver följden 

av namn hur hon passerar under olika mäns beskydd och blir underkastad deras maktutövande. Hon 

definieras utifrån den man som styr över henne utan att någonsin få vara sin egen. Till viss del 

motverkas detta patriarkala system genom en matrilinearitet i romanen, eftersom Antoinettes mor 

heter Annette. I likheterna mellan deras förnamn kan man läsa in en motkraft till det patriarkala 

44 Hybriditet är en term som används inom postkoloniala teorier för att beteckna de koloniala subjektens kluvenhet 
mellan den kolonialiserade respektive den kolonialiserande kulturen och de fenomen som uppstår i mötet mellan de 
två kulturerna. Se Loomba, s. 173.
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namngivandet och likheterna när det gäller deras namn lyfter också fram likheterna mellan deras 

respektive livsberättelser och öden, vilket kommer att diskuteras senare i analysen. 

Rochester själv nämns inte vid namn någonstans i romanen, varken i den del av romanen där han 

själv berättar eller i den del där Antoinette står som berättare. Det är möjligt att uteslutandet av hans 

namn i Antoinettes del kan läsas som ett sätt för romanpersonen att exorcisera honom genom att inte 

nämna honom vid namn, och som en strategi att på så sätt ge Antoinette en möjlighet att hämnas för 

att han byter ut hennes eget namn. Om en företeelse blir mer verklig och legitim av att kläs i ord 

kan uteslutandet av ett  namn på en person ha en motsatt  verkan. Kopplingen mellan namn och 

social identitet gör att utelämnandet av en persons namn är ett sätt att utesluta personen ur den 

symboliska, det vill säga den språkliga och kulturella, ordningen.45  Namnet som ett språkligt tecken 

är medlet för att kunna ta plats i de diskursiva processerna.

 I en kommenterar till karaktären Rochesters namnlöshet i Sargassohavet påpekar Gregg att trots 

att hans berättelse är den som får störst utrymme i romanen betonas på så vis hans ”nothingness”. 

Han gör sitt inträde i romanen som en namnlös person och hans sista ord i sin egen berättelse lyfter 

också fram hans obetydliga position, menar Gregg.46

Den episod som avses inträffar när Antoinette och Rochester lämnar platsen där de tillbringat 

smekmånaden och en pojke börjar gråta för att han inte får följa med dem på deras resa som han 

blivit lovad. Antoinette berättar då att pojken tycker så mycket om Rochester. Pojken, som också är 

namnlös, och därför har en likhet med Rochester själv, möter likväl bara dennes förakt: ”Vem hade 

kunnat tro att en pojke skulle gråta på det viset? För ingenting. Ingenting...”(140, 142) Så lyder 

Rochesters sista ord. Eftersom det är för Rochesters skull som pojken gråter, blir det Rochester själv 

som representerar detta ”ingenting”, ett ord som dessutom upprepas liksom för att understryka hans 

”nothingness”. Gregg menar dock att detta är en strategi som samtidigt lyfter fram hans makt och 

europeiska tolkningsföreträde. Även om han försvinner ur berättelsen fortsätter han att ha makt över 

Antoinette. Detta blir tydligt i romanens sista del då Antoinette hålls inlåst på hans engelska gods, 

och sällan träffar någon annan än sin vårdare Grace. Med andra ord, trots att maken lyser med sin 

frånvaro är det han som har kontrollen över hennes frihet. Med Greggs ord försvinner Rochester ut 

ur  berättelsen  för  att  absorberas  av  de  diskurser  som format  honom och som han  är  en  sorts 

personifikation utav.47

Dessa avsnitt i romanen kan på så sätt läsas som en illustration av hur diskurser verkar även utan 

att det finns en enskild person som uttrycker de hegemoniska värderingarna. Som Foucault påpekat 

45 Termen symbolisk ordning härrör från den franske psykoanalytikern Jacques Lacan (1901-1981). Se t.ex. Raman 
Selden, Peter Widdowson, Peter Brooker, A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory (Harlow, 2005 
[1997]), s. 157.

46 Gregg, s. 100.
47 Ibid., s. 100ff.
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är makten närvarande överallt; det krävs inte en maktens representant eller ett statiskt maktcentrum 

för att den ska utövas.48 Makens namnlöshet implicerar visserligen en viss svårighet att placera in 

honom i den sociala ordningen, men den blir snarare en symbol för den patriarkala och misogyna 

diskursens utbredning. Den har makten att formulera anspråk även utan att kunna lokaliseras till en 

viss fast punkt.

Man kan alltså säga att Rhys berättarteknik vittnar om diskursernas  överallt närvarande makt, 

men hon visar också på de olika motståndspunkterna. Nästa avsnitt av analysen fokuserar på hur 

detta tagit sig uttryck i romanen när det gäller att ifrågasätta vems perspektiv som ges en röst. 

Röster och tystnader

Att bryta tystnaden

För att kunna göra sin berättelse hörd krävs en offentlig röst men det är inte alla förunnat att ha en 

sådan. Vem har egentligen rätt att tala och vem får artikulera sin röst? Inom postkoloniala teorier 

förekommer  ofta  begreppet  subaltern,  som  betecknar  de  marginaliserade  gruppernas  position. 

Meningarna går isär när det gäller frågan om i vilken grad de själva kan föra sin talan och huruvida 

deras  perspektiv  och  röster  går  att  representera  från  en  privilegierad  (det  vill  säga,  en  icke-

subaltern)  position.49 Som jag  tidigare  nämnt menar  Spivak  att  Christophines  försvinnande  ur 

Sargassohavet  är ett  bevis  för  svårigheterna  att  artikulera  den  subalterna,  svarta  kvinnans 

perspektiv. Rhys skriver ju om ett europeiskt kanoniserat verk till förmån för den vita kreolskan 

snarare än den svarta infödda kvinnan, skriver Spivak. Sargassohavet visar upp den imperialistiska 

diskursens maktstruktur och i ett dylikt kritiskt projekt vore det omöjligt att förvandla den Andra till 

ett subjekt i egen rätt, eftersom den imperialistiska logiken bygger på att den Andra finns till för att 

bekräfta det imperialistiska jaget.50 Att Rhys låter Christophine träda ut ur berättelsen är ett slags 

subversiv strategi. Författaren underminerar så att säga det imperialistiska behovet av den Andra.

Den karibiska historieskrivningen är full  av tystnader och nedtystade röster,  skriver  i  sin tur 

Howells. Hon menar att Rhys genom att fylla i tystnader i Brontës romanvärld, ersätter den hotfulla 

Andra  världen  i  Jane  Eyres periferi  med  en  ny  värld  som  framstår  som  lika  trovärdig.51 

Problematiken med röster och tystnader är central i  Sargassohavet.  I fokus står den tystnad som 

bryts genom att karaktären Bertha flyttas från periferin i  Jane Eyre till centrum i Rhys verk och i 

och med detta får en egen röst. Genom att Bertha är utan röst i Jane Eyre förblir hennes tankar och 

48 Foucault, 2002, s. 103.
49 Loomba, s. 231f.
50 Spivak, s. 130. 
51 Howells, s. 109.

22



känslor oartikulerade. Rochester yttrar däremot sina åsikter om deras äktenskap och om Bertha som 

person, och utrymme i  romanen ges åt  flera andra uttalanden som sympatiserar med hans bild. 

Berthas stumhet i Jane Eyre möjliggör på så vis ett legitimerande av Rochesters perspektiv och av 

hans rätt att hålla henne i fångenskap.52 

Susan Sniader  Lanser  menar  likväl  att  Berthas  röst  är  hennes  mest  framträdande egenskap i 

Brontës roman.53 Det är ljudet av det glädjelösa skrattet från tredje våningen som först gör Jane 

medveten om hennes närvaro, som hon först felaktigt tillskriver Berthas vårdare Grace Poole. Jane 

uppmärksammar hennes  mummel  och skratt,  som beskrivs  i  termer av det  omänskliga och det 

djuriska. En natt hör Jane hur någon står precis utanför hennes dörr och utan att veta att det är 

Bertha som står  där,  lyssnar  hon till  ljuden från den främmande kvinnan:  ”Detta  något  var  ett 

demoniskt skratt – lågt, dämpat och djupt – och det tycktes komma från själva nyckelhålet till mitt 

rum. Min säng stod med huvudgärden intill dörren, och jag trodde först att trollet som skrattade stod 

vid min säng eller rättare sagt kurade vid min huvudgärd.” Den andra kvinnans närvaro målas här 

upp som något hotfullt och monstruöst. Berthas läten beskrivs vidare som ”det onaturliga ljudet” 

och ett ”hest skrockande och ett stönande”.54 På så sätt fastslås redan på ett tidigt stadium av Jane 

Eyre att den galna kvinnan inte är en människa som förtjänar respekt och medkänsla. Genom att hon 

beskrivs som ett monster snarare än en människa fråntas hon de mänskliga rättigheter hon annars 

skulle ha rätt till och läsaren leds på så vis att sympatisera med Rochester som är mycket civiliserad 

och  välartikulerad  i  jämförelse.  Berthas  ociviliserade  röst  illustrerar  hennes  olämplighet  som 

Rochesters hustru. Efter att det uppdagats att Rochester redan är gift berättar han för Jane om sin 

hustru,  bland  annat  om att  vilket  samtalsämne  han  än för  på  tal  besvarar  hon  hans  ord  med 

obsceniteter: ”[I]ngen professionell sköka kunde ha fört ett värre språk än hon”, säger han apropå 

den första tiden efter att  hennes vansinne uppdagats i Västindien.55 Här likställs Bertha med en 

prostituerad kvinna genom sitt språkbruk och på så vis förringas hennes röst ytterligare genom att 

hennes anständighet  ifrågasätts.  Berthas röst  och språk har alltså  en tydlig  koppling till  hennes 

personlighet och karaktär.

Lanser skriver att det handlar om rösten hos en kvinna som vägrar att inrätta sig i den symboliska 

ordningen, det vill säga ta den plats som språket och samhället reglerat. Det är mot bakgrund av 

denna okvinnliga röst som Janes egen röst, och därmed hennes hegemoniska position, artikuleras. 

Berthas okontrollerade och ociviliserade röst gör att Janes frispråkighet och kvinnliga auktoritet kan 

framträda.  I  jämförelse  med Berthas  framstår  inte  Janes  röst  som något  hot  mot  den  sociala 

52 Koenen, s. 29.
53 Susan Sniader Lanser, Fictions of Authority. Women Writers and Narrative Voice (Ithaca/London, 1992), s. 191. 
54 Brontë, s. 178f., min kursiv (s. 169 i den engelska utgåvan).
55 Ibid., s 369 (s. 351 i den engelska utgåvan).
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ordningen och den kan därför tillåtas utrymme.56

En  av  Rhys  största  bedrifter  är,  enligt  Koenen,  att  hon  ger  röst  åt  Bertha/Antoinette,  och 

samtidigt  lyfter  fram nedtystandet  av  marginaliserade  människors  röster.  Hade  hon bara  fyllt  i 

tystnaden med Antoinettes röst vore det att förneka den uteslutning som kännetecknar kvinnors tal 

och skrivande i ett patriarkalt samhälle, menar Koenen. Genom att istället förkroppsliga tystnaden 

med hjälp av både vita och svarta romanpersoner, understryks den problematik som råder när det 

gäller kvinnors representation i litteraturen. Romanens dubbla funktion i detta avseende, det vill 

säga att både ge plats åt kvinnors röster och samtidigt visa på svårigheterna med att representera 

kvinnor, gestaltas också av själva strukturen i romanen, skriver Koenen. Medan den första och den 

tredje delen berättas av Antoinette, är Rochester berättare i den andra delen (med undantag av ett 

kort avsnitt där Antoinette berättar). Den andra delen är också den mest omfattande i sidantal. Hans 

berättande tar  vid precis  efter  deras  giftermål,  vilket  kan förstås  som att  det  är  det  patriarkala 

systemet, där äktenskapet är en viktig institution, som leder till kvinnors nedtystande. Den Andras 

röst  kan emellertid inte trängas bort hur länge som helst,  menar Koenen. Hon läser Antoinettes 

återkomst  som  berättare  i  tredje  delen,  som  en  illustration  av  den  förtrycktas  triumfatoriska 

återvändande.57 

Polyfoni

O'Connor skriver att Rhys bruk av olika röster belyser de konflikter som strukturerar berättelsen, till 

exempel konflikten mellan olika anspråk om vad som ska gälla för verkligt (som jag kommer att 

återvända till). Andra konflikter är de som uppstår mellan svarta och vita, mellan kvinnor och män 

och mellan känslosamhet och känslokyla.

En  annan  effekt  av  användandet  av  olika  röster  är  att de  skapar  insyn  i  de  olika 

romanpersonernas motiv och livshistorier. Romanen visar att de som begår ’onda’ handlingar, till 

exempel Rochester och Daniel, ofta är de som själva varit offer för förtryck i olika former. Alla 

karaktärerna i romanen, svarta och vita, förtryckare såväl som förtryckta, styrs av krafter bortom 

deras kontroll.58 Rochester hyser till exempel agg mot sin far som han menar tvingade in honom i 

äktenskapet  med  Antoinette,  eftersom Rochester  i  egenskap  av  den  yngre  sonen  inte  får  ärva 

familjeförmögenheten. Han är på så sätt i likhet med Antoinette ett offer för en patriarkal struktur. 

På så vis kan bruket av polyfoni, i det här fallet tillträdet till Rochesters tankar, göra det möjligt att 

se förtrycket som ett strukturellt fenomen utanför individerna, istället för att helt sonika  uppfatta 

Rochester som skurken i dramat. Det vore att förlägga skulden till enbart en individ. Den patriarkala 

56 Lanser, s. 191f. 
57 Koenen, s. 26f.
58 O'Connor, s. 143ff.
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makt som gestaltas Sargassohavet vittnar om samhället i stort och om de maktstrukturer som avgör 

vilka perspektiv som ska få tolkningsföreträde.

Angier påpekar att Rhys problematiserar en alltför enkel indelning i goda och onda karaktärer. 

Genom att läsaren i andra delen av romanen får tillträde till Rochester tankar framhålls att han inte 

bara är en skurk, lika lite som Antoinette bara är ett offer. Trots sin behandling av Antoinette är han 

inte i avsaknad av äkta känslor och hans erfarenheter liknar på många vis Antoinettes. De har båda 

blivit bortstötta av sina föräldrar som barn och fasar för att bli utnyttjade. Angier hävdar att Rhys 

vid skrivandet av romanen kommit att inse att världen inte kan indelas i svaga respektive starka 

människor, där de sistnämnda genom sin styrka är i stånd att utnyttja de svagare. Istället är det ofta 

svaghet  som  får  människor  att  begå  handlingar  som  kan  klassas  som  onda.  De  karaktärer  i 

berättelsen som är starka, till exempel Christophine, framstår som goda människor. Det är alltså 

fruktan  och  erfarenheten  av  att  ha  blivit  föraktad  som ger  upphov till  människornas  svaghet  i 

romanen och den yttrar sig på olika vis hos de olika karaktärerna. Medan Antoinette blir arg och 

våldsam  blir  Rochester  kall  och  grym  och  Daniel  avundsjuk  och  bitter.59 På  så  vis  framstår 

kontextens  betydelse  som  avgörande  för  romanpersonernas  karaktärer,  snarare  än  medfödda 

inneboende egenskaper. 

Genom att Rhys låter perspektivet växla mellan Antoinette och Rochester fäster hon läsarens 

uppmärksamhet på att det är fråga om perspektiv i konflikt med varandra. Skulle hon ha uteslutit 

Rochesters  version,  och  bara  lagt  fokaliseringen  på  Antoinette,  skulle  en  omkastad 

läsaridentifikation som bara vänder på förhållandena ha kunnat uppstå. Perspektivskiftena inbjuder 

snarare läsaren till att själv fundera på om de två rösterna är eniga eller inte och hur deras respektive 

historier går ihop eller isär. 

Rhys roman kan därför sägas inkorporera drag av den så kallade polyfona romanen. Begreppet 

lanserades av den ryske litteratur- och språkforskaren Michail Bachtin (1895-1975), som använde 

det för att beskriva Dostojevskijs romankonst. Den polyfona romanen kännetecknas av en mångfald 

av självständiga karaktärer som får föra sin talan och uttrycka sig som subjekt. Bachtin ställer den 

polyfona  romanen  i  kontrast  till  den  monologiska,  där  författaren  predikar  sina  åsikter  och 

ståndpunkter  och  använder  sina  romankaraktärer  som  språkrör.  Tidigare  i  den  europeiska 

romantraditionen  hade  karaktärernas  yttranden  bara  uttryckt  författarens  egen  ideologiska 

ståndpunkt, eller fyllt en viss funktion i verket. Bachtin menar att det i Dostojevskijs romaner inte 

finns  något  monologiskt  omfattande  medvetande  som berättar  ur  tredje  person  och  på  så  sätt 

framhåller ett distanserat perspektiv, vilket lätt kan få en auktoritativ status och samtidigt reducera 

karaktärerna till  psykologiska objekt.  Karaktärerna framstår,  för  första  gången i  den europeiska 

59 Angier, s. 100ff.
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litteraturhistorien, som självständiga medvetanden som alla är jämbördiga och representerar varsin 

värld  och  varsin  ideologisk  position.  Genom  att  dessa  medvetanden  befinner  sig  i  ständig 

växelverkan med varandra i en dialogisk form blir inget medvetande helt till objekt inför ett annat.60 

I Sargassohavet blir bruket av polyfoni ett sätt att låta de olika rösterna (i första hand Antoinettes 

och Rochesters) komma till tals för att läsaren på så sätt ska få en inblick i bakgrunden till deras 

situation. 

Narrativa konventioner styr

I  Sargassohavet presenteras som redan framgått flera kvinnliga karaktärer av ett slag som i mer 

traditionella narrativ inte tillåts föra sin talan. Den galna kvinnan är ett exempel på en sådan person 

som tystats ned, likaså den svarta kvinnan. Rhys problematiserar stereotypa kvinnoporträtt genom 

att exempelvis ge röst åt en kvinna som klassas som galen och därigenom förverkat sin rätt att öppet 

tala i det offentliga rummet. På så vis skapar romanen motbilder  till  stereotypa kvinnobilder med 

negativa konnotationer som förekommer i andra berättelser.

Enligt Hite visar Rhys på Antoinettes/Berthas skuld som en funktion av narrativa konventioner. 

Hon måste bete sig som hon gör för att framkalla den upplösning som Jane Eyre redan föreskrivit. 

På så vis  är  protagonistens öde determinerat.  Rhys kvinnliga protagonister  lever i  en värld  där 

mäktiga människor behandlar andra som bipersoner. Fri vilja finns bara för huvudrollsinnehavarna 

av dessa dramer och detta placerar Rhys protagonister utanför både de sociala och de narrativa 

konventionernas  maskineri,  menar Hite.  Man kan  alltså  säga  att narrativa  konventioner  hänger 

samman med maktprocesser eller ideologier. Konventioner styr till  exempel var fokus hamnar i 

texten och vems röst läsaren ska lyssna till. Alla Rhys protagonister,  det gäller för hennes tidiga 

romaner såväl som för  Sargassohavet, är  i  någon mån fångar i  litterära traditioner.  Rhys väljer 

genomgående att  sätta  marginaliserade  personer  i  centrum i  sina  verk  och  genom detta  grepp 

decentraliseras  den  narrativa  struktur  som  vilar  på  att  romanpersoner  gestaltas  med 

självbestämmande och  makt över sina liv. Genom detta undermineras också de värderingar som 

den narrativa strukturen vilar på. Rhys låter alltså socialt utstötta kvinnliga karaktärer föra sin talan. 

Kvinnor  med ett  förflutet  tillhör  inte  en kategori  av karaktärer  som enligt  dominanta kulturella 

värderingar förväntas stå i centrum i litterära verk. Kvinnorna i hennes verk är dessutom ofta stora 

alkoholkonsumenter och vissa har sex med män för pengar, vilket står i kontrast till den dygdiga 

kvinnans ideal.  I  Sargassohavet  är det  alltså  den kvinna som konventionellt  sett  stämplats  som 

galen, som trots sitt sociala stigma får lov att yttra sig.61

60 Michail Bachtin, Dostojevskijs poetik (Gråbo, 1991 [1972]), s. 10-23.
61 Hite, s. 37, 23ff. 
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Hite refererar till E.M. Forsters definitioner av karaktärer i hans klassiska studie Aspects of the 

Novel  (1927) som här  får  representera  den  mer  traditionella  synen  på  berättande  och  litterära 

narrativ.  Hite skriver att Forster skiljer mellan  en romanperson som är ”round” respektive ”flat” 

och  att  det  enligt  Forster  bara  är  ’runda’ romanpersoner  som  med  framgång  kan  agera  som 

protagonister. Dessa kännetecknas av att de är komplexa till sin karaktär, vilket gör dem intressanta 

och oförutsägbara. De ’platta’ romanpersonerna kan däremot ofta sammanfattas i en enda mening, 

och deras primära funktion i texten är att utgöra kontraster till huvudpersonerna. Genom att Rhys 

placerar marginella karaktärer i centrum av sina verk decentraliserar hon denna klassiska, narrativa 

struktur,  menar  Hite.  Genom detta  sker  också  ett  ifrågasättande  av  de  värderingar  som dessa 

narrativa  strukturer  vilar  på.  De  kvinnliga  protagonisterna  i  Rhys  verk  skakar  om  ordningen 

eftersom  de  inte  låter  sig  avfärdas,  trots  att  de  etiketteras  som  prostituerade  och  förkastade 

älskarinnor. Trots att kvinnorna i Rhys verk är begränsade till en socialt förringad position, har de 

ändå en subjektivitet och får en central plats. Hite skriver vidare att litterär och social determinism 

hänger samman hos Rhys. Den oförutsägbarhet som kännetecknar de ’runda’ personerna kan spåras 

till deras privilegierade position som ger dem makt och kontroll över sina egna liv. På motsvarande 

sätt  understryks  i  Rhys  skrivande  att  den  ’platta’  karaktär  som  gör  andra  romanpersoner 

förutsägbara är resultatet av att deras sociala position (påverkad av faktorer som genus, klass och 

ekonomisk status) förhindrar dem att ta sitt öde i egna händer och göra aktiva val.62 

Den feministiska  kritiken har ofta lyft fram berättelser om karaktärer som inte är socialt och 

ekonomiskt  privilegierade.  Hite  skriver  att  många  feminister  samtidigt  har  svårt  att  hantera 

berättelser som handlar om offer, det vill säga karaktärer som internaliserar förtryckets villkor. Att 

till och med de som är väl medvetna och övade i politiskt analys ändå reagerar på detta vis visar på 

hur stark tron är på individens handlingskraft, skriver Hite vidare. Denna tro tycks alltså vara en 

viktig del av en romans värdesystem och visar på att litteraturen vidmakthåller gränserna för social 

tolerans. Men litteraturen kan också underminera detta slags maktdiskurs genom att på olika vis 

skriva mot den och visa på hur vedertagna former för representation utesluter vissa diskurser. Rhys 

kvinnliga protagonister, däribland Antoinette, är medvetna om sina offerpositioner men det gör dem 

inte till mindre offer, bara mer osäkra på sina roller och därför mer alienerade i det samhälle som 

försöker  identifiera  dem  med  sina  roller.  Eftersom  positionen  som  både  marginaliserad  och 

medveten   framstår  som  en  paradox  i  den  dominerande  kulturen  kan  de  inte  uttrycka  sin 

medvetenhet i ett sammanhang där den kommer att bli erkänd. Om de inte talar i enlighet med den 

roll  och den position i  samhället  som de tillskrivits  kommer deras  yttranden att  förkastas  som 

nonsens  och  vansinne.  Vansinnet  är  för  övrigt  ett  ständigt  hot  för  den  Andra,  eftersom  den 

62 Hite, s. 25ff.
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dominanta,  patriarkala  positionen  genom  sin  självpåtagna  rättighet  blir  den  rationella  och 

intelligenta, som har makt att avfärda den Andra som vansinnig och irrationell, det vill säga som 

förnuftets motpol.63

Utnyttjande och dömande går ofta hand i hand i Rhys verk, skriver Hite. Vanans makt är stor och 

den styr läsningen. När en representant för den dominerande kulturen fördömer karaktären handlar 

det till  stor del om att  återställa  en ordning som är så allenarådande att  den knappast låter  sig 

ifrågasättas. Hite skriver vidare att Rhys manliga karaktärer, som ofta skildras som privilegierade i 

relation till  de utsatta kvinnorna, ofta antar positioner som läsaren annars skulle kunna inta, till 

exempel den som fördömer och/eller  förkastar den fallna eller  galna kvinnan. Belysandet av de 

mekanismer  som  ligger  bakom  hennes  marginalisering,  förhindrar  dock  att  läsaren  fördömer 

henne.64 

De narrativa och textuella tekniker som Rhys använder sig av visar att hon inte bara vill berätta 

en historia. Hon är lika angelägen om att visa på metaberättelsen, det vill säga det sammanhang som 

berättelsen blir  till  inom. Hur ett  verk skrivs,  såväl  som läses  och  tolkas,  baseras  på allmänna 

uppfattningar om skrivande och identitet, menar Gregg. Litterära såväl som sociala konventioner 

styr vilka sorters medvetanden som kan skildras inom en hegemonisk diskurs och därmed få berätta 

sina historier.65

 Genom att  Sargassohavet ifrågasätter vem som har rätt att tala i texten och vems version som 

lyfts fram blir den en kritik av den traditionella romankonstens normer. Som vi ska se i det följande 

har processen att göra någon annan till den Andra också en stor betydelse för tolkning av romanen.

Identitet och splittring

Den Andra
Simone de Beauvoir skriver i den feministiska klassikern Det Andra Könet (1949) om hur kvinnor 

kommit  att  definieras som det  Andra,  det  avvikande könet som står  i  kontrast  till  den manliga 

normen. Genom att kvinnors ’särart’ kartläggs och tillskrivs (ofta förringande) egenskaper kan det 

manliga könet framstå som normen för mänskligheten. Kvinnan är könet, medan mannen är blott 

och bart människa. 

63 Hite, s. 27f.
64 Ibid., s. 53f.
65 Gregg, s. 145.
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Kategorin den Andre är lika ursprunglig som själva medvetandet. I de mest primitiva samhällen, i 
den  äldsta  mytologin,  hittar  man  alltid  en  dualitet  mellan  den  Samme  och  den  Andre.  [...] 
[S]ubjektet framträder endast genom att motsätta sig, det söker hävda sig som det väsentliga och 
konstituera den andre som oväsentlig, som objekt.66

Inom  postkoloniala  studier  har  man  ofta  framhållit  att  motsvarande  sker  i  kontakten  mellan 

koloniserande och koloniserade folk. De koloniserade folken blir de Andra och beskrivs i termer av 

det avvikande och det underlägsna, medan kolonisatörernas egen kultur förblir oproblematiserad. 

Ania Loomba skriver om skärningspunkten där den koloniala, rasistiska diskursen möter genus och 

sexualitet.  I forna tiders koloniala, västerländska  diskurs beskrivs till  exempel både kvinnor och 

utom-européer av båda könen i termer av natur istället för kultur. Männen i de erövrade länderna 

skildras ofta som effeminerade. Så kallat avvikande sexuellt beteende har också varit något som de 

Andra  folkgrupperna  associeras  med  och  framför  allt  svarta  människor  har  symboliskt  fått 

representera beteenden som förknippas med prostitution,  promiskuitet  och homosexualitet,  vilka 

kodats  som  omoraliska  enligt  den  europeiska  måttstocken.  Genom  att  oönskade  egenskaper 

projiceras  på  de  främmande  folkslagen  kan  den  egna  kulturen  framstå  som  överlägsen. 

Vetenskapliga  texter  som  skrevs  under  1800-talet  bekräftar  dessa  uppfattningar  och  fastslog 

sambanden mellan ras och genus. Man menade exempelvis att europeiska kvinnor hade mindre 

hjärnor än europeiska män, vilket gjorde kvinnorna mer lika de svarta männen. Detta skulle förklara 

både  kvinnors  lägre  intellektuella  förmågor  och  de  abnorma  sexuella  drifter  de  ansågs  ha. 

Uppenbart  ideologiska  uppfattningar om ras  och  genus  kunde  alltså  användas  för  att  bekräfta 

varandra i rasbiologins vetenskapliga namn.67

Rhys  låter  sin  manlige  protagonist  i  Sargassohavet stå  för  både  rasistiska  åsikter  och  ett 

nedvärderande av den Andra. Redan tidigt i hans berättelse, då Antoinette och Rochester färdas till 

platsen där de ska tillbringa sin smekmånad, kodas naturen som vild och främmande: ”Det är för 

mycket av allting, tänkte jag medan jag trött red efter henne. För mycket blått, för mycket purpur, 

för mycket grönt. Blommorna är för röda, bergen för höga, höjderna för nära. Och kvinnan är en 

främling.” (54, 59) På så sätt fastslår  Rochester ett släktskap mellan kvinnan och naturen, båda 

beskrivs som främmande och avvikande från hans normer. Han berättar vidare om de negativa drag 

han redan tycker sig finna hos sin nyblivna hustru: ”Jag betraktade henne kritiskt. Hon hade en 

trekantig hatt som klädde henne. Den skuggade i varje fall ögonen som är för stora och kan göra en 

förvirrad.  På  mig  verkar  det  som  om  hon  aldrig  någonsin  blinkar.  Avlånga,  sorgsna,  mörka, 

främmande ögon. Det är  möjligt att hon är kreol av ren engelsk härkomst,  men ögonen är inte 

66 Simone de Beauvoir, Det andra könet, övers. Adam Inczèdy-Gombos & Åsa Moberg  (Stockholm, 2002 [1949]), s. 
26f., kursiv i orig. 

67 Loomba, s. 159ff.
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engelska och inte europeiska heller.” (52, 56)  Antoinettes utseende och främmande drag stör och 

skrämmer Rochester, som har svårt att placera henne. Det engelska är för honom välbekant och 

eftersträvansvärt och det som inte passar in i det engelska kodsystemet får status som avvikelse från 

normen.  Ändå  kan  Antoinette,  som trots  allt  är  av  europeiskt  ursprung,  stundtals  passera  utan 

kritiska anmärkningar från hans sida.  Vid ett tillfälle konstaterar han: ”När hon leende såg upp 

kunde hon ha varit vilken vacker engelsk flicka som helst”. (55, 60) I Rochesters berättelse är det 

alltså både kvinnan och naturen som skrivs in i positionen som det Andra. De exotiska drag som de 

tillskrivs framstår som både lockande och skrämmande: ”Träden var hotfulla och trädens skuggor 

som långsamt rörde sig över golvet hotade mig. Det där gröna hotet. Jag hade känt det ända sedan 

jag såg stället  första gången. Ingenting hade jag kunskap om, ingenting fanns det som tröstade 

mig.” (120, 123) Naturen blir här en inskription av hans osäkerhet och vilsenhet. Den natur han inte 

kan kontrollera utmålas som hotfull och farlig och får på så vis ta på sig de drag han själv vägrar att 

kännas vid. 

Jagets splittring

I  Sargassohavet förekommer på flera ställen spegeln som motiv och effekten är en betoning av 

särskiljande och splittring. Howells skriver att spegelbilderna som motiv betonar separation istället 

för sammanlänkande av jaget och bilden av jaget.68 När Antoinettes barndomshem står i  brand, 

anlagd av en grupp svarta människor, får hon syn på sin svarta lekkamrat Tia och rusar mot henne. 

Men Tia sviker henne:  ”När jag kom nära såg jag den kantiga stenen i hennes hand men jag såg 

henne inte kasta den. Jag kände den inte heller, bara någonting vått som rann nerför mitt ansikte.[...] 

Vi stirrade på varandra, blod på mitt ansikte, tårar på hennes. Det var som om jag såg mig själv. 

Som i en spegel.”(36, 38) Tia gestaltas som en sorts dubbelgångare till Antoinette och genom att 

förlora Tias vänskap förlorar Antoinette en del av sig själv. Dubbelgångaren är ett vanligt topos i 

Rhys författarskap skriver Gregg, som menar att effekten är att framhäva splittrad subjektivitet och 

den uteslutning som de binära oppositionerna implicerar. Den galna kvinnan är en annan aspekt av 

dubbelgångarens motiv.69

Det är också signifikativt att speglar inte är tillåtna i det nunnekloster där Antoinette går i skola. 

Koenen menar att klostrets gemenskap utgör ett helande, kvinnligt kollektiv och vill se avsaknaden 

av speglar såväl som män, som en aspekt av detta.70 I denna kvinnliga värld råder frid och olika 

principer samexisterar istället för att vara hierarkiskt ordnade: ”Klostret var min tillflyktsort,  en 

solskenets och dödens plats” (45, 47), berättar Antoinette, vilket visar på hur döden och ljuset båda 

68 Howells, s. 115.
69 Gregg, s. 197. 
70 Koenen, s. 10, 14.
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är närvarande utan att framställas som symboliska kontraster. Det är först i samband med att det 

manligt  konnoterade logos och det binära tänkandet  gör sitt  inträde i  romanen,  som problemen 

börjar. Spegeln länkas på så vis till den patriarkala logiken. Därigenom blir spegeln en symbol för 

det dikotoma tänkande som bland annat ger upphov till marginaliseringen av den Andra. 

I sista delen, då Antoinette sitter inlåst i rummet i England, tänker hon: 

Det finns ingen spegel här och jag vet inte hur jag ser ut nu. Jag kommer ihåg hur jag brukade se 
på när jag borstade håret och hur mina ögon tittade tillbaka på mig. Flickan som jag såg var jag och 
ändå inte riktigt jag själv. För länge sedan, när jag var barn och mycket ensam, försökte jag kyssa 
henne. Men glaset var mellan oss – hårt, kallt och dimmigt av min andedräkt. Nu har de tagit bort 
allt. Vad gör jag på det här stället och vem är jag? (143, 147)

Även om spegelns reflektion ger en viss tröst och bekräftelse på ens existens kan dess reflekterade 

bild  aldrig  ge hela  sanningen.  Inte  heller  kan  den bota  ensamheten,  då den snarast  betonar  en 

separation mellan det subjektiva jaget som upplever och den bild man ser framför sig i spegeln. 

Spegeln markerar en alienation från jaget. Vid det tillfälle då Antoinette tänker detta har hon också 

blivit  fråntagen sin  spegel.  Spegeln  ger  ändå,  trots  sin  oförmåga att  återge  hela  sanningen,  en 

möjlighet till  visuell självbekräftelse. Fråntagen sin spegel blir Antoinette än mer utelämnad till 

omgivningens definitioner av henne. Spegelns symboliska funktion är alltså inte helt densamma i 

romanens tredje del, som i den första delen där frånvaron av speglar har en positivare symbolik.

I romanens slutskede, när Antoinette drömmer att hon sätter eld på huset, får hon syn på sig själv 

i  en spegel.  ”Det var då jag fick syn på henne – spöket.  Kvinnan med svallande hår.  Hon var 

omgiven  av  en  guldram  men  jag  kände  igen  henne.”  (150,  154)  Antoinette  känner  inte  igen 

reflektionen som sig själv, utan tillskriver den ”spöket”, det vill säga Bertha, den Andra som hon 

genom proleptiska glimtar vet att hon kommer att förvandlas till. Passagen signalerar på så vis ett 

slags  slutgiltigt accepterande av Berthas öde. Det kan läsas som att hon går in i rollen som den 

Andra, det öde som hennes make redan tillskrivit henne. 

Inte bara spegelns symbolik utan även Rochesters namnbyte är  betydelsefullt  för Antoinettes 

splittrade identitet. Rochester lyckas inte med att förändra Antoinette genom att ge henne ett annat 

namn, menar Gregg. Däremot har namnbytet effekten att det splittrar hennes subjektivitet och just 

denna kluvna identitet, det vill säga identiteten som Antoinette respektive Bertha, blir det öde hon 

måste möta.71 

Klädernas funktion för identitetsskapande återkommer också i romanen, vilket lyfter fram att 

identitet till stor del handlar om att ikläda sig en roll.  Med andra ord är omvärldens förväntningar 

baserade på det yttre. Klänningen som motiv förekommer exempelvis på flera ställen och är laddad 

71 Gregg, s. 98.

31



med symbolik.  I  Antoinettes  barndomsskildring  berättar  hon hur  Tia  tagit  hennes  klänning  och 

lämnat kvar sin egen så att Antoinette tvingas ta på sig den istället. Klänningen framstår här som en 

symbol för hennes privilegierade ställning som vit,  men visar även hur lätt  denna position kan 

förloras. 

I  andra  delen  förekommer  en  annan  klänning.  Rochester  återger  i  sin  berättelse  ett 

samtal han och Antoinette haft vid middagsbordet: 

Hon verkade belåten när jag gav henne en komplimang för klänningen och berättade för mig att 
hon hade låtit sy den i St Pierre på Martinique. ’De kallar den här modellen à la Joséphine.’
’Du pratar om St Pierre som om det vore Paris’, sa jag.
’Men det är Västindiens Paris.’ (63, 67, kursiv i orig.) 

I  Rochesters  kommentar  kan  man  urskilja  ett  lätt  förakt  inför  Antoinettes  entusiasm.  St  Pierre 

framstår som en sorts kolonial imitation av den europeiska metropolen och klänningen blir därmed 

en blek kopia av de parisiska originalen. Ändå säger sig Rochester tycka om klänningen, vilket kan 

läsas som en uppmuntran av den europeiska kvinnlighetens ideal. Några sidor senare i romanen 

talar han och Antoinette om Christophines klänning, då hon just serverat dem frukost på sängen. 

Han säger: ”Hennes kaffe är utsökt men hennes språk är hemskt och hon skulle kunna hålla upp 

klänningen.  Den  måste  bli  mycket  smutsig,  när  flera  meter  av  den  släpar  på  golvet.”(67,  71) 

Antoinette förklarar denna sedvänja för honom. Det är för att markera högtidlighet, berättar hon. 

Genom att inte bry sig om ifall klänningen blir smutsig visar man att det inte är den enda klänning 

man har. Rochester ställer sig kritisk till detta  skick och fortsätter med att kritisera Christophines 

personlighet.  På  så  vis  antyds  en  koppling  mellan  hennes  yttre  föregivna  oskick  och  hennes 

personliga egenskaper. Christophines klänning representerar på så vis den radikala alteriteten som 

inte  försöker  härma  europeiska  sedvänjor  utan  existerar  i  egen  rätt.  Den  bildar kontrast  till 

Antoinettes imitation av det franska modet, vilken snarare befäster hennes position som den Andra, 

i form av den koloniserades underkastelse under den europeiska normen. På så sätt blir Antoinettes 

klänning  en  symbol  för  hennes  position  mitt  emellan  två  världar,  den  europeiska  och  den 

västindiska. Hennes klänning framstår som ett slags mimicry, det vill säga en sorts imitation av det 

europeiska.72

Även i tredje delen förekommer en klänning och den blir en symbol för det avlägsna Västindien. 

Antoinette fruktar att någon tagit den ifrån henne, då detta vore att ytterligare förlora sin identitet. 

Klänningen blir där det enda påtagliga beviset på hennes existens i det kalla England vars existens 

hon betvivlar, som vi ska se senare i analysen.  

72 Mimicry är en term som används inom postkoloniala teorier för att beteckna den kolonialiserades försök att imitera 
kolonisatörernas kultur. Se Homi K. Bhabha, The Location of Culture (New York ,1994), s. 126ff. 
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I  detta  avsnitt  har  jag  visat  på  hur  subjektets  splittring  på  olika  sätt  underminerar  dess 

utsägelseposition. Processen att göra någon till den Andra är ett sätt att förringa och åsidosätta den 

andras erfarenheter. De speglar och klänningar som förekommer som motiv i romanen, lyfter på 

olika sätt fram problematiken med identitet och identitetens koppling till en position som man kan 

tala  ifrån.  I  nästa  avsnitt  ska  vi  se  närmare  på  den  kritik  som  Sargassohavet uttrycker  mot 

föreställningar om Västindien i Jane Eyre.

Imperialism och motstånd

Den imperialistiska pennan

I detta avsnitt av analysen kommer jag att diskutera hur Rhys omförhandlar de uppfattningar och 

stereotypa bilder av Västindien som beskrivs i Jane Eyre och hur hon i Sargassohavet iscensätter en 

sorts diskursiv kamp mellan imperium och koloni.

Berättelser strukturerar en kulturs betydelser. I Narrativ teori och metod skriver Anna Johansson 

att berättelser alltid berättas i ett visst syfte. I de berättelser som spridits i västvärlden får själva 

koloniseringen en undanskymd plats i skuggan av beskrivningar av kapitalism och feodalism, som 

därigenom tillskrivs en större betydelse för västvärldens historia. De som skriver berättelser ur ett 

postkolonialt perspektiv har makten att utmana detta och placera kolonialismen på en mer central 

position. Detta gäller generellt för berättelser, det vill säga inte bara litterära sådana.73 

Edward Said skriver mer specifikt om skönlitterära berättelser och konstaterar att romaner spelat 

en  betydelsefull  roll  för  ”formandet  av  attityder,  referenser  och  erfarenheter  i  imperierna”.74 

Berättelser står i centrum för vilka uppfattningar som skapas i västvärlden om främmande kulturer. 

Att ha monopol på kulturen är att ha makt att hindra alternativa berättelser och utsagor om världen 

från att spridas. Said, vars teorier influerats av Foucault, beskriver hur orientalismen uppstått, det 

vill säga sättet på vilket västerlänningar sett på det orientaliska och hur dessa bilder framställts i 

kulturen. Det orientaliska framställs som underlägset det västerländska och i schablonartad form. 

Han betonar att det handlar om representation, alltså en sorts sanningseffekt som inte nödvändigtvis 

är  baserad  på  faktiska  iakttagelser.  Det  faktum  att  orientaliska  föreställningar  och  bilder  är 

begripliga för västerlänningar, tyder på att de säger minst lika mycket om Västerlandet som om 

Orienten. Det är genom västerländska representationstekniker som bilderna förmedlas och det är 

tack vare att den västerländska publiken är insatt i dessa koder, som föreställningarna om Orienten 

får status som sanning. Said tillskriver alltså romanerna en viktig roll i denna kulturella imperialism 

som styr hur Orienten som diskursiv formation skapats. Han skriver att Foucault inte har någon 
73 Anna Johansson, Narrativ teori och metod (Lund, 2005), s. 68.
74 Edward Said,  Kultur och imperialism, övers. Hans O. Sjöström (Stockholm, 1995[1993]), s.10.
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stark tro på enskilda verks makt att göra någon stor skillnad i dessa kollektiva processer. Själv tar 

dock Said avstånd från denna inställning och menar att enstaka verk eller författare mycket väl kan 

få en auktoritativ status och makt att påverka genom att de läses och citeras av andra.75

Jane  Eyre  är  ett  exempel  på  ett  verk  som genom sin  kanoniserade  status  i  den  europeiska 

litteraturen  blivit  vida  läst  och  därigenom  troligen  sett  till  att  sprida  de  värderingar  och 

föreställningar  som romanen  vilar  på.  Jane  Eyre  har  dessutom fått  stor  uppmärksamhet  inom 

feministisk kritik och hyllats som en av de första romanerna som gett uttryck för en stark kvinnlig 

subjektivitet. Janes röst framträder dock på bekostnad av de andra kvinnliga rösterna. Man kan se 

hur rösterna från de andra kvinnliga karaktärerna gradvis suddas ut i texten, menar Robbins,  och 

pekar på att Janes barndomsvän  dör på internatskolan, hushållerskan på Thornfield går i pension 

och Rochesters illegitima dotter Adèle skickas till internatskola för att vänjas av med sina opassande 

franska vanor.76 På så vis lämnas plats bara åt den borgerliga individualistiska kvinnans framgång. 

Allra tydligast är förstås utplånandes av Berthas röst ur Jane Eyre. Med Said och Spivak kan man 

säga att romanen bygger på ett kolonialt och imperialistiskt antagande. Den gör plats åt ett kvinnligt 

subjekt,  men  den  kvinnliga  protagonisten  hävdar  sin  position  på  bekostnad  av  det  icke-

västerländska subjektet.

Tendensen att nedvärdera det icke-engelska är genomgående i Jane Eyre. En passage i romanen 

där kontrasten mellan England och Västindien tydligt framgår är då Rochester beskriver Västindien 

för Jane. ”Det var en glödhet västindisk natt, en sådan natt som ofta förebådar orkan där nere. [...] 

Luften var tjock som av svavelångor – ingen svalka någonstans. Moskiter svepte in och surrade 

ilsket omkring i rummet.” Hans beskrivning av miljön som ett svavelmättat inferno flätas samman 

med beskrivningen av hans föregivet galna hustru som utstöter ”vilddjursskrän” i natten.77  

Rochesters räddning i misären beskrivs på följande vis:

En frisk  vind  från  Europa  blåste  över  oceanen  och  strömmade  in  genom det  öppna  fönstret, 
ovädret  bröt  lös,  regnet  hällde ned,  åskan dånade,  blixten flammade,  och luften blev  ren.  Jag 
fattade då ett beslut. [...] [D]et var den sanna visdomen som tröstade mig i den stunden och visade 
mig den rätta väg jag skulle följa. Den milda vinden från Europa viskade ännu i de uppfriskade 
bladen, och Atlanten dånade i härlig och obunden frihet.78

Det är vid detta tillfälle som Rochester i Jane Eyre bestämmer sig för att ta sin hustru till England 

och spärra in henne för att undanröja henne och sedan kunna fortsätta sitt liv som om inget hade 

hänt.  Bildspråket  som beskriver  de respektive miljöerna är typiskt  för den koloniala  diskursen: 

75 Edward Said, Orientalism (New York, 1978), s. 21ff.
76 Robbins, s. 41.
77 Brontë, s. 368f. (s. 350f. i den engelska utgåvan).
78 Ibid., s. 369, min kursiv (s. 351 i den engelska utgåvan).
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Västindien målas upp som ett helvete fullt av undertryckta aggressioner, medan England framstår 

som den friska, renande kraften som bistår honom i hans kval och leder hans beslutsfattande på den 

rätta vägen. 

Den postkoloniala kritiken

John Thieme skriver ur ett postkolonialt perspektiv att alteriteten, det främmande, är en viktig trop i 

Jane Eyre och får sitt mest utpräglat negativa uttryck i gestaltandet av karaktären Bertha och den 

västindiska värld hon representerar. Genom att använda bilden av Västindien som en helvetisk plats, 

som  en  kontrast  till  England,  rättfärdigas  Rochesters  perspektiv.  Samtidigt  befästs  också  den 

positiva europeiska identiteten. Bertha framstår som en personifikation av den vilda, ociviliserade 

alteriteten som inte kan rymmas inom det engelska kodsystemet och som därför utesluts. Thieme 

menar att Brontës roman inte uppvisar något intresse för att utforska de icke-europeiska subjektens 

situation eller  relationerna mellan metropol  och koloni.  Ingen uppmärksamhet  ges heller  åt  det 

faktum att England var beroende av kolonierna för sitt ekonomiska välstånd och fick sin status som 

stormakt genom sitt innehav av kolonier. Kolonin blir det Andra, det som det normerande (i det här 

fallet den engelska medelklassen) tar avstånd från i formandet av sin självbild. Det är mot detta som 

Rhys reagerar i  Sargassohavet,  där hon strävar efter att nyansera de negativa bilder av det utom-

europeiska  som  Jane  Eyre förmedlar.  Rhys  försöker  också  tillskriva  Antoinette/Bertha  en 

mänsklighet i kontrast till den djuriska natur som kännetecknar karaktären i Brontës roman, skriver 

Thieme.79 

Det postkoloniala perspektivet utgör ett korrektiv till feministiska läsningar av Jane Eyre, vilka i 

regel låtit bli att uppmärksamma de imperialistiska inslagen. Sandra M. Gilbert och Susan Gubar, 

författare av den feministiska klassikern The Madwoman in the Attic (1979) läser Jane Eyre som en 

pilgrimsresa där protagonisten Jane utvecklas. I deras analys är Bertha Janes mörka dubbelgångare. 

Berthas undanskymda existens på vinden är det yttersta hindret för Jane och Rochesters äktenskap 

och på så vis är den galna kvinnan endast en funktion i Janes självrealisering. Bertha blir en sorts 

symbol för Janes hemliga önskningar, då Bertha utför det som Jane egentligen skulle vilja göra. När 

till exempel Bertha nattetid smyger ut ur sitt vindsrum och river sönder Jane Eyres brudutstyrsel 

illustrerar det att Jane i hemlighet önskar uppskjuta bröllopet och Bertha blir på så vis Janes mörka 

skugga.80 Såsom  påtalats  av  flera  postkolonialistiska  kritiker  rymmer  en  sådan  tolkning  en 

reducerande bild av Bertha, som inte framhävs som en karaktär i egen rätt. Istället för att intressera 

sig för hennes situation blir hon åter förvisad till att vara den Andra, den här gången i skuggan av 

79 Thieme, s. 75ff. 
80 Sandra M. Gilbert, Susan Gubar, The Madwoman in the Attic. The Woman Writer and the Nineteenth-Century 

Literary Imagination (New Haven/ London, 2000 [1979]), s. 359.
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den engelska kvinnan snarare än mannen.

Sargassohavet polemiserar alltså mot de negativa bilder av det västindiska som Jane Eyre för 

fram och öppnar upp en dialog mellan två positioner: det engelska och det västindiska, en dialog 

som inte är möjlig i Brontës monologiska roman. En möjlig läsning av Sargassohavet är att se den 

som en allegori, där en västerländsk, imperialistisk diskurs möter postkolonial kritik. Bland andra 

O'Connor uppmärksammar att Rochester tycks förkroppsliga det koloniala Englands egenskaper. 

Han beskrivs som aggressiv och kontrollerande, medan Antoinette utmålas som passiv och styrd 

vilket  på  så  vis  representerar  det  koloniserade  landets  ställning.  Dessa  egenskaper  är  också 

genuskodade: det västindiska får feminina konnotationer medan det engelska, kontrollerande får 

maskulina.81 

Rochester i  Sargassohavet  får  i egenskap av engelsman representera den koloniala,  rasistiskt 

färgade diskursen. En kväll kommer den svarta tjänsteflickan Amélie in i Rochesters rum med mat 

på en bricka. Deras möte börjar med att Amélie matar honom och kvällen slutar med att de har sex. 

Han minns efteråt  kvällen som ett  glädjerus (där vinet som han intagit  sannolikt  påverkat hans 

sinnestillstånd), men han ger också uttryck för dubier: ”På morgonen kände jag det naturligtvis på 

ett annat sätt. Ännu en komplikation. Omöjlig. Och hennes hy var mörkare, hennes läppar tjockare 

än jag hade trott.” (112, 115) Här är det alltså Amélies svarta anletsdrag som framhålls i negativa 

ordalag. Hennes alteritet gör henne föga lämpad att vara Rochesters älskarinna.

I  Sargassohavet spelar Rochester och Antoinettes styvfar, Mr Mason, båda två rollen som den 

vite västerlänningen utan förståelse för lokalbefolkningens seder och tro. Mr Mason vägrar in i det 

sista att  tro på att  de svarta människorna i  trakten kommer att  gå till  anfall  mot familjen trots 

varningar och böner från hustrun Annette, som känner dem bättre. Han avfärdar dem omväxlande 

som barn som inte skulle ”göra en fluga förnär” (28, 30) och som ”druckna negrer” (31, 32), och 

omyndigförklarar dem på så vis. När de svarta till slut sätter eld på huset ber Mr Mason den högste 

patriarken om hjälp: ”Må Gud allsmäktig bevara oss” (34, 36). Räddade blir de förvisso, men inte 

av Gud utan av de svartas vidskepliga tro. Det visar sig att familjens papegoja brinner och eftersom 

detta innebär otur enligt  de svartas trosföreställningar bryter de upp sin belägring av huset och 

lämnar familjen ifred. Medan den kristne guden förblir en abstraktion som inte är till någon hjälp 

trots Mr Masons åkallan får alltså den svarta folktron här en konkret effekt och räddar deras liv. 

Gud framstår som en symbol för tron på en yttersta sanning och representerar också den patriarkala 

traditionen i egenskap av Fadern och den högste patriarken. Kristendom och imperialism är alltså 

sammanlänkade i den västerländska diskurs som Rhys reagerar mot. 

Robbins skriver att själva strukturen i  Sargassohavet antyder att olika intressen och diskurser 

81 O'Connor, s. 170, 148.
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alltid  möts  för  att  skapa  subjekt  och  livsberättelser.  Den  tredelade  strukturen  och  de  olika 

berättarrösterna  synliggör  att  det  imperialistiska  projektet  historiskt  sett  formade  både  de 

koloniserade  och  kolonisatörerna.  Fastän  romanen  är  en  berättelse  om imperialism  är  det  inte 

relationerna  mellan  svarta  och  vita  som står  i  centrum  utan  den  relation  som  Rochester  och 

Antoinette representerar. Antoinette är trots sin rasmässiga vithet hemmahörande i en annan kultur 

och står därför för en kulturell olikhet som gör henne mindre passande som Rochesters hustru. Hon 

framställs  som  känslomässig  och  förstår  sig  inte  på  de  abstrakta  koncept  som  strukturerar 

Rochesters tillvaro, till exempel lagen, rättvisan och den mätbara, linjära tiden. Robbins menar att 

Sargassohavet därmed kritiserar, inte bara Jane Eyre, utan hela den tradition av realistiska narrativ 

som osynliggör att det alltid finns en annan sida. Det finns många olika subjektspositioner som 

presenterar  viktiga  synpunkter  men  dessa  utesluts  i  realismen med  hjälp  av  dess  auktoriserade 

version  av  sanningen.  Den  egna  positionen  upphöjs  åtminstone  i  den  realistiska  monologiska 

romanen till  universell sanning,  vilket är ett problem som Robbins menar att  Sargassohavet tar 

upp.82

Som kreol  hör Antoinette  inte  riktigt  hemma någonstans.  Under uppväxten undviks hon och 

modern av de andra vita på ön, eftersom de är fattiga och därför saknar det som ger status i de vitas 

värld. Men inte heller accepteras Antoinette helt av de svarta på ön, som kallar hennes familj för de 

”vita niggrerna”. (34, 35) Hennes närvaro i romanen blir ett korrektiv till den svart-vita värld som 

Jane Eyre målar upp och den visar att det finns fler sidor och vinklar att utforska.

Sammanfattningsvis  kan  man säga  att  Rhys  kritiserar  de  stereotypa  bilder  av  det  utom-

europeiska och det västindiska som Jane Eyre målar upp. I Sargassohavet låter hon det västindiska 

artikuleras  parallellt  med  det  västerländska,  vilket  förhindrar  att  det  ena  synsättet  auktoriseras 

medan det  andra  tystas  ned  som det  Andra.  Nästa  avsnitt  handlar  om  konflikterna  kring  olika 

verklighetsuppfattningar i romanen, och om den kritik som där riktas mot universella anspråk på 

sanning och objektivitet.

82 Robbins, s. 44f. 
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Maktens sanning och sanningens makt

Verklighetens konstruktioner

Frågan om vad som är verkligt  eller  inte,  kan vara en avgörande faktor  i  legitimerandet  av en 

berättelse. Det som kan göra anspråk på att vara verkligt blir mer trovärdigt.  Dessa ontologiska 

bryderier är ett område där Antoinettes och Rochesters åsikter går vitt isär och som på så vis betonar 

deras konfliktartade relation. I romanen artikuleras många frågor om sanningens ontologiska status.

Låt oss börja med en kort tillbakablick på hur synen på kunskap och möjligheterna att uppnå 

kunskap, förändrats genom historien. Upplysningstankarna, som främst förknippas med 1700-talet, 

markerar  en drastisk förändring i  den europeiska tanketraditionen.  Förnuftet  började anses  vara 

grunden för kunskap om världen. Detta blev också utgångspunkten för den vetenskapliga metodiken 

och därmed måttstocken för hur sanningen kan uppenbaras. Dessa tankar har, trots att de ifrågasatts, 

levt kvar i våra vardagliga antaganden och påverkat hur vi betraktar sanning och möjligheterna att 

nå sanningen. Antagandena har även lett till att förnuft värderas högre än känsla och objektivitet 

högre än subjektivitet.  Många poststrukturalistiska teoretiker, däribland Foucault, Spivak och Said 

har  kritiserat  de vetenskapliga anspråken på objektivitet,  som man menar  döljer  de ideologiska 

antagandena.  Det  föregivet  objektiva  och  universella i  de  västerländska  och  humanistiska 

diskurserna har avslöjats som en vit, manlig kolonialist, skriver Loomba.83

Polyfonin i  Sargassohavet  är ett sätt att visa på att det finns många olika positioner att inta i 

förhållande till begreppet sanning. I romanen beskrivs de kvinnliga karaktärerna som skeptiska till 

anspråken på föregivet universella, objektiva sanningar, medan männen är mer säkra på sin sak men 

därför också lättare misstar sig. Rochester berättar att Antoinette ”var tveksam, osäker när det gällde 

fakta – alla fakta”. (69, 73) Modern Annette anklagar i första romandelen sin make för att inte tro på 

”den  andra  sidan”  hos  de  svarta  människorna,  den  sida  hon  menar  rymmer  deras  ondskefulla 

personlighetsdrag. (26, 28) Antoinette  upprepar hennes ord då hon senare i romanen i ett samtal 

med sin make säger: ”Det finns alltid en annan sida, alltid”, när de talar om de negativa rykten om 

hennes familj som Daniel låtit sprida. (102, 106) På så vis står de kvinnliga romanpersonerna för en 

kritisk syn på det västerländskt och manligt kodade förnuftets tolkningsföreträde.  

På  sin  bröllopsdag  pratar  Antoinette  och  Rochester  om hur  de  ser  på  varandras  hemländer. 

Passagen finns i den del där Rochester berättar ur första persons perspektiv: 

’Är det sant’, sa hon, ’att  England är som en dröm? En av mina vänner som gifte sig med en 
engelsman skrev och berättade det för mig. Hon sa att ibland är det här stället London som en kall 

83 Loomba, s. 66.
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mörk dröm. Jag skulle vilja vakna.’
’Tja’, svarade jag förargat, ’det är precis så som din underbara ö verkar för mig, alldeles overklig 
och som en dröm.’
’Men hur kan floder och berg och havet vara overkliga?’
’Hur kan miljoner människor och deras hus och deras gator vara overkliga?’
’Mycket lättare’, sa hon, ’mycket lättare. Ja, en stor stad måste vara som en dröm.’
’Nej, det är det här som är overkligt och som en dröm’, tänkte jag. (63, 67) 

Huvudpersonernas perspektiv kan inte mötas, dels på grund av att de båda vägrar se den andras 

perspektiv,  dels också  på  grund av  deras  ojämlika  relation.  Eftersom de  ingått  äktenskap  äger 

Rochester Antoinettes egendom och kontrollerar henne på så vis. Genom att han redan har medlen 

för kontroll behöver han inte ändra på sitt perspektiv.84 Äktenskapet har således inte förenat deras 

respektive världar. De framställs snarare som oförenliga. O'Connor menar att båda har problem med 

att förstå den andres verklighet, men att Rochester kanske är blindast av de två, då han tror sig vara 

objektiv, logisk och distanserad. I själva verket är det bara Christophine som kan reflektera öppet 

om verkligheten.85  Robbins konstaterar att  upplevelsen av att  ha ett  hem, det vill säga att höra 

hemma någonstans,  mycket  väl  kan vara utgångspunkten för formandet  av en subjektsposition. 

Problemet som romanen lyfter fram, menar Robbins, är att det är sannolikt att en individ betraktar 

bevisen för sin personliga position som belägg för universella lagar.86

Den ovan citerade diskussionen mellan Antoinette och Rochester om vems hemland som är mest 

verkligt är därför representativ för den problematik som löper som en röd tråd genom romanen. 

Deras  respektive  hem blir  symboler  för  deras  olika  och  oförenliga  positioner.  Rochester  låter 

Antoinette få sista ordet i deras dialog, men inom sig är han övertygad om att han har rätt. Att 

Antoinette i citatet ger företräde åt naturen (floder och berg) som grund för kunskap, snarare än 

artificiella konstruktioner (hus och gator) som Rochester åberopar, kan också läsas som ett sätt att 

skriva om den traditionella genuskodningen, enligt vilken kvinnan och naturen är sammankopplade. 

Associationen mellan kvinna och natur kvarstår här, men naturen tillskrivs en större status, som 

grund för den empiriska verkligheten.

Rochester  säger  att  vad  man  än  berättar  för  Antoinette  ändrar  hon  inte  sin  uppfattning  om 

England:

Hon hade redan allt klart för sig. Någon roman, ett tillfälligt yttrande som aldrig hade glömts bort, 
en teckning, en tavla, en sång, en vals, några toner och hennes föreställningar var utstakade. Om 
England  och  om  Europa.  Jag  kunde  inte  ändra  dem  och  det  kunde  förmodligen  ingenting. 
Verkligheten kunde bringa henne ur fattningen, förvirra henne, göra henne illa, men det skulle inte 
vara  verkligheten.  Det  skulle  vara  ett  misstag  bara,  otur,  ett  steg  i  fel  riktning,  hennes  låsta 
föreställningar skulle aldrig ändras.

Ingenting som jag talade om för henne påverkade henne alls. (74f., 78) 

84 Se Robbins, s. 45f.
85 O'Connor, s. 151f.
86 Robbins, s. 45.
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Rochesters kommentar kan ses som ett uttryck för en imperialistisk världssyn. Hans västerländska, 

vita, manliga perspektiv är det som räknas och andra synsätt är ogiltiga. Han gör anspråk på att 

ensam ha tillgång till ”verkligheten”, medan hennes uppfattningar och erfarenheter nedvärderas som 

”låsta föreställningar”.

Relationen mellan Rochester och Antoinette påminner mycket om relationen mellan Antoinettes 

mor och Mr. Mason, Antoinettes styvfar. Även i den relationen är det mannen som står för det 

kompromisslösa förnuftet, som till slut får ödesdigra konsekvenser för familjen. ”Annette, ta ditt 

förnuft till fånga” (25, 27), uppmanar han till exempel vid ett tillfälle då Annette talar om att hon 

vill lämna Coulibri, då platsen inte längre känns trygg. Rhys låter dock Annettes profetia uppfyllas 

och auktoriserar på så vis den motdiskurs som mannen dömt ut som irrationell.

England – finns det?

Christophine är den som i sammanhanget står för den sunda skepsisen. Hon tvivlar på Englands 

existens, med motiveringen att hon aldrig själv upplevt landet och hon vägrar att blint tro på det 

som berättas för henne. 

Jag säger inte att jag inte tror, jag säger att jag inte vet, jag vet vad jag ser med mina ögon och det 
här har jag aldrig sett. Förresten frågar jag mig om det här stället är som de säger? Somliga säger 
ett, somliga ett annat. Jag har hört att det är så kallt att man kan frysa arslet av sig och så tjuvar de 
ens pengar, klipska som satan. Du har pengar i fickan, du tittar igen och bom! Inga pengar. Varför 
vill du resa till det där kalla tjuvstället? Om stället nu finns, jag har aldrig sett det, den saken är 
säker. (89, 92f, kursiv i orig.) 

Antoinette funderar över Englands representation i läroböckerna, men dess sanna ontologiska status 

är obekant för henne. Hon försöker skapa sig en bild av landet men får inte ihop mer än en splittrad 

bild av ett land, inhämtad från böcker, det vill säga från andrahandskällor: ”England, ljusrosa på 

kartan i geografiboken, men på sidan mitt emot trängs orden och ser tunga ut. Export, kol, järn, ull. 

Så  import  och  invånarnas  karaktär.  Namn,  Essex,  Chelmsford  on  the  Chelmer.  Högplatåerna  i 

Yorkshire  och  Lincolnshire.  Högplatåerna?  Betyder  det  berg?  Hur  höga?”  (88,  92)  Hennes 

uppfattning förblir ett ofullständigt uppradande av  statistiska fakta, men som tomma tecken utan 

referent.

En teori som kan vara belysande i detta sammanhang är den franske filosofen Jean Baudrillards 

(1929-2007) teori om simulacrum. Baudrillard menar att representation av tingen utvecklats på så 

vis  att  tecknen (till  exempel  orden)  inte  längre har  en  verifierbar  relation till  det  som tecknen 

avbildar.  Tecknen har ingen koppling till  verkligheten utan är sin egen verklighet.  Med termen 
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simulacrum avses ett ting eller en företeelse som inte är en avbildning av något tidigare existerande, 

utan en kopia till  vilken det  inte  finns något  original.87 Antoinettes funderingar kring Englands 

existens påminner om ett sådant simulacrum. Landet är för henne ett tomt begrepp, ett tecken som 

flyter  fritt  och  är  relaterat  snarare  till  andra  textuella  och  diskursiva  tecken,  än  till  en  fysisk 

verklighet.

Erfarenheternas kunskap skiljer sig från den kunskap böckerna lär  ut.  Problematiken med att 

hitta det verkliga England är ett tema i Rhys författarskap som återkommer bland annat i romanen 

Voyage  in  the  Dark,  skriver  Gregg. Där  är  det  den  unga  kvinnliga  protagonisten  Anna  som 

uppmanas av en manlig bekant (tillika kusinen till hennes före detta älskare) att läsa böcker för att 

hitta sanningen, istället för att låta hennes känslor ta över och styra tolkningarna. Greggs konstaterar 

att  detta  visar prov på hur den kreolska kvinnan upplever  att  England som en textuell  produkt 

kolliderar med England som hon själv uppfattar det med sina sinnen. De kreolska kvinnorna i Rhys 

romaner framhåller på så sätt gapet mellan hegemonisk diskurs och empirisk verklighet.88

I romanens sista del då Antoinette hålls instängd i Rochesters hus, kvarstår hennes misstro inför 

den engelska världens existens. Hon berättar att hon ibland smyger ut ur sitt rum på kvällarna efter 

att hennes vårdare somnat. 

Då öppnar jag dörren och går ut i deras värld. Den är, som jag alltid har vetat, gjord av kartong. 
Jag har sett den förut någonstans, den här kartongvärlden där allt är färgat brunt eller mörkrött 
eller i en gul färg som inte har något ljus i sig. När jag går i korridorerna önskar jag att jag kunde 
se vad som finns bakom kartongen. De säger att jag är i England, men jag tror dem inte. (144, 148) 

En värld av kartong är just vad den är eftersom hon, bildligt talat, inträtt mellan pärmarna på Jane 

Eyre, in i den värld som Brontës roman redan utmålat.  Antoinettes tvivel på Englands existens är 

därför befogat. Exemplet illustrerar hennes oförmåga att med hjälp av egna upplevelser skapa sig en 

uppfattning om landet. Medan hon är kvar i Västindien har hon inget annat än böcker att basera sina 

uppfattningar på, vilket möjliggör att Rochester kan diskreditera hennes perspektiv. Väl anländ till 

England är det  en annan text  som blir  hennes referensram, nämligen Brontës  Jane Eyre.  Detta 

intertextuella möte mellan romanvärldar framhäver svårigheterna med att nå en objektiv sanning. 

Det understryker hur tidigare fastställda narrativa och kulturella former för representation har en 

preskriptiv  verkan  och  på  så  vis  är  av  avgörande  betydelse  för  hur  man  ser  på  och  gestaltar 

verkligheten.  Antoinette  blir  en  sorts  offer  för  narrativa  konventioner  som  hon  likväl  finner 

motstrategier till, vilket jag återkommer till i analysens sista avsnitt om romanens upplösning. 

Vid ett tillfälle efter att Rochester bestämt sig för att lämna ön och söka läkarvård för Antoinettes 

87 Victoria Grace, Baudrillard's Challenge. A Feminist Reading (London/New York, 2000), s. 84f.
88 Gregg, s. 129f. Den svenska utgåvan heter Resa i mörker, övers. Britt Arenander (Stockholm, 1982).

41



föregivna otillräknelighet, sitter han och dricker rom och ritar. Han tecknar ett engelskt hus och 

delar in det i våningar och ritar in en kvinna på övervåningen: ”ett barns klotter med en prick till 

huvud, en större för överkroppen, en triangel till kjol, sneda linjer till armar och fötter”. (132, 134f.) 

Kvinnan han ritar är förstås Antoinette, som han i sina tankar redan stänger in i sitt engelska hus. På 

så sätt reducerar han henne till en platt, tvådimensionell person vilket blir ännu en illustration av 

Forsters begrepp ”flat characters” som tidigare diskuterats. Det engelska huset liksom den engelska 

lagen, existerar bara på papperet, skriver Hite, som konstaterar att dessa textuella konstruktioner 

ändå kan få stor makt över människor om de kommer i händerna på förtryckare.89

Lagens företräde

I  romanen  förekommer  på  flera  ställen  kritik  av  den  lag  och  den  rättvisa  som påstås  skydda 

medborgarna.  Christophine  hånar  lagen  i  romanens  första  del,  som utspelas  några  år  efter  att 

slaveriet avskaffats. ”Inget mer slaveri! Hon måste skratta! ’Dom här nya har sina lagar, dom. Sak 

samma.  Dom  har  domare.  Dom  har  böter.  Dom  har  fängelse  och  kedjefångar.  Dom  har 

trampmaskiner som krossar fötterna på folk. Dom nya är värre än dom gamla – listigare bara, det är 

allt.’” (21, 22f.) Förtrycket av de svarta kvarstår således enligt Christophines mening, det tar sig 

bara nya uttryck. Christophine förfasar sig också över att Antoinettes förmögenhet tillhör maken i 

och med deras giftermål. Själv har hon barn med tre olika män utan att ha varit gift med någon av 

dem, och säger att hon aldrig skulle ge bort sina pengar till en man. Christophine kan alltså sägas 

artikulera en kritik av hur den västerländska kvinnan förlorar sin makt i det genom lagen instiftade 

äktenskapet. 

Antoinette misstror begreppet rättvisa då hon inte upplevde att någon sådan fanns till hands för 

att hjälpa hennes mor och henne själv då de var fattiga och sårbara: 

’Rättvisa’,  sa hon. ’Det  ordet  har  jag hört.  Det är ett  kallt  ord.  Jag har  utforskat  det’,  sa  hon, 
fortfarande med låg röst. ’Jag skrev ner det. Jag skrev det åtskilliga gånger och i mina ögon såg det 
alltid ut som en iskall lögn. Det finns ingen rättvisa.’ (118, 121) 

Det brittiska rättssystemet som trots den västindiska frigörelsen lever kvar i praktiken är en selektiv 

rättvisa som gynnar de redan besuttna.

Lagen framhålls  i  romanen som en maktdiskurs som kan användas för att  hålla människor i 

schack. Rochester får till exempel ett brev från Mr Fraser, en vit polis som känner till Christophine 

sedan tidigare, och som skriver till Rochester för att varna honom för henne och hennes trollkonster. 

Mr  Frasers  brev  utmålar  Christophine  som  en  förbryterska  och  han uppmanar  Rochester  att 

89 Hite, s. 41. 
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kontakta ”den vite polisinspektören” och be om hjälp: ”Om hon bor i närheten av Er och hittar på  

någon av sina dumheter så låt honom genast få reda på det. Då skickar han upp några poliser till  

Ert ställe och den här gången ska hon inte komma så lindrigt undan. Det ska jag se till...” (115, 

118, kursiv i orig.) Under lagens föregivna rättvisa kan alltså orättvisa maktutövanden döljas. 

 I tredje delen berättar Grace att Antoinette attackerat sin bror kvällen innan då han kommit för 

att hälsa på. Grace säger: 

Jag var i rummet men jag hörde inte allt han sa, bara: ’Jag kan inte ingripa juridiskt mellan dig och 
din man.’ Det var när han sa ’juridiskt’ som du kastade dig över honom och när han vred kniven ur 
handen på dig bet du honom. Menar du att du inte kommer ihåg något alls av det här? (146, 150f.)

Det är alltså ordet ”juridiskt” som utlöser Antoinettes vredesutbrott. Det är också lagen och den 

rättvisa som lagen förmodas stå för, som kan sägas vara ansvarig för att hennes vansinne brutit ut 

från början.  Lagen hjälpte  inte  henne  och  Annette  under  deras  år  av fattigdom och inte  heller 

säkerställer  den  Antoinettes  trygghet  i  vuxen  ålder.  Istället  är  det  lagens  förtjänst  att  hon  är 

utelämnad till  en man som avskyr henne. Lagen ger henne inga möjligheter att lösgöra sig från 

förbindelsen, som gift kvinna är både hon och hennes hemgift mannens egendom. 

Mot lagens anspråk på universalitet ställer romanen kontextuella förklaringar. Efter ett besök hos 

Christophine, då Antoinette övertalat Christophine att hjälpa henne vinna Rochester tillbaka med 

hjälp  av  trollkonst  gal  tuppen,  vilket  är  en  uppenbar  allusion  på  bibeltexten.  Antoinette  tycks 

identifiera sig med Judas, förrädaren. Men hon frågar sig själv: ”vem vet någonting om förrädare, 

eller varför Judas gjorde det han gjorde?” (94, 97) Lagen och rättvisan är snar att döma och avgöra 

vem som har rätten på sin sida, men vad vet vi egentligen om vilka motiv som ligger bakom? Det är 

möjligt att man skulle ha större förståelse för brottslingen om man visste vilka motiv personen haft 

för  sitt  dåd.  Även  här  kan  texten  peka  på  kontextens  betydelse  för  dömandet av  människors 

handlingar och beteende. 

Koenen  skriver  att  medan  Jane  Eyre  upprepar  hegemoniska  verklighetskonstruktioner, 

destabiliserar Sargassohavet dessa genom att visa på de begränsningar som de rymmer. Bland annat 

bygger  den  hegemoniska  ordningen  på  ett  förtryck  av  de  underordnades  röster,  medan  Rhys 

visualiserar  en  annan  social  ordning.  Begreppet  verklighet  blir  därför  hos  Rhys  ett  omtvistat 

område,  menar  Koenen.  I  Sargassohavet visar  sig  de  marginaliserade  rösterna  inom  den  vita 

överhöghetens territorium ge uttryck för en helt annan syn på vad som är verkligt.90

Sanningens mångfald

90 Koenen, s. 31.
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Kunskapen, det vill säga vad vi tror oss veta om världen, är nära förknippad med begrepp som 

sanning  och  legitimering.  I  Rochesters  version  av  händelserna  inkorporeras  andra  källor,  som 

styrker  hans  version  av  verkligheten och  västerländska  perspektiv.  Rochester  konsulterar 

exempelvis en västerländsk bok som ger en beskrivning av obeah och beskriver den i termer av 

mörka krafter: ”De vita, som ibland är godtrogna, låtsas avfärda alltihop som nonsens. Fall av  

plötslig eller mystisk död tillskrivs ett gift som negrerna känner till och som inte kan spåras.” (85, 

89,  kursiv  i  orig.)  Han  förlitar  sig  sålunda  på  auktoriteten  i  västerländska  utsagor  om  den 

västindiska trollkonsten, som ett sätt att bekräfta hans egen åsikt om den. Ett annat exempel på hur 

perspektiv inflikas i Rochesters berättelse för att styrka hans åsikt är det brev Rochester mottar från 

Daniel Cosway, som säger sig vara Antoinettes halvsyskon, son till  Antoinettes far och en svart 

kvinna från  trakten.  I  sitt  brev  gör  Daniel  anspråk  på att  berätta  sanningen om Antoinette  och 

hennes familj. Det är han som upplyser Rochester om att inte bara Antoinettes mor varit galen, utan 

också fadern som beskrivs som ”spritt språngande galen” och ”[s]tupfull från morgon till kväll”. 

Daniel säger sig vilja varna Rochester för att gifta sig med Antoinette, ”med det dåliga blod som 

hon har från två håll”. (76f., 80f., kursiv i orig.) Daniels vittnesmål ger Rochester ett skäl till att 

börja betrakta sin hustru som galen genom att hänvisa till hennes påbrå. Även Gud åberopas som 

auktoritet av Rochester vid ett tillfälle då Antoinette frågar honom om han har något skäl för att 

behandla henne illa. Han berättar: ”’Ja’, sa jag, ’jag har ett skäl’, och jag tillade mycket milt: ’Min 

Gud.’” (101, 105)

Likväl har även Rochester problem med att finna det som är verkligt. Vid ett tillfälle är han ute 

och går i skogen och funderar på sin situation: ”Hur kan man få reda på sanningen, tänkte jag och 

den tanken ledde mig ingenstans. Ingen skulle tala om sanningen för mig. Varken min far eller 

Richard Mason, och absolut  inte  flickan som jag hade gift  mig med.”  (83,  86) Den vildvuxna 

skogen,  där  han  snart  förlorar  stigen  ur  sikte,  symboliserar  hans  vilsenhet  i  tillvaron.  I  hans 

omgivning finns flera som påstår sig säga sanningen, och han tvingas välja vems historia han vill 

tro på. 

Christophine  ger  vid ett  tillfälle  sin  syn  på relationen mellan Antoinette  och  Rochester  och 

kommenterar  bland  annat  hur  han  gift  sig  med  henne  bara  för  hennes  pengars  skull  och  hur 

Rochester låtsas gå  med på de lögner som Daniel sprider bara för att få en ursäkt att bryta ned 

Antoinette. Christophines ord upprepas i texten, markerat med kursiv stil och inom parentes. ”Nu 

ekade vartenda ord hon sa, ekade högt i huvudet på mig”, berättar Rochester. (123, 126) Genom att 

ekot i hans huvud kan läsas som hans bekräftelse på vad hon säger, blir effekten en upplösning av 

gränsen mellan Christophines ord och hans egna tankar. Den svarta kvinnans röst tillskrivs därför en 

viss auktoritet och artikulerar en syn på  sanningen som inte görs explicit  genom hans egen röst. 
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O'Connor  påpekar  för  övrigt  att  kampen mellan  Christophine  och Rochester  påminner  om den 

medeltida kampen mellan gott och ont. Deras hudfärg vänder dock på den klassiska dikotomin, 

eftersom det är Christophine som står på godhetens sida. Det är på så vis ett sätt att omförhandla 

den negativa symbolik som de svarta förknippas med i den västerländska kulturen.91

Romanen framhåller alltså problemen med tolkningsföreträde. De vita, de rika och männen är de 

som vanligen har makt att bestämma vad som ska klassas som sant. Det hela kompliceras dock av 

att de förtrycktas retorik också  kan användas för att handla i egenintresse. Daniel framhäver sin 

egen underlägsna position i sitt brev till Rochester: ”Men de är vita, jag är färgad. De är rika, jag 

är fattig.” (77, 81, kursiv i orig.) Daniels åberopande av sin underlägsna position blir ett sätt för 

honom att försöka vinna förtroende från Rochester för att kunna utöva sin hämnd på Antoinettes 

familj. Men bara för att man talar från en socialt underordnad position har man inte nödvändigtvis 

sanningen och  rättvisan  på sin  sida.  Rhys  roman lyfter  snarast  fram att  de som blivit  orättvist 

behandlade  själva  kommer  att  behandla  andra  människor  illa.  Även  i  andra  delar  av  romanen 

skildras hur svarta människor behandlar andra illa, till exempel paret som tar hand om Antoinettes 

mor då hon blivit psykiskt sjuk. Antoinette berättar för Rochester om hur hon en gång åkt till huset 

för att besöka sin mor, men flytt då hon genom fönstret sett hur de gett modern alkohol för att hålla 

henne lugn och skrattat åt henne. 

Poängen som romanen gör är därför inte att kvinnor, svarta och andra marginaliserade grupper 

per definition har sanningen på sin sida eller handlar mer etiskt riktigt. Detta skulle huvudsakligen 

leda till en invertering av den rådande maktdiskursen. I romanen framträder istället en mångfald av 

röster och sanningar, vilket visar att alla röster har samma rätt att få artikulera sina versioner. I en 

värld  där  bara  de  dominerande  rösterna  får  föra  sin  talan  blir  sanning  och  verklighet  ensidiga 

konstruktioner av en maktelit. Det finns en annan sida av varje berättelse, men alla sidor får inte 

alltid lika stort utrymme.

För att kunna tala krävs att man har en position att tala ifrån, då det är svårt att artikulera sin vilja 

och sina begär från marginalen, eller från en ambivalent position. I detta avsnitt har jag visat på hur 

den geografiska positionen spelar  en betydande roll  i  Sargassohavet.  För Antoinette  är  det  den 

västindiska  ön som är  hennes  referenspunkt  medan maken utgår  från  England.  De geografiska 

platserna blir symboler för de olika referenssystem som kännetecknar huvudpersonernas synsätt och 

konkretiserar alltså det relativistiska synsätt på kunskap som romanen ger uttryck för. Samtidigt 

uttrycks en medvetenhet om att positionen man talar från avgör vilken auktoritet yttrandet tillskrivs. 

Följande avsnitt handlar om hur vansinnet som diagnos kan användas för att utesluta en persons tal 

och  ageranden ur  den  rationellt  kodade  diskursen och  hur  det  blir  ett  sätt  för  Rochester  att  ta 

91 O'Connor, s. 166.
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kontroll över sin hustru.

Vansinnets stigma

Kontroll och objektifiering
Varför blir då Antoinette galen? Låt oss börja med en tillbakablick på vansinnets historia för att se 

hur  det  vansinniga  kan betraktas  i  ett  diskursivt perspektiv.  Foucault  skriver  om hur  synen på 

vanvettet har förändrats genom tiderna. Han menar att vår nuvarande syn på mentalsjukdom är en 

diskursiv konstruktion av ett relativt sent datum. Under 1600-talet spärrade man till exempel in de 

som ansågs vara galna tillsammans med arbetslösa, prostituerade och andra som inte passade in i 

den rådande samhällsordningen. Interneringen av dessa dagdrivare och socialt utstötta var ett sätt att 

få bukt med de sociala problem som man menade att de orsakade. Så småningom började man 

spärra in de vansinniga på institutioner speciellt avsedda för dessa. Efter hand började vansinnet att 

diagnosticeras som en sjukdom och i och med att de på så vis blev föremål för medicinskt intresse, 

blev de också till  objekt inför vetenskapsmännens blickar.  Foucault  skriver  om hur de djuriska 

dragen blev en viktig del av definierandet av vansinne. Den som fått diagnosen vansinnig kom att 

betraktas mer som ett djur än som människa. Genom att beskriva vansinnet som förnuftets motsats 

fråntogs den vansinnige all sin mänsklighet, som var kopplad till förnuftet. Detta visar både på hur 

definitionen av vanvett kan ses som ett uttryck för kontroll och hur definierandet av vanvett som 

motsatsen till oförnuft också har effekten att förnuftet framträder som norm.92

I  Sargassohavet  framkommer en syn på Antoinettes galenskap som resultatet av att Rochester 

väljer att kalla henne galen. I sitt samtal med Rochester föreslår Christophine att han ska lämna 

tillbaka halva Antoinettes hemgift och lämna landet om han inte längre vill ha Antoinette. Rochester 

bestämmer sig istället  för att  ta sin hustru med sig bort  från ön och söka läkarvård för hennes 

föregivna psykiska sjukdom. Christophine ger sin syn på Antoinettes psykiska tillstånd: ”Ni har i 

sinnet att låtsas att hon är galen. Jag vet det. Läkarna säger vad ni vill att dom ska säga.” (129, 132) 

Enligt Christophine är det Rochesters girighet som gör att han vägrar lämna ifrån sig Antoinette och 

pengarna.  Istället  tänker han använda sin makt över hustrun för att  få henne omyndigförklarad. 

Genom att  tillskriva Antoinette vanvett  får  maken makt över henne och kan göra henne till  ett 

objekt han kan kontrollera: ”Hon är tokig men hon är min, min.” (134, 136, kursiv i orig.) Genom 

detta förlorar hon också sin makt att tala som subjekt. Antoinettes galenskap framhålls alltså som 

resultatet av Rochesters kontrollbehov. Hon blir galen därför att han  börjar behandla henne som 

galen. 

92 Michel Foucault, Vansinnets historia under den klassiska epoken, övers. Carl G. Liungman (Lund, 1983 [1972]), s. 
69, 77-87.
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Relevant  i  detta  sammanhang är  också Shoshana Felmans påpekande att  det  finns  en  tydlig 

koppling mellan tystnad och galenskap. I sin läsning av en av Balzacs texter, konstaterar hon att 

gränsdragningen i  dikotomierna Förnuft/Vansinne och Tal/Tystnad sammanfaller  med dikotomin 

Män/Kvinnor. ”Kvinnorna förknippas med både vansinne och tystnad, medan männen identifieras 

med diskursens  och förnuftets  privilegier.”  Hon skriver  vidare att  inom den realistiska litterära 

diskursen, ser man på språket som ett transparent medium för kommunikation, där alla ord och 

namn har en entydig innebörd som går att förklara och där varje tecken svarar mot en referent. Detta 

innebär, menar Felman, bara ett återskapande av det som är känt sedan tidigare. Genom att med 

tvång räta ut de frågetecken som en text rymmer och reducera texten till det välbekanta och trygga, 

utplånas  varje spår  av det  Andra.93 Rhys värjer  sig  mot  en sådan maktstrategi  såväl  vad gäller 

strukturen  i  romanen  som  persongestaltningen.  Rhys  ger  i  Sargassohavet både  röst  åt  den 

vansinniga kvinnan och framhåller hur realismen och förnuftets diskurs kan användas som medel 

för makt. 

Kontextualiserande kritik

I romanen görs plats åt en kontextbaserad syn på vansinnet, som är i strid med den syn som Jane 

Eyre  beskriver.  Enligt  Rochester  i  Jane  Eyre  är  det  Berthas  osedliga leverne  som  utlöst 

sinnesjukdomen i förtid, då den hela tiden ”fanns latent” i hennes natur.94 Genom att härleda den 

föregivna sjukdomen till hennes genetiska arv frånsäger han sig ansvaret för hennes psykiska ohälsa 

och förnekar att den kan ha påverkats av faktorer i hennes omgivning. Den enda faktor som har 

påverkat hennes psyke är hennes egen livsföring, som redan från början antas vara degenererad. 

Sargassohavet kritiserar just antagandet att hennes mors galenskap är ärftlig genom att betona att 

det är omständigheterna som gör henne galen. Likheterna med moderns öde beror istället snarare på 

att de hamnat i liknande situationer i livet. 

Det  är  rätt  uppenbart  att  ett  av Rhys syften med att  skriva  Sargassohavet var  att  ge Bertha 

upprättelse. Genom att ge en detaljerad bild av de händelser som bara anas i  Jane Eyre blir det 

omöjligt  att  avfärda Antoinette/Bertha som en galen kvinna från en familj  med likaledes galna 

medlemmar. I Rhys revisionistiska verk ges också flera möjliga förklaringar till Antoinettes mentala 

tillstånd,  skriver  Thieme:  Rochesters  otrohet  med tjänsteflickan,  hennes  isolerade  barndom och 

utanförskapet hon levt i, den komplicerade nationella identiteten, fast mellan den engelska och den 

västindiska  världen.  De  medfödda  faktorerna  tonas  alltså  ned  för  att  ge  plats  åt  kontextuella 

förklaringar av vansinnet. Eftersom romanen betonar språkets makt att forma identitet finns också 

93 Felman, s. 278, 284f. 
94 Brontë, s. 367 (s. 350 i den engelska utgåvan).
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en möjlighet att uppfatta galenskap som en i första hand språklig konstruktion, eller som resultatet 

av att lagen förklarat personen i fråga vara galen, menar Thieme.95

O'Connor påpekar i sin tur att även Rochester uppvisar drag som knappast kan kallas psykiskt 

friska. Under berättelsens gång framstår han som allt mer paranoid. Medan kvinnorna i romanen 

(liksom i andra berättelser av Rhys), riktar sin galenskap inåt, vänder de manliga karaktärerna den 

utåt och det blir ofta kvinnorna som skadas. I Rochesters fall är det Antoinette som får ta emot hans 

ilska och rädsla. O'Connor liknar Antoinette vid ett slags Dorian Grays porträtt genom att hon får ta 

på sig hans negativa känslor och på så vis förvandlas till ett monster.96 

Sexualitetens hot

”Vanvettets vilda hot är relaterade till  passionernas farlighet och deras ödesdigra sammanhang”, 

skriver  Foucault.97 Passion är  således  nära  förknippat  med vansinne och kanske  framförallt  för 

kvinnliga karaktärer tycks det sexuella vila farligt nära vansinnets brant. Det är tydligt att sexuella 

begär och passioner är nära kopplat till  galenskap både i  Jane Eyre och i  Sargassohavet.  I den 

version Rochester berättar  för Jane i  Jane Eyre  är  Berthas  lustar  sammanlänkande med hennes 

övriga dåliga egenskaper. Han målar upp ett porträtt av en depraverad karaktär och positionerar sig 

själv som offret i deras relation: 

Vilket dvärglikt förstånd hon hade och vilka gigantiska lustar. Och vilka fruktansvärda förbannelser 
som dessa lustar drog över mig! Bertha Mason – en sann dotter av en ökänd mor – lät mig lida alla 
de ohyggliga och förnedrande kval som en man bunden vid en på en gång omåttlig och okysk 
kvinna måste utstå.98 

Berthas bristande intelligens blir omöjlig att skilja från hennes sexualitet, och Rochester  härleder 

orsaken till Berthas karaktär till  hennes genetiska arv. Vansinnet har gått i arv från mor till dotter. 

Detta  påminner  om  de  rasbiologiska  tankar  som  redan  diskuterats och  som  alltså  var  vanligt 

förekommande under den tid då Jane Eyre skrevs. Den icke-europeiska kvinnan ansågs ha både ett 

mindre intellekt och starkare lustar än den europeiska. Det viktorianska kvinnoidealet var en kvinna 

utan sexuell aptit, vars främsta mål i livet var att vara en god hustru och moder. Antoinette är en vit 

kvinna, men som kreol får hon ändå ta del av den utom-europeiska kvinnans fläckade anseende.

Rhys låter även Rochester i  Sargassohavet artikulera en syn på galenskap och sexuella begär 

som oskiljaktigt förbundna med kvinnan. Rochester föreställer sig Antoinettes beteende på följande 

vis: ”Hon kommer att lösa upp sitt svarta hår och skratta och lisma och smila (flickan är galen. Hon 

95  Thieme, s. 77f.
96 O'Connor, s. 167f.
97 Foucault, 1983, s. 98.
98 Brontë, s. 367 (s. 349 i den engelska utgåvan).
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bryr sig inte om vem hon älskar med). Hon kommer att stöna och skrika och ge sig hän så som 

ingen klok kvinna skulle vilja – eller kunna. Eller kunna.”99 Här ställs alltså Antoinette i kontrast till 

den kloka kvinnan, underförstått en kvinna med en viktorianskt färgad sexualmoral, för vilken det 

vore otänkbart att ge sig hän och njuta i sexualakten. Den betoning som texten ger åt det faktum att 

hans ideala kvinna inte förmodas ”kunna” ge sig hän signalerar också en naturbestämdhet som 

minner om 1800-talets idéer om hur människor föds med olika sexuella anlag. Rochester skräms av 

Antoinettes begär och de planer han börjar smida för att ta kontroll över henne blir också ett sätt att 

utöva makt och kontroll över hennes sexualitet. Detta sker inom en misogyn moralistisk diskurs där 

förekomsten av kvinnligt begär motiverar att man tar kontrollen över kvinnan som person genom att 

förklara henne för galen och spärra in henne. Genom galenskapens stämpel blir hon ett objekt. 

Koenen menar  att  det  är  vanligt  förekommande att  berättelser  sammankopplar  isolering och 

vanvett alltmedan de manliga och de kvinnliga protagonisterna anger olika kausala förklaringar till 

detta. Männen rättfärdigar isoleringen av kvinnorna genom att förklara dem vara från vettet medan 

kvinnorna ser vanvettet som resultatet av isolering. Detta kan ses som en representation av kampen 

om att  kontrollera  kvinnors liv  och berättandet  av dessa.  I  somliga berättelser  ges  otrohet  som 

förklaring  till  inspärrandet  av  kvinnorna,  menar  Koenen  vidare.  Otrohet  betecknar,  enligt  den 

patriarkala logiken, kvinnors överträdande av en av patriarkatets mest grundläggande lagar. På så 

sätt ger det männen ’rätt’ att låsa in kvinnorna.100 I Sargassohavet kan man ana att otrohet kan vara 

en bidragande orsak till att Rochester beslutar sig för att bryta ned sin hustru. Antoinette berättar i 

den sista delen av romanen om sin kusin Sandi som hon i hemlighet träffat när Rochester varit 

bortrest.  Någon  skvallrar  för  Rochester,  som ser  hennes  otrohet  som ännu  ett  belägg  för  den 

degenererade natur som han tillskriver henne. I slutet av andra delen säger Rochester: ”Fåfänga, 

dumma varelse. Skapt för att älska? Ja, men hon har ingen älskare, för jag vill inte ha henne och hon 

kommer inte att träffa någon annan” (134, 136), vilket avslöjar hans svartsjuka intention att frånta 

henne hennes frihet. 

Koenen menar att Rhys kritiserar Brontës värld där kvinnligt begär efter frihet kan införlivas i 

den existerande, manligt kodade ordningen. Den sociala ordning som Rochester representerar är en 

ordning som förtrycker  kvinnor,  svarta  och  arbetarklass.  Jane Eyre kan  genremässigt  kallas  en 

realistisk  roman  och  romanen  återinskriver  hegemoniska  normer.  Sargassohavet  däremot  är  en 

modernistisk, rentav postmodernistisk roman som ifrågasätter dessa genom att visa på svårigheterna 

att  ge  plats  åt  till  exempel  de  kvinnliga  begären  efter  frihet  inom  den  rådande  patriarkala 

99 Rhys, s. 133, 136, kursiv i orig. I det engelska originalet lyder texten: ”as no sane woman would”, ett adjektiv som 
också har betydelsen sund eller förnuftig och därför tydligare åberopar distinktionen mellan frisk och mentalt sjuk. 

100 Koenen, s. 80
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diskursen.101 En sätt att ifrågasätta dominerande föreställningar är med hjälp av fantasin, och detta 

kommer att utforskas i följande avsnitt.

Fantasins motdiskurs

Enligt Foucault tar motståndet mot makten formen av motdiskurser som producerar nya sanningar. 

Diskurser består enligt Foucault av en mångfald element som kan kombineras till nya strategier som 

motsätter  sig  makten  och  hegemonin.  Dessa  strategier  eller  motdiskurser  definieras  alltså  inte 

utifrån någon stabil funktion utan är helt avhängiga av sammanhanget för sin subversiva effekt.102 

I Koenens analys av Sargassohavet betonas fantasins funktion av en sådan motdiskurs, som står i 

kontrast till rationalitetens och förnuftets diskurs, vilken den hegemoniska överhögheten begagnar 

sig av. Genom hela romanen ställs fantasin och det irrationella i kontrast till logiken och förnuftet. 

Som diskuterats i början av denna analys, målar första delen av romanen upp en distinkt kvinnlig 

värld, där Antoinette och hennes mor lever ensamma. Den är också full av drömmar, magi och 

myter.  Genom  att  använda  Antoinette  som berättare  förhindras  en  läsning  av  det  Andra  som 

förknippat med galenskap. Vansinne är alltid en fråga om att definiera utifrån, med en viss distans 

till det objekt som beskrivs som vansinnigt, men aldrig eller åtminstone mycket sällan inifrån. Den 

andra delen, som domineras av Rochesters berättelse, är istället ett försök att omvandla fantasin till 

galenskap. Fantasin förknippas med kvinnorna och med de svarta och nedvärderas därmed, medan 

förnuftet lyfts fram som norm. I och med att fokaliseringen förflyttas till Rochester sker alltså en 

övergång från fantasins till förnuftets diskurs och tolkningsföreträde. 

Det patriarkala, logocentriska språket är som tidigare sagts konstruerat utifrån dikotomier och 

effekten blir att den termen höjs upp på bekostnad av den andra. Försök att bryta detta slags binära 

logik har gjorts av flera dekonstruktivistiskt inspirerade tänkare, bland andra Hélène Cixous. Hon 

menar  i  Derridas  efterföljd  att  den  binära  logiken  alltid  är  hierarkisk  och  den  ena  termen 

privilegieras på den andras bekostnad. Cixous nämner feminint skrivande, écriture féminine, som en 

praktik  som  kontrasterar  mot det  patriarkala  språkets binära  logik.  Denna  praktik  skapar  ett 

utrymme där olika principer  kan samexistera istället  för att  rangordnas.  Femininitet  är  dock en 

position snarare än något som emanerar från den biologiska kroppen och män kan mycket väl ägna 

sig åt feminint skrivande.103 

Språket  i  Sargassohavet  gestaltar  olika  inställningar  till  språket  och  dess  relation  till 

verkligheten. Det språk som Antoinette använder, och som även förknippas med de andra kvinnliga 

101 Koenen, s. 28.
102 Foucault, 2002, s. 110.
103 Ian Blyth, Susan Sellers, Hélène Cixous: Live Theory (New York/ London, 2004), s. 15, 18f.
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romanpersonerna,  framställs  som  en  sorts  motdiskurs  till  det  patriarkala  språket,  en  écriture 

féminine. Där det patriarkala språket vill  kontrollera  omgivningen genom att benämna, följer det 

poetiska,  kvinnligt  kodade  språket  lust-principens  imperativ,  menar  Koenen.  Det  sensuella,  det 

sexuella och det fantasifulla får utrymme och dessa företeelser har den effekten att de suddar ut 

gränserna mellan subjekt och objekt och löser upp de binära oppositionerna.104 Man kan således i 

romanens  språk  se  en  sorts  kamp  utspela  sig mellan  de  två  diskurserna:  den  patriarkala, 

förnuftsstyrda  och  den  subversiva  motdiskurs  som  strävar  efter  att  bryta  ned  den  hierarkiska 

struktur som förnuftets diskurs framkallar. 

 Förnuftet är i Sargassohavet det instrumentella verktyg som syftar till att förtrycka det Andra – 

kvinnor,  svarta  och naturen.  Som redan framkommit iscensätter  romanen en sorts  kamp mellan 

förnuftets och fantasins diskurser.  Att det dock inte är fråga om några essentialistiska antaganden 

har till exempel påpekats av Koenen. Rhys gestaltning visar att fantasi och förnuft inte är medfödda 

egenskaper  hos  kvinnor  respektive  män,  utan  kontingenta  kulturella  matriser  som  formar 

personerna på olika vis beroende på den omgivande ordningens villkor.105 

Fantasins funktion i romanen underminerar den konsensus som råder om vad som ska hållas för 

sant eller verkligt, och detta sker genom ett främliggörande. Den magiska verklighetsuppfattningen, 

som  Antoinette  och  Christophine  har,  marginaliseras  av  den  manliga  vita  överhögheten 

representerad  av  Rochester.  Koenen  ser  fantasin  som en  subversiv  strategi  och  ett  sätt  för  de 

marginaliserade att utmana hegemonin genom att erbjuda lösningar som inte följer dominerande 

värderingar och narrativa konventioner. Fantasin tar avstånd från den genom konsensus gällande 

verkligheten som råder vid en given tidpunkt i en viss kultur. Den kan vara ett sätt att bryta upp de 

hegemoniska diskurserna och artikulera verklighetskonstruktioner som placerar de marginaliserade 

perspektiven i centrum. På så vis kan det alltså användas i litteratur skriven av kvinnor eller  av 

minoritetsgrupper, menar Koenen. Hon skriver vidare att fantasifull litteratur också lyfter fram att 

litteratur består av tecken som inte nödvändigtvis hänvisar till en verklighet utanför texten. På så 

sätt betonar den sin status som just fiktion.106 

Howells skriver å sin sida att romanen har tydliga gotiska drag och menar att det var ett givet val 

av genre eftersom gotiken utgör en subversiv feminin diskurs, väl lämpad för uttryck av kvinnors 

dolda, mörka sidor såsom ilska och hämnd. Gotiska verk hyllar de subversiva element som bryter 

ned sociala och psykiska strukturer inifrån. Som exempel på detta i Sargassohavet nämner Howells 

uppeldandet av Thornfield. Antoinette/Bertha offrar sitt eget liv i nedbrytandet av den patriarkala 

och imperialistiska struktur som godset representerar. Den gotiska diskursen är en motdiskurs och 

104 Koenen, s. 20. 
105 Ibid., s. 15.
106 Ibid., s. 42f., 56ff.
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ett återtagande av historieskrivningen för att kunna berätta från offrets perspektiv och lyfta fram 

andra synvinklar. Howells menar att själva relationen mellan Sargassohavet och Jane Eyre har en 

gotisk  prägel.  Rhys,  i  egenskap  av  kolonial  författare,  hemsöks  av  det  imperialistiska  verkets 

auktoritet, medan det i sin tur hotas av Sargassohavets postkoloniala revision.107

Antoinette redogör för en återkommande dröm som hon har. Första gången hon drömmer den är 

under barndomen och den är otydlig. Hon drömmer att hon går i en skog och förföljs av någon som 

hatar henne, men vaknar innan de möts. Andra gången hon har drömmen, under tiden hon bor i 

klostret, tar drömmen vid där den första slutade och hon följer efter sin förföljare in i en trädgård 

där  det  finns  en trappa  som leder  uppåt.  Mannen är  fylld  av  hat  och  Antoinette  är  rädd,  men 

fortsätter. ”[J]ag gör ingen ansats att rädda mig själv; om någon skulle försöka rädda mig skulle jag 

vägra. Detta måste hända.” (48, 50) Hon lyckas inte klättra upp, utan snubblar på sin klänning. När 

hon vaknat, skräckslagen efter sin mardröm, berättar hon för klosternunnan att hon drömt att hon 

var i helvetet. 

Dessa drömmar pekar rakt in i Jane Eyres värld och drömmarna blir därmed ett sätt att skriva in 

sig i den litterära föregångarens handling. Mannen som förföljer henne är Rochester som här blir en 

länk mellan de båda romanernas världar. Trappstegen leder upp till rummet på tredje våningen och 

till det öde som väntar henne. Antoinettes resignation inför sitt öde, kan läsas som ännu ett exempel 

på den narrativa determinism som gör henne till det nödvändiga offret i  Jane Eyre, för att Jane 

Eyres perspektiv ska framträda.  Genom att  hennes drömmar sedan blir  verklighet (det vill säga 

verkliga  i  romanens  värld)  destabiliseras  också  det  dikotoma  förhållandet  mellan  dröm  och 

verklighet. Om drömmar kan bli verkliga kan också verkligheten avslöjas som drömmar. Samtidigt 

som de pekar på Antoinettes öde som styrt av hegemoniska representationsmönster, visar de alltså 

på kontingensen i detta öde. 

Tredje och sista gången hon har drömmen är i romanens tredje del, vilken blir av stor betydelse 

för tolkningen av slutet på Sargassohavet och dess relation till Jane Eyre.

107 Howells. s. 114.
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Closure

Slutet  i  Sargassohavet har  intresserat  många  forskare,  kanske  framför  allt  på  grund  av  dess 

ambivalenta karaktär som kan tolkas på flera vis. Detta avsnitt inleds med en presentation av några 

begrepp som används inom narratologisk forskning och som jag använder  i  min diskussion av 

Sargassohavet.

En berättelse struktureras i regel utifrån en eller flera konflikter, agon. Begreppet closure brukar 

inom narratologin användas för att beteckna konfliktens eller konflikternas upplösning, som oftast 

sker mot slutet av berättelsen. Ett narrativ kan dock ha ett slut även utan ett closure. Begäret efter 

closure brukar  sägas  vara  det  som huvudsakligen  driver  läsningen  framåt,  och  författaren  kan 

utnyttja detta genom att hålla läsaren ovetandes in i det sista. Closure kan ske på förväntningarnas 

nivå. Genom att narrativet skriver in sig i en viss genre, exempelvis den romantiska romanen, väcks 

läsarens förväntningar på att berättelsen ska sluta i samma anda som den börjat. Ett sätt att se på 

masterplots är  som en  sorts  kodade  narrativa  formler  som leder  läsaren  genom texten,  menar 

Abbott.108 Ett annat sätt att skapa closure är att väcka frågor hos läsaren, som texten sedan besvarar 

(eller  i  alla  fall  håller  läsaren  intresserad  genom  att  utlova  svar,  till  exempel  i  fråga  om 

detektivromaner). Löftet om closure har en stark retorisk verkan.

I  narratologiska  termer  skulle  man  kunna  säga  att  Sargassohavet  presenterar  alternativ  till 

klassiska  masterplots. Man kan till exempel läsa romanen som en sorts motnarrativ till den sorts 

romantiska kärleksroman som de flesta läsare är  väl  förtrogna med, där de älskade tu slutligen 

förenas trots hinder och komplikationer i handlingen. Jane Eyre är ett exempel på en sådan roman. 

Det centrala i  Jane Eyre, skriver Koenen, är att återställa tron på äktenskapet som obesudlat av 

sociala hierarkier. Äktenskapet mellan två likar, Edward Rochester och Jane Eyre blir möjligt först 

då Bertha förintas.109 Rhys roman presenterar istället kärlekshistorien mellan Antoinette/Bertha och 

Rochester, som inte får samma ’lyckliga slut’ som det klassiska closure i den romantiska romanen.  

Därmed avslöjar den snarare romantiken som ännu en ideologi som utesluter vissa sorters personer 

för att bibehålla en social status quo.

Ett annat exempel på hur man kan se på closure är den augustinska utvecklingsberättelsen. Den 

följer en u-formad kurva, det vill säga efter en tillfällig nedgångsperiod kommer frälsningen och 

protagonisten  rör  sig  sålunda  mot  en  lyckligare  fas.110 Skulle  man  teckna  en  kurva  över 

Sargassohavet skulle  den  snarare  bli  den  omvända,  i  alla  fall  för  den  kvinnliga  protagonisten. 

108 Abbott, s. 52-60.
109 Koenen, s. 29.
110 Se Bergvall, s. 25.
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Hennes åtminstone bitvis traumatiska barndom speglas i berättelsens tragiska slut med en tillfällig 

uppgång däremellan då Antoinette och maken för en kort tid lever lyckliga. På så sätt kan man läsa 

berättelsen som en motberättelse till de traditionella teleologiska berättelserna i den västerländska 

litteraturhistorien. Istället för en subjektets utvecklingsberättelse mot nya insikter slutar berättelsen 

med hennes egen död. Detta påminner om att det alltid finns en annan sida av subjektstillblivelse. 

Varje seger som protagonisten vinner sker på bekostnad av förlorarna, liksom varje framhävande av 

en röst baseras på ett nedtystande av motstridiga röster. 

Metafiktion

I slutet på romanen har Antoinette sin dröm för tredje gången. Denna gång drömmer hon att hon är i 

rummet där hon nu hålls inlåst. I drömmen tar hon sig ut ur rummet och sätter eld på huset. Hon flyr 

ut på bröstvärnet och hoppar därifrån, ner till Tia som hon tycker sig se nedanför. I det ögonblicket 

vaknar Antoinette. ”Nu visste jag äntligen varför jag hade kommit hit och vad jag måste göra” (151, 

155f.), säger hon efteråt och lågan från ljuset leder hennes väg genom korridoren. Romanen tar slut 

här. Att sätta eld på huset är hennes textuella funktion, hon måste skriva in sitt slut i  Jane Eyres 

handling, likt en profetia som uppfylls. 

Enligt Linda Hutcheon är ett av de typiska dragen i postmodern litteratur att den ägnar sig åt 

historiografisk  metafiktion,  det  vill  säga  verken  reflekterar  över  sin  status  som  litteratur  och 

ifrågasätter  gängse  litterära  konventioner.  I  första  hand  använder  hon  begreppet  om verk  som 

handlar om verkliga personer och händelser som i fiktionens form tar sig en annorlunda vändning. 

På så sätt löses gränserna mellan fakta och fiktion upp.111 I  Sargassohavet är det inte personer ur 

världshistorien som får ett annat öde, men ur litteraturhistorien. Genom att den kritiserar och skriver 

in sig i handlingen för en av litteraturhistoriens kända verk kan den också bidra till att synen på 

Brontës text ändras. De metafiktiva kvaliteterna hos Sargassohavet framgår i romanens closure och 

i  de  drömmar  Antoinette  har  som  pekar  mot  upplösningen.  Redan  i  sina  drömmar  ser  hon 

trädgården vid Thornfield Hall och trappan upp till rummet, som Brontës roman utsett till hennes 

fängelse. Med hjälp av dessa intertextuella markörer ger sig Sargassohavet i kast med att lyfta fram 

en annan sida av en välkänd litterär berättelse. Men de lyfter också fram romanens status som just 

fiktion, eftersom Antoinettes drömmar är blickar in i en annan romanvärld. 

Kvinnoöden och omförhandling

Koenen skriver att narrativa plots ofta begränsar hjältinnorna till traditionella kvinnliga roller (oftast 

i relation till män), eller straffar dem för överträdanden av dessa roller. Exempel på sådana straff är 

111 Linda Hutcheon, The Poetics of Postmodernism. History, Theory, Fiction (London/New York, 1988), s. 105ff. 

54



de klassiska  closures  som brukar vara kvinnliga romanpersoners öde – äktenskap, galenskap och 

död.112 Antoinette/Bertha  går  dessa öden till  mötes, det  ena efter  det  andra.  De följer  också på 

varandra, äktenskapet föregår galenskapen och hennes död är i sin tur resultatet av hennes vansinne. 

Sargassohavet  ifrågasätter  och  problematiserar  dock  dessa  klassiska  kvinnoöden,  till  exempel 

genom att  framställa  Antoinettes  galenskap  som resultatet  av  hennes  äktenskap,  snarare  än  av 

naturliga anlag. Det är för att Rochester behandlar henne som han gör, som hon blir galen.

Gällande det sista av de öden som Jane Eyre föreskriver åt sin bortträngda kvinnliga karaktär, 

påpekar Koenen att romanen faktiskt inte slutar med Antoinettes död. Det är bara med kännedom 

om Brontës roman som man läser in det ödesdigra slutet. Eftersom Antoinette är berättare kan hon 

förstås inte redogöra för sin död, men Koenen menar också att Rhys medvetet avslutar  romanen 

med positiva konnotationer för att skapa en vision av en möjlig väg ut.

Den dröm som Antoinette redogör för återknyter till romanens början, genom att minnesbilder 

från barndomens Västindien dyker upp i  drömmen. Koenen skriver att Antoinette genom denna 

återkoppling får en annan känsla av identitet och mening. Bilden av ljuslågan som flammar upp 

efter att ha varit nära att slockna ger också positiva associationer, fjärran från dödens symbolik. 

Slutet  är  således ett  löfte om en sorts återfödsel,  ett återuppväckande av den nedtystade rösten. 

Kanske  måste  romanens  slut  inte  alls  med  nödvändighet  kopplas  ihop  med  Jane  Eyre,  menar 

Koenen, som föreslår en alternativ tolkning av slutet. Ordet ”passage” som Rhys använder för att 

beteckna den mörka gång Antoinette befinner sig i, kan också syfta på en passage i en text, menar 

Koenen. Därför är en möjlig tolkning av slutet att den uppgift som uppenbarats för Antoinette inte 

alls är att bränna ner Thornfield, utan att skriva ned sin berättelse för att göra sin version av den 

känd.  På  så  sätt  kan  man  alltså  i  romanen  läsa  in  en  omförhandling  av  ett  av  de  öden  som 

traditionella narrativ skriver in sina kvinnliga karaktärer i.113 

Omförhandling sker också i Rhys bruk av symboler. John Thieme menar att Rhys skriver om den 

symbolik som Bertha i Jane Eyre associeras med, exempelvis elden, som får henne att framstå som 

omänsklig  och  styrd  av  sina  djuriska  lustar.  I Sargassohavet  blir  elden  istället  en  symbol  för 

handlingskraft, snarare än våldsamma passioner. I den sista drömmen blir elden också den befriande 

kraft som sliter Antoinette ur sin passivitet och får henne att minnas barndomens färger, vilket gör 

att den destruktiva handlingen inte blir helt igenom självdestruktiv.114 

Slutet på en annan av Rhys romaner,  Good Morning, Midnight  har också tilldragit sig intresse 

bland forskare och jag tar upp den här för att belysa tolkningen av Sargassohavet. Barbara Claire 

Freeman skriver i sin analys av  Good Morning, Midnight  att protagonisten Sasha förvandlar vad 

112 Koenen, s. 53.
113 Ibid., s. 25f.
114 Thieme, s. 82f.
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som förefaller vara hennes öde i en viss romangenre, till ett sorts performance. Det som sker är att 

Sasha ligger naken i sängen och säger ”yes, yes” till en man hon egentligen inte alls vill ha sexuellt. 

Freeman menar att detta visar på hur det fria valet är en illusion, eftersom jaget till stor del är en 

social konstruktion. Den ringaktade kvinnans valmöjligheter i patriarkatet är begränsade och Sasha 

kan inget annat göra än att offra sig själv. Passagen synliggör också de sociala mekanismer som styr 

vad som uppfattas som samtycke. Det verkligt effektiva förtrycket är det som är internaliserat, så att 

offret inte förmår att välja något annat än de värderingar som patriarkatet förespråkar. Förtrycket 

kommer således inifrån likväl som utifrån och behöver inte nödvändigtvis ha en manlig skepnad. 

Trots de uppenbart självdestruktiva dragen spelar Sasha ändå en aktiv roll, skriver Freeman. Hennes 

”yes” bekräftar hennes handlingskraft  och på så sätt  undgår det att bli ett  stumt upprepande av 

genrekonventionen. Detta visar också att normer är performativa – det är bara genom att de ständigt 

upprepas som de hålls  vid liv,  säger Freeman med en hänvisning till  Judith Butler  och hennes 

teorier om genus som ett iscensättande.115 

Tillämpar man Freemans resonemang på Sargassohavet kan man i dess closure se en kommentar 

till  kraften  hos  det  internaliserande  förtrycket.  Antar  man  att  romanens  vaga  slut  pekar  mot 

Antoinettes omedelbart förestående död, kan man se det så att Antoinettes valmöjligheter lyfts fram 

som begränsade och resultatet av andra människors viljor. Redan i drömmarna hon har i romanens 

första del, anar hon och fogar sig i sitt öde. Att så att säga offra sig och skrivas ut ur berättelsen vid 

mötet  med  Jane Eyre är  hennes  narrativa  öde.  Antoinette  är  berättartekniskt  en  huvudperson i 

Sargassohavet, men samtidigt lyfter romanen fram att hennes frihet begränsas av de hegemoniska 

diskurser som omger henne. På så sätt framställs hon som marginaliserad ur ett maktperspektiv. De 

som befinner sig i marginaliserade positioner blir marionetter inför de privilegierade personernas 

viljor,  vilket  blir  tydligt  i  relationen mellan  Antoinette  och Rochester,  exempelvis  då  han i  sin 

ordlek med hennes namn explicit gör henne till sin marionettdocka som han kan styra över.

 Samtidigt betonar romanens slut de performativa dragen genom att hon är medveten om vad hon 

gör när hon tänder elden. Enligt Butler handlar det performativa om en rituell upprepning av normer 

och det är genom upprepningen som dessa inövade akter hålls vid liv. Individens makt är mindre 

viktig i  processerna, som snarare styrs av de diskursiva krafter  som ser till  att  normalisera och 

vidmakthålla normers hegemoniska status.116

Man kan se Antoinettes död som ett performativt iscensättande av ett av romankonventionernas 

klassiska  kvinnoöden.  Prolepserna  i  form  av  de  drömmar  hon  har  lyfter  fram  den  narrativa 

determinism som driver henne mot sitt slut. Hon är medveten om och accepterar sin förestående 

115 Freeman, s. 101ff. Den svenska utgåvan heter Godmorgon, midnatt, övers. Annika Preis (Göteborg, 1977). 
116 Butler, s. xv. 

56



död, men samtidigt betonas i romanen att det är de narrativa och litterära konventionernas makt som 

styr  henne.  Hon måste dö därför  att  Brontës roman redan fastställt  den västindiska,  vansinniga 

kvinnans öde. Berthas död i  Jane Eyre beskrivs inte i närmare detalj. Hon är huvudsakligen det 

hinder som måste undanröjas för att romanens romantiska masterplot ska kunna få sin upplösning. I 

Rhys korrektiv däremot får  Antoinettes död en central  plats  och framstår  som ett  performance, 

vilket drar uppmärksamheten till  de diskursiva praktikernas makt att forma öden.  Det är genom 

vedertagna  berättartekniska  grepp  och  konventioner  som  litterära  berättelser  tar  form och  blir 

begripliga.  Antoinettes  dåd  lyfter  fram  kontingensen  i  det  föreskrivna  ödet  -  hon  kan  inte 

undkomma sin död, men det är tydligt att den regisseras av narrativa mekanismer som hade kunnat 

vara utformade annorlunda. 
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IV. AVSLUTNING

Sammanfattande diskussion

Jag har i min analys visat hur  Sargassohavet kritiserar de maktdiskurser och strategier som Jane 

Eyre  genomsyras av.  Jag har  även diskuterat  hur Rhys ger  sig  i  kast  med ifrågasättande av de 

traditionella narrativa principer som avgör vilka röster som får höras och vilken sorts karaktärer 

som kan befinna sig i protagonistens auktoritativa position. I Rhys korrektiv till Jane Eyre ges ordet 

till  den  galna  kvinnan,  som  hos föregångaren  varit  inlåst  och  nedtystad  på  grund  av  den 

galenskapens stigma hon blivit påtvingad. I min analys av romanen har jag velat frilägga processen 

att göra någon till den Andra, men också de motdiskurser som uppstår i den processen. Jag har velat 

lyfta fram hur Rhys artikulerar en erfarenhet av att befinna sig i positionen som den Andra, vilket 

förhindrar att man kan tala från det fria subjektets position, men också att hon skapar strategier för 

att motverka nedvärderandet och nedtystandet av den Andras röst och perspektiv. 

I min analys har språkets performativa makt i romanen betonats, och jag har visat  hur Rhys 

omskapar  och  lyfter  fram  kopplingen  mellan  språk  och  identitet.  Rochesters  namnbyte  på 

Antoinette blir exempelvis en del av hennes förvandling till karaktären Bertha i Jane Eyre. Språket 

framstår som ett sätt att bemäktiga sig en annan, till exempel genom att göra en annan människa till 

ett objekt. I romanens språk ryms också en för romanen viktig konflikt mellan det västerländskt 

kodade förnuft som Rochester representerar och den fantasins motdiskurs som Antoinette använder 

sig av för att kritisera hans sanningsanspråk.

Jag har också velat uppmärksamma betydelsen av att ha en röst för att kunna uttrycka sig och nå 

ut med sina ord. Rhys ger röst åt Bertha, Brontës förstummade litterära skapelse, som i Jane Eyre 

endast  tillåts  artikulera  obegripliga  läten  för  att  kommunicera.  Polyfonin,  mångstämmigheten  i 

Sargassohavet,  är ett annat sätt att låta olika röster komma till tals och berätta sina versioner av 

händelseförloppet. Genom denna berättarteknik visar Rhys att det alltid finns mer än en sida av en 

berättelse. Det polyfona berättandet betonar också vetskapen om att det monologiska berättandet 

baseras på ett nedtystande av andra röster för att skapa en enhetlig berättelse. Genom att läsaren får 

ta del av både Antoinetttes och Rochesters röster och berättelser, försvåras också en reducerande 

läsart  av  karaktärerna,  till  exempel  en  läsning  där  Rochester  utmålas  som boven i  dramat  och 

Antoinette  som  offret.  Genom  att  man  får  ta  del  av  makens  upplevelser  sedda  ur  hans  eget 

perspektiv leds läsaren att känna en viss sympati med karaktären, vilket motarbetar det stereotypa 

persongalleri  av  onda  och  goda  karaktärer  som annars  hade  varit  möjligt.  Insikten  i  de  olika 
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karaktärernas  bakgrund  och  tankar  gör  dem  tredimensionella  och  förhindrar  att  karaktärerna 

framstår som enbart stereotypa funktioner för att driva berättelsen framåt. Rhys användande av flera 

berättarröster i romanen illustrerar också de konflikter som ligger till grund för handlingen och som 

strukturerar romanen, som de mellan kvinnor och män, mellan förnuft  och känslor eller  mellan 

svarta och vita.  

En annan central konflikt är den mellan det engelska och det västindiska. Jag har visat hur Rhys 

går i polemik med Brontës bild av England som överlägset Västindien och dess invånare. På så vis 

riktas kritik mot de imperialistiska antaganden som Jane Eyre vilar på. Genom att Rhys förlägger 

större  delen  av  handlingen  i  Sargassohavet i  Västindien  istället  för  i  England  förskjuter  hon 

handlingens geografiska mittpunkt,  vilket också tillskriver Västindien större betydelse än i  Jane 

Eyre. Romanpersonen Antoinette/Bertha får också en egen historik istället för att bortförklaras som 

en endimensionell person där galenskap och västindisk identitet framstår som oskiljaktiga.

En annan aspekt av de divergerande synsätt som kännetecknar relationen mellan Antoinette och 

Rochester  kommer  till uttryck  i  deras  diskussioner  om vad som är  verkligt  och inte.  De båda 

upplever sitt eget hemland som mer verkligt än den andres hemland, vilket i sin tur snarast ter sig 

som en dröm. Vikten av att ha en position att tala  från framstår på så vis tydligt, och gestaltas i 

romanen  till  stor  del  av  personernas  geografiska  tillhörighet,  som  färgar  deras  ståndpunkter. 

Antoinette,  som  aldrig  satt  sin  fot  i  England,  har  bildat  sin  uppfattning  om  landet  från 

andrahandskällor. Rochester vill få henne att anamma hans eget synsätt, men trots att han själv har 

förstahandskännedom om England är även hans uppfattningar subjektiva och vinklade. Antoinettes 

och Christophines framhävande av England som en dröm blir en sorts motstrategi och ett sätt att 

undergräva  hans  utsägelseposition.  Även  om  ingen  objektiv  sanning  står  att  finna,  utsätts 

romanpersonerna  för  de  sanningseffekter  som diskurser  producerar  och  som kan få  status  som 

sanning i en viss kontext. Anspråk på universalitet visar sig ofta vara lögn i romanen. Antoinette 

yttrar sig till exempel kritiskt om den juridiska rättvisa som påstås finnas till hands för att skydda 

individen från att råka illa ut och för att säkerställa att alla är lika inför lagen. Istället är rättvisan 

något som förefaller komma bara vissa människor till del och som knappast hjälper den som redan 

befinner sig i underläge. 

För  att  auktorisera  ett  visst  perspektiv  och  ge  det  status  som  sant  och  verkligt,  krävs  ett 

nedtystande eller förringande av konkurrerande perspektiv, och  Sargassohavet visar på  hur detta 

kan  ske.  Ett  sätt  att  tysta  ned  ett  talande  subjekt  är  att  stämpla  personen  som vansinnig,  en 

stigmatisering som gör att personens yttranden inte behöver tas i beaktande utan direkt kan avfärdas 

som  nonsens.  Rhys  revisionistiska  tolkning  av  Brontës  karaktär  problematiserar  galenskapens 

stämpel genom att ge karaktären en bakgrund som ger möjliga kontextuella förklaringar till  hur 
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hennes vansinne uppstått. På så sätt lyfts galenskapen fram som resultatet av andras ageranden och 

Antoinettes låsta situation som gift kvinna, vilket i den historiska kontext hon befinner sig inte ger 

henne stort  handlingsutrymme. Man kan säga att  galenskapen blir  ett  sätt  för henne att  hantera 

situationen.  I  Sargassohavet framstår  hennes  mentala  tillstånd  som  kontingent  och  inte  det 

oundvikliga resultatet  av ett  genetiskt arv,  som  Jane Eyre  vill  göra gällande.  På så vis framför 

romanen också kritik av den rasbiologiska ideologi som anas i  Jane Eyres porträtt av Bertha, där 

hennes vansinne framstår som nära förknippat med hennes västindiska ursprung. Sexualiteten är en 

annan aspekt av galenskapen. För Rochester tycks sexuella begär hos kvinnan gå hand i hand med 

galenskapen, vilket motiverar hans kontroll av Antoinettes sexualitet. 

Motståndet mot den logocentriska diskurs som gör anspråk på sanningen tar sig i Sargassohavet  

uttryck i form av en motstrategi. Denna kritiska diskurs ifrågasätter förnuftets tolkningsföreträde 

som gör det möjligt att förringa eller förtrycka bland andra kvinnor och svarta i förnuftets namn. 

Motdiskursen mobiliserar istället  fantasi,  drömmar och känslor som motkrafter  och associeras i 

romanen i första hand med den kvinnliga sfären och med naturen. Relationen mellan Rochester och 

Antoinette kan läsas symboliskt som den konfliktartade relationen mellan fantasi och förnuft. 

Olika tekniker för att representera framstår alltså som betydelsefulla aspekter av Rhys roman. 

Möjligheten att avgöra vad som ska uppfattas som sant och verkligt, eller att överhuvudtaget kunna 

uttrycka sin åsikt, lyfts i romanen fram som resultatet av maktrelationer. Språket, som ju är vårt sätt 

att representera det vi upplever som verkligt, framhålls som det medel med vilket man utövar makt.

Språket är också grunden för litterär praktik. Jag har i analysen visat på de berättartekniska grepp 

som Rhys använder sig av för att frilägga de processer som leder till att vissa röster eller vissa 

perspektiv  lyfts  fram  medan  andra  utesluts.  I Sargassohavet går  författaren i  polemik  med 

berättarkonventioner och i förlängningen med hela den tradition av realistiska narrativ där en enda 

sida lyfts fram på bekostnad av alternativa läsningar. Polyfonin är i romanen en viktig del i kritiken 

av tolkningsföreträdet och den förhindrar att en allsmäktig röst framträder i romanens värld. 

Romanens slut är  betecknande för hur Rhys polemiserar mot både Jane Eyre och de realistiska 

romankonventionerna som bara ger utrymme åt en sida av sanningen. Samtidigt som det lyfter fram 

hur den marginaliserade kvinnan måste tystas ned för att lämna plats åt de hegemoniska rösterna, 

framhålls hennes offer inför traditionen som en performativ handling som kan öppna läsarens ögon 

för en annan verklighet.
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