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ABSTRACT  

 

The main purpose of this study is to analyse how the main themes of alienation and the search 

for identity is portrayed by Swedish author Inger Edelfeldt. I have applied the theories of Rita 

Felski concerning feminist novels of self-discovery, in which the development of the female 

identity is the main question. As Edelfeldt�s writing consists of literature for the young as well 

as adults, I have included material from both of these genres. I have also taken use of Ulla 

Lundqvists theories about Swedish juvenile books when examining aspects of the main 

character�s feelings of alienation and identity searching.  

   The results of my analysis show that the reading of my material as feminist novels of self-

discovery has revealed pervading charachteristics of alienation, love, friendship and 

psychological development. The genre-crossing tendency of Edelfeldt�s writing shows in that 

the theme of identity crisis and the search for identity is an important issue in all of her 

novels, despite the protagonist�s age. Finally, I show in my study, that by rejecting the 

heterosexual love-story narrative, Edelfeldts novels put the woman�s own psychological 

development in focus.  

 

Keywords: Inger Edelfeldt, novels of self-discovery, identitetssökande, utanförskap, Rita 

Felski
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1. Inledning  

1.1 Syfte 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att visa hur utanförskap är ett i Inger Edelfeldts texter 

genomgående motiv och en viktig del av huvudkaraktärernas identitetsskapande process. 

Genom att läsa ett urval av hennes romaner som feministiska utvecklingsromaner, baserat på 

Rita Felskis definiton av �novels of self-discovery�, vill jag visa hur en psykologisk 

utveckling hos dessa kvinnliga huvudkaraktärer sker.  

   Att upptäckandet och utvecklandet av en kvinnlig identitet leder till att känslan av 

utanförskap minskar är en av mina hypoteser. En annan är att jag genom att undersöka tre 

olika ålderskategorier gällande protagonisterna kommer att kunna visa på åldersmässigt 

anknytna skillnader i dels hur utanförskapet upplevs och framställs, och dels vilken 

psykologisk utveckling de genomgår.  

   Ännu en viktig aspekt i denna undersökning är att jag genom att undersöka 

ungdomsromaner ur ett vuxenlitterärt perspektiv, och vice versa, hoppas kunna ge en bild av 

det genreöverskridande som är ett viktigt inslag i Edelfeldts författarskap.  

 

1.2 Författarskapet  

Inger Edelfeldt, född 1956 i Hässelby i utkanten av Stockholm, är en i Sverige väl etablerad 

författare. Hon debuterade 1977 med romanen Duktig pojke! Sedan dess har hon skrivit en 

mängd romaner för både ungdomar och vuxna, men också gett ut novellsamlingar, lyrik och 

seriealbum, samt är verksam som konstnär och illustratör. Några av de litterära priser hon har 

vunnit är Svenska Dagbladets litteraturpris för novellsamlingen Rit (1991) och för en annan 

novellsamling, Den förunderliga kameleonten (1995) tilldelades hon Ivar Lo-Johanssons 

personliga pris, Göteborgs-Postens litteraturpris och Karl Vennbergs pris. 1999 blev hon 

Augustnominerad för romanen Det hemliga namnet.  

   Den forskning som finns gällande Edelfeldt har en tendens att enbart fokusera på vissa sidor 

av hennes författarskap; oftast hennes ungdomsromaner eller hennes åttiotalsproduktion. 

Trots att denna författare är mycket mångsidig så saknas det alltså forskning som tar hela 

hennes produktion i beaktande. Genom att läsa Edelfeldts romaner som feministiska 

utvecklingsromaner med kvinnans identitetssökande i fokus, hoppas  jag dessutom kunna 

skriva fram henne som en mer feministisk författare än tidigare forskning velat framhålla.   
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1.3 Tidigare forskning 

Inger Edelfeldt brukar nämnas kortfattat i antologier och det finns ett flertal författarporträtt, 

vilka främst brukar fokusera på hennes litterära bredd samt på hennes konstnärliga 

verksamhet. När det gäller forskning finns det ett fåtal undersökningar som behandlar 

Edelfeldts produktion, av vilka de flesta är koncentrerade på hennes produktion under 1980-

talet. Jag har valt att inte i detalj redovisa de författarporträtt som finns tillgängliga, då de inte 

innefattar någon direkt forskning, utan snarare fungerar som en presentation av författaren. 

Dock kan nämnas att Edelfeldt ofta får större utrymme som författare av ungdomsromaner än 

av vuxenlitteratur.  Ett exempel på författarporträtt är Lena Kjersén Edmans �Konstnärlig 

kameleont�1, där en kortfattad genomgång av Edelfeldts författarskap varvas med fakta om 

författaren själv och hennes bakgrund. Bredden i författarskapet och konstnärsskapet påpekas. 

I Gunilla Noreens porträtt, som ingår i samlingen De skriver för alla åldrar, ligger fokus på 

ungdomsproduktionen. Detta trots att Noreen anger att Edelfeldts själv är kritisk till att 

genrebestämma böcker. I sin relief kallar Christer Enander Edelfeldt �Författare med stort 

F�2, och menar att hennes författarskap ofta blivit styvmoderligt behandlat inom 

litteraturforskningen. Avfärdad som ungdomsförfattare, påpekar han att denna författare i 

framtiden troligtvis kommer att få en viktig plats i litteraturhistorien, om nu någon lyckas 

ringa in hela hennes produktion.  

   I antologin Feministiska litteraturanalyser 1972-2002 (red. Åsa Arping och Anna 

Nordenstam) finns en text skriven om Edelfeldt av Ingrid Holmquist, professor i 

genusvetenskap vid Göteborgs universitet. Här har hon applicerat sociologen Anthony 

Giddens teorier om att senmodernitetens kärleksbegrepp handlar om självförverkligande och 

individualitet, där relationen finns för till sin egen skull och inte av exempelvis 

socioekonomiska skäl, på två romaner av Edelfeldt. I romanerna Kamalas bok och Det 

hemliga namnet finner hon att identitetsproblematiken är ett genomgående tema, liksom 

drömmen om och längtan efter kärleken. Hon skriver om Det hemliga namnet att romanen 

�kan liknas vid en bildningsroman�3 (s.429), vilket jag anknyter till i min uppsats, men hon 

hänvisar även till den med det mer nedlåtande �överlevnadsroman, en sorts bruksbok med 

goda råd för vilsna kvinnor�4 och menar att den ibland liknar �en populärpsykologisk 

                                                
1 Kjersén Edman, Lena,  Systrar � 25 kvinnliga författare från dåtid till nutid (Lund, 2001).  
2 Enander, Christer, relief (Stockholm, 1995), s. 118.  
3 Holmquist, Ingrid, �Den �rena� relationen och kvinnofrigörelsen�, Feministiska litteraturanalyser 1972-2002, 
red. Arping, Åsa & Nordenstam, Anna (Lund, 2005), s. 429.   
4 Ibid, s. 433.  
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självhjälpbok�5. Hon hänvisar även till den heterosexuella värld de båda romanerna 

framställer.  

   I Mattias Fyhrs avhandling De mörka labyrinterna, som är inriktad på gotisk fiktion, finns 

en avdelning som handlar om de gotiska inslagen i Edelfeldts Juliane och jag. Han tar upp 

intertextuella referenser, men analyserar även romanen som en �Gothic Romance�. Han 

menar att intresset för framför allt vampyrer binder samman Kim och Juliane i och med att 

�vampyrtemat i en berättelse är lämpat för att fokusera relationer�6. Vidare anser han att 

intresset för gotiken får Kim att förstå och acceptera sina mörkare sidor, samt blir ett sätt för 

henne att närma sig sin egen sexualitet.   

   I Helena Forsås-Scotts Swedish Women�s Writing 1850-1995 nämns Edelfeldt kortfattat som 

en författare som ger sina böcker �a masochistic dimension to their explorations of feminine 

socialisation�7. Hon nämner Kamalas bok som ett exempel, där den unga kvinnliga 

huvudkaraktären lider av sitt ytliga och meningslösa liv som hon inte kan förmå sig göra 

uppror emot. Forsås-Scott nämner även hur Edelfeldt genom flera novellsamlingar och 

romanen Den täta elden undersöker den kvinnliga identiteten.  

   Det masochistiska temat finner även Ebba Witt-Brattström i texten �Fula flickor, 

masochism och motstånd�, som ingår i essäsamlingen Att skriva sin tid. Hon menar att både 

Kamalas bok och Den täta elden visar på en mansbild som är långt ifrån positiv, samt att 

dessa masochistiskt färgade relationer är gestaltningar av �under- och överordning som ett 

mänskligt och i synnerhet kvinnligt dilemma�8. Hon påpekar också att Edelfeldt genom att 

skildra �kvinnorollen som olika typer av socialt tvång�9 öppnar för en könspolitisk tolkning 

av texterna.   

   Anknytningen till masochism finns även i Steve Sem-Sandbergs text �Livsrummets 

arkitektur�, vilken ingår i samma essäsamling. Han menar att huvudkaraktären bär på 

�förträngda och outtalade behov av att underkasta sig en ordning större än hon själv, också 

om denna ordning innebär destruktion och sexuellt våld.�10.  

   Det finns ett flertal uppsatser på C- och D-nivå som behandlar Edelfeldts texter, men de är 

ofta fokuserade på hennes ungdomsromaner. Mimmi Corneliussons C-uppsats 

�Identitetskapande � En analys av ungdomsromaner med homosexuella huvudpersoner från 

                                                
5 Ibid, s. 431.  
6 Fyhr, Mattias, De mörka labyrinterna (Lund, 2003), s. 177.  
7 Forsås-Scott, Helena, Swedish Women�s Writing 1850-1995, s. 191.  
8 Witt-Brattström, Ebba, �Fula flickor, masochism och motstånd�, Att skriva sin tid, red. Grive, Madeleine & 
Wahlin, Claes (Stockholm, 1993), s. 307.  
9 Ibid, s. 307.  
10 Sem-Sandberg, Steve, �Livsrummets arkitektur�, red. Grive & Wahlin, s. 232.  
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1977-2003� är ett exempel, där Duktig pojke! och Juliane och jag ingår i 

undersökningsmaterialet. I denna uppsats behandlas de homosexuella inslagen i texterna och  

Corneliusson menar att Juliane och jag är ett exempel på queert läckage då det homosexuella 

temat inte är uttalat, och diskuterar sedan om detta motiv medvetet är dolt eller inte.   

   En magisteruppsats av Maria Andersson behandlar genuskonstruktionerna i tre av Edelfeldts 

romaner, men även här handlar det enbart om ungdomsromanerna. Liknande exempel finns 

där vissa aspekter av utanförskap eller identitetssökande behandlas, ofta gäller dessa 

undersökningar den tidigare nämnda Juliane och jag , samt någon eller några andra av 

Edelfeldts ungdomsromaner.  

 

1.4 Undersökningsmaterial  

När jag har gjort mitt urval av texter har jag främst koncentrerat mig på att få fram den 

tematik som jag ser som ett genomgående drag i hela Edelfeldts författarskap; utanförskapet. 

Detta tema är starkt närvarande även i de av Edelfeldts romaner som har manliga 

huvudpersoner, men i och med att jag valt att avgränsa mig så att jag endast undersöker 

villkoren för det kvinnliga utanförskapet så faller dessa utanför ramen i min undersökning. 

Vidare har jag, då jag valt att visa hur utanförskapet är en del i upptäckten och utvecklingen 

av en kvinnlig identitet, inte tagit med några av Edelfeldts noveller i min analys. Trots att 

flera av dessa noveller visar ett tydligt kvinnligt utanförskap, så är de alltför korta för att 

kunna illustrera en psykologisk utveckling. Vidare har jag ytterligare begränsat urvalet genom 

att välja de romaner där de gemensamma tendenserna är tydligast.   

   De sex romaner jag har valt att undersöka representerar kvinnor i tre olika åldrar; 

tonårsflickor, unga vuxna samt medelålders kvinnor. Detta dels med tanke på Edelfeldts 

tendens att inte dra skarpa gränser mellan ungdomslitteratur och vuxenlitteratur, och dels för 

att jag finner att en mer genomgående tematisk utveckling av den kvinnliga identieten i olika 

stadier i livet står att finna, om man ser dessa texter som delar av en större helhet.    

   De två romaner som handlar om tonårsflickor är Juliane och jag (1982), samt Skuggorna i 

spegeln (2003), de med unga kvinnor i huvudrollen är Kamalas bok (1986) och Den täta 

elden (1987). Slutligen har jag valt Det hemliga namnet (1999) och Finns det liv på mars? 

(2006), två romaner som handlar om kvinnor i fyrtiofemårsåldern.  
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1.5 Teoretiska utgångspunkter  

 Rita Felski skriver i Beyond Feminist Aesthetics � Feminist Literature and Social Change om 

något hon kallar �the novel of self-discovery�11. Hon beskriver i detta kapitel hur denna 

litterära genre är vanlig inom den samtida feministiska litteraturen och att den skiljer sig från 

traditionella kvinnliga utvecklingsromaner, som oftast är uppbyggda kring en heterosexuell 

kärlekshistoria. Vidare menar hon att det centrala temat snarare är �the central problem for 

women attempting to reconcile individual and social demands�12.  

   Trots att den feministiska �self-discovery novel� har blivit en stor genre som når många 

läsare, menar Felski att det råder brist på systematiska undersökningar av detta ämne och att 

dessa sällan gör kopplingar mellan litteraturen och feminismen som rörelse. Ett exempel hon 

nämner är essäsamlingen The Voyage In skriven av Abel, Hirsch och Langland. Dock menar 

hon att denna koncentrerar sig alltför mycket på den psykologiska utvecklingen hos individen, 

vilket medför att den inte ingår i en bredare politisk, ideologisk och historiska kontext.13  

   En av huvudpoängerna som Felski för fram i sitt kapitel om �the novel of self-discovery� 

handlar om att förutsättningarna för att skriva en utvecklingsroman är olika beroende på om 

den kretsar kring en manlig eller kvinnlig huvudkaraktär. Medan mannen letar efter sin plats i 

världen måste kvinnan kämpa för att kunna ta någon plats överhuvudtaget, vilket hon gör 

genom att frigöra sig från de sociala och ideologiska begränsningar som kvinnorollen medför.  

   Felski delar in �self-discovery novels� i två kategorier. �Feminist Bildungsroman� 

illustrerar kvinnans frigörelse och identitetsskapande genom att hon tar steget ut i den 

offentliga sfären, medan den andra kategorin snarare är utformat som ett uppvaknande där 

kvinnan finner sin rätta identitet. Denna uppdelning är dock inte absolut. Felski påpekar 

exempelvis att romaner där en kvinnas andliga frigörelse står i fokus inte behöver sakna 

politiska dimensioner.  

 

Definitionen av en feministisk text är enligt Felski �a recognition and rejection of the 

ideological basis of the traditional script of heterosexual romance characterized by female 

passivity, dependence, and subordniation, and an attempt to develop an alternative narrative 

and symbolic framwork within which female identity can be located�14.  

   Närvaron av en kvinnlig vän, eller i vissa fall kärleksobjekt, är enligt Felski mycket viktig 

för utvecklingen av den kvinnliga identiteten i �self-discovery novels�. Hon menar att denna 
                                                
11 Felski, Rita, Beyond Feminist  Aesthetics � Feminist Literature and Social Change (Cambridge, 1989), s. 122.  
12 Ibid, s. 122.  
13 Ibid, s. 123.  
14 Ibid, s. 129.  
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relation är symboliskt viktig, då den andra kvinnan fungerar som ett slags spegel som 

bekräftar den personliga utvecklingen och förhållandet till sitt eget kön och genus. Längtan 

efter individualitet ställs mot ett slags kvinnlig kollektiv gemenskap, som kvinnan genom att 

söka sig utåt blir en del av. Denna gemenskap ställs ofta i kontrast till den sociala hierarki 

som samhället består av, vilket innebär att kvinnan genom att träda in i denna gemenskap 

bryter mot de (manliga) normer som samhället innebär.  

   �The novel of awakening� kallar Felski den typ av roman som skildrar en inre utveckling, 

snarare än en yttre. Här beskrivs den kvinnliga identiteten som �an essence to be recovered 

rather than a goal to be worked toward�15 och textens stil är ofta symbolisk eller lyrisk. I 

motsats till �the feminist Bildungsroman� förekommer ingen rörelse ut i samhället, snarare är 

en självvald isolering från omvärlden, symboliskt eller bokstavligt, ett sätt att finna sig själv. 

Utvecklingen är cirkelformad snarare än linjär, då kvinnan finner och kommer tillrätta med 

sin inneboende kvinnliga identitet. Detta närmast religiösa �uppvaknande� beskrivs ofta 

metaforiskt, med hjälp av drömmar, hallucinationer och ritualer, där den moderna 

civilisationen ofta ses som ett hinder för detta.  

   Felski poängterar att � feminist self-discovery novels� som genre är mycket bred och 

skiftande, där de feministiska inslagen är mer eller mindre tydliga. Dock medför de en 

genomgående positiv syn på kvinnans inneboende möjligheter, där en psykologisk utveckling 

är möjlig och ger en alternativ bild av skapandet av den kvinnliga identiteten. Hon påpekar 

dessutom att de typiska manliga utvecklingsromanen koncentrerar sig på huvudkaraktären 

under barndomen och tidig vuxen ålder, medan �the feminist Bildungsroman thus embraces a 

much wider range of ages�16, vilket märks tydligt i Edelfeldts texter.  

 

Som tidigare nämnts är Edelfeldts ungdomsromaner det område som det finns mest forskning 

om. I Ulla Lundqvists Tradition & förnyelse � svensk ungdomsbok från sextiotal till nittiotal 

nämns hon som som en �intressant författare�17, där två av hennes ungdomsromaner med 

unga män i huvudrollen tas upp; Duktig pojke! och Breven till nattens drottning. Lundqvist 

menar att dessa båda romaner följer under den motivtradition hon kallar �de vilsna 

vandrarna�, som har sitt ursprung i J D Salingers kultroman Räddaren i nöden. Det handlar 

                                                
15 Ibid, s. 142.  
16 Ibid, s. 137.  
17 Lunqvist, Ulla, Tradition & förnyelse � svensk ungdomsbok från sextiotal till nittiotal (Stockholm, 1994), s. 
96.  
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om identitetkriser och frigörelse, något som beskrivs som �tidlösa företeelser, åtminstone i vår 

kulturkrets�18.  

   Att Edelfeldt inte enbart skriver ungdomsromaner är något som Lundqvist uppmärksammar. 

Hon menar att Edelfeldts språk och tilltal tjänar på att ha en mer vuxenlitterär stil, då detta 

medför att hon inte �talar nedåt till de unga�19. Vidare finner Lundqvist i båda de undersökta 

romanerna huvudkaraktärer med drag av �vilsna vandrare�, bland annat i deras något elitiska 

synsätt och hur de båda söker och försöker komma underfund med sig själva. De paradoxala 

känslorna inför vuxenlivet, där nyfikenhet och avsmak blandas, är liksom det ständiga 

analyserandet av omvärlden också ett arv efter Salingers unga huvudperson Holden Caulfield. 

I dessa tankar och funderingar får sexualiteten stort utrymme, Lundqvist kallar den �motorn i 

hela maskineriet�20. Men samtidigt finns också ett motsatt tema där godhet och renhet 

eftersträvas och där en längtan tillbaka till en oskyldig barndom kan skönjas.  

   Lundqvist påpekar att �de vilsna vandrarnas� ungdomsromanernas fokus ligger på den 

psykologiska skildringen, snarare än en yttre ramhandling.  

   I och med att Edelfeldts romaner är gränsöverskridande, där en roman med en tonårig 

protagonist inte nödvändigtvis enbart behöver rikta sig till ungdomar och där en fyrtiofemårig 

huvudperson kan vara minst lika vilsen och sökande som tonåring, menar jag att 

ungdomsromanens tema med �vilsna vandrare� går att finna som ett genomgående tema i 

hennes författarskap. Här är utanförskapet är viktig del av att finna och skapa sin identitet.  

 

Jag har valt att göra en tematisk undersökning med utgångspunkt i Rita Felskis Beyond 

Feminist Aesthetics. Genom att läsa mitt urval av romaner som feministiska 

utvecklingsromaner har jag identifierat några tendenser som är genomgående i hela mitt 

undersökningsmaterial, och som har bildat grunden för min textanalys. Detta innebär att 

individuella särdrag i vissa av romanerna har lämnats ute, då jag anser att de inte tillför något 

till undersökningen i sin helhet eller då dessa aspekter redan behandlats i tidigare 

undersökningar. På grund av undersökningens begränsade utrymme har jag dessutom försökt 

att undvika längre citat i största möjliga mån, då mitt analysmaterial är ganska omfattande och 

jag inte vill stjäla utrymme från själva analysen.  

   Jag har valt att i min analys gå igenom romanerna i en ordning där jag utgår från 

protagonisternas ålder, från den yngsta till den äldsta, uppdelat utefter tre olika tendenser. 

                                                
18 Ibid, s. 97.  
19 Ibid, s. 101.  
20 Ibid, s. 43.  
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Snarare än att analysera romanerna var för sig, använder jag denna disposition för att tydligare 

kunna visa på de gemensamma motiv romanerna beskriver.  

    

    

 

2. Utanförskapet  

2.1 Skuggorna i spegeln och Juliane och jag 

Tonårsflickorna Kim och Juliane i Juliane och jag och Arwen, kallad Arri, i Skuggorna i 

spegeln bär sitt utanförskap som ett dyrbart smycke. Trots att romanerna utspelas med nästan 

trettio års mellanrum, har de två olika flickorna mycket gemensamt. Intresset för gotik och 

vampyrer finns hos de båda, liksom det konstnärliga intresset. De klär sig i svart med vad 

Edelfeldt kallar �de egyptiskt sminkade ögonen�21, för att på ett medvetet sätt markera sina 

intressen och att de skiljer sig från de �vanliga� tonåringarna.  

   Både Kim och Arri är närmast besatta av sitt utanförskap. I inledningen till Skuggorna i 

spegeln, som är skrivet ur ett jag-perspektiv, presenterar Arri sig själv: �Nej, det är kanske 

inte så lätt att beskriva mig. Eller begripa mig? Jaaag är ju ingen vaaanlig sjuttonåring 

(eller?).�22 Trots det ironiska tilltalet får man intrycket av att det inte bara är andra människor 

som anser att hon inte är �vaaanlig�, utan att det är något hon själv är övertygad om. Men det 

är också viktigt för henne att påpeka att hon i egenskap av outsider inte tillhör någon grupp 

eller subkultur, hon försöker undvika alla sorters kategoriseringar. Som när hon på 

medeltidsveckan i Visby, iklädd svart broderad klänning och sammetsmantel blir kallad för 

�goth-brud�:  �Jag klär mig faktiskt inte i svart för att jag hör till någon sådan kategori (eller 

någon kategori överhuvudtaget!), jag gillar svart helt enkelt; man behöver inte vara goth för 

det.�23 Arri känner även att det inom henne finns något mer än en vanlig tonårsflicka; något 

som hon kallar �ett fruktansvärt, dödligt Allvar�24.  

   Kims utanförskap beskrivs också det direkt i inledningen till Juliane och jag, även om hon 

inte ironiserar över det, utan snarare varseblir det genom att studera en annan outsider, den 

nyinflyttade Juliane: �Där satt jag ensam med en bok, och några meter bort satt hon på samma 

sätt. Ända tills då hade jag tänkt på mig som en tjej med kompisar och på henne som �den 

                                                
21 Edelfeldt, Inger, Skuggorna i spegeln (Stockholm, 2003), s. 52.  
22 Ibid, s. 15.  
23 Ibid, s. 23.  
24 Ibid, s. 29.  
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överblivna�. Nu fick jag en kuslig förnimmelse av att vi var samma sort hon och jag � lite 

udda och inte riktigt som andra.�25  

   I början av romanen försöker Kim dölja att hon känner sig annorlunda än sina jämnåriga, 

trots att hon känner att hon inte passar in. Hon är intresserad av �magi, skräck och 

trolldom�26, något som de andra tjejerna i klassen tycker är barnsligt. Så trots att hon utåt sett 

inte avviker, då hon sminkar sig som de andra och pratar om killar hela tiden, så känner hon 

att det inom henne finns en skuggsida: �Jag är ofta mörkrädd om nätterna, men räddast är jag 

för mörkret inuti mig själv, för alla onda drömmar och känslor som ligger och ruvar 

någonstans i mig.�27. Precis som Arris dödliga Allvar, finns det alltså inom Kim ondskefrön, 

något som ruvar under ytan.   

   I och med vänskapen med Juliane börjar Kim leva ut sin mörkare sida och de avvikande 

intressen hon har. De bestämmer sig för att �vara så konstiga som möjligt. Det vill säga, så 

konstiga som vi vågade.�28 Svarta kläder och ovanliga smycken får symbolisera utanförskapet 

för dem, precis som för Arri, på ett mycket medvetet och påtagligt sätt. De bryter medvetet 

mot normerna för hur tonårsflickor ska se ut och uppföra sig, vilket ger dem ett slags frihet att 

ställa sina egna villkor.  

   I både Arri och Kim kan man också finna en �vilsen vandrare�, som försöker finna en plats i 

tillvaron och som befinner sig i en om inte identitetskris så åtminstone identitetsutveckling. 

De har mycket gemensamt med Holden Caulfield och hans efterföljare, på ett sätt som Ulla 

Lundqvist skriver angående en annan ungdomsroman med en kvinnlig huvudkaraktär: �hon är 

en person som funderar över tillvaron och sin egen roll i den. Hon är intellektuell, läser och 

grubblar�29.  

   Mycket av dessa två tonårstjejers grubblande och analyserande handlar om det som 

sysselsätter de flesta ungdomars tankar; kärlek och vänskap. Men de funderar också över mer 

existensiella problem, som när Arri funderar över vad som är verklighet eller illusion och hur 

hon inte kan förstå �hur ett övervägande antal människor kan gå omkring och tycka att allting 

i vår och världens existens är �självklart�. Handen på hjärtat: det enda som är självklart är väl 

att allting är en gåta, ett mysterium?�30. Kims funderingar handlar mer om ondskans natur; om 

                                                
25 Edelfeldt, Inger, Juliane och jag  (Stockholm, 1982), s. 16.  
26 Ibid, s. 13.  
27 Ibid, s. 23.  
28 Ibid, s. 90.  
29 Lundqvist, s.  60 f.  
30 Skuggorna i spegeln, s. 28.  
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den finns inom alla, om djävulen existerar, om människor som begår hemska handlingar bara 

har �blivit övermannad av mörkret inom sig�31.   

 

2.2 Kamalas bok och Den täta elden 

Romanerna Kamalas bok och Den täta elden handlar bägge om kvinnor som kan kallas unga 

vuxna och som inte kan finna någon mening med sina liv. De är tjugonågonting, vantrivs med 

sina lägenheter, jobb och oengagerade pojkvänner. De lever båda i ett tillstånd av längtan, i 

väntan på något som kan ge deras liv mening eller i alla fall göra det spännande. Den 

namnlösa huvudpersonen i Kamalas bok beskriver i början av boken tomheten i sitt liv:  
 

Jag träffar ju folk, går på fester och konserter, jag gör egentligen allt man ska göra 

när man är ung, och ändå känns det som om allting är fusk. För vad jag verkligen är 

kan jag inte visa för någon. Om det nu finns någonting alls längst inne i mig, om det 

inte bara är mörker och tomt som i ett gammalt skåp, när man har rensat undan alla  

inbillningar och drömmar och livslögner.32  

 

Här framkommer tydligt en annan bild av utanförskapet än den som Edelfeldts tonårstjejer 

visar, en bild av en ung kvinna som inte tror att hon är någon alls om hon inte kan leva upp till 

idealbilden av Den Perfekta Unga Kvinnan. Snarare än att medvetet sticka ut från mängden, 

försöker hon anpassa sig i tron om att hennes utanförskap kan döljas bakom en välsminkad 

mask. Sålunda jobbar hon alltid i högklackat trots värkande fötter och lägger ner mycket tid 

på att få sitt utseende att bli så fördelaktigt som möjligt, för att blidka ett slags inbillad manlig 

blick. Hon menar att en intressant främling skulle kunna dyka upp var och när som helst, men 

i hennes tankar får detta möjliga möte en allt större betydelse: �Han kan dyka upp när som 

helst, var som helst, kanske när man har otvättat hår. Han är som Gud, Han ser mig ständigt. 

Eller snarare, Han skulle kunna få syn på mig.�33. Genom att tillskriva �Honom� denna makt 

gör hon sig själv maktlös.  

   Men inom denna namnlösa kvinna finns ett mörker, i form av den vilda Kamala, den indiska 

flickan som uppfostrats av vargar (och som även är ett begrepp i Juliane och jag): �Kamala 

följde med mig hem, och medan mamma stängde in sig och grät för att Stig hade övergett 

                                                
31 Juliane och jag, s. 81.  
32 Edelfeldt, Inger, Kamalas bok (Stockholm, 1986), s. 22.  
33 Ibid, s. 9.  
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henne, låg jag för mig själv i Kamalas mörker och kände Kamalas längtan och Kamalas 

drömmar inom mig.�34  

   Kamala får representera allt det som den unga kvinnan i Kamalas bok inte vågar vara, den 

som vågar älska och hata och vara ful och säga ifrån. På så vis är Kamala utanförskapet 

personifierat, något som både lockar och hotar. Men samtidigt som hon blir en tillflyktsort så 

blir hon också ett hinder för identitetssökandet, eftersom den kvinnliga huvudkaraktären 

vägrar att acceptera de sidor hos sig själv som Kamala representerar.  

 

Petra i Den täta elden är uttråkad av sitt liv. Hon avskyr sitt arbete, men ser heller inte fram 

emot sin kommande semester; �Faktiskt var hon räddare för sommaren än någonsin förut. 

Hon hade ingenting att fylla den med, ingen att tillbringa den med nu när Bernt hade slutat 

höra av sig.�35.  

   Jobbet inom hemtjänsten är något som Petra har gemensamt med den namnlösa 

huvudpersonen i Kamalas bok, och för både kvinnorna är det en källa till ångest och känslor 

av att inte räcka till. Petra i Den täta elden jämförs med Den Andra Flickan som alltid hade 

�skurit upp falukorven i precis lagom stora bitar�36, en formulering som ekar i Kamalas bok 

där det heter att �Falukorven ska skäras i precis lagom tjocka skivor, vilket nästan innebär att 

man ska stå och mäta med linjal.�37. Den vardagliga korven får symbolisera det futtiga och 

otillräckliga i de unga kvinnornas arbeten, liksom det faktum att de är utbytbara. Samtidigt 

innebär kontakten med de åldriga kvinnorna en närhet till döden, då möjligheten finns att 

någon av dem skulle kunna avlida:  �Varje gång jag står framför hennes dörr så undrar jag om 

jag kommer att få se henne död. Det är inte så att jag önskar döden på henne, men hon är 

mycket gammal och betyder ingenting för mig, och jag har aldrig sett en död människa.�38 

resonerar huvudpersonen i Kamalas bok, ett resonemang återfinns även i Den täta elden: 

�Varje gång hon stod utanför fru A�s dörr brukade hon upphetsat undra om den bräckliga lilla 

damen kanske låg död därinne nu? Hon var mycket noga med att påpeka för sig själv, att 

denna upphetsning inte berodde på ondsinthet � det var bara det att hon aldrig hade sett en 

död människa; och fru A betydde ingenting särskilt för henne.�39. Denna fascination inför 

döden visar på det mörker de unga kvinnorna bär inom sig.  

                                                
34 Ibid, s. 113.  
35 Edelfeldt, Inger, Den täta elden (Stockholm, 1987), s. 25 f.   
36 Ibid, s. 24.  
37 Kamalas bok, s. 19.  
38 Ibid, s. 19 f.  
39 Den täta elden, s. 24.  
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   Även Petra bryr sig mycket om sitt utseende. Efter att hon har mött den mystiska Liss, följer 

hon med till den ödsligt belägna fäbodvall där denna lever i ett slags sekt tillsammans med två 

andra kvinnor och en man. Men innan Petra för första gången möter mannen, Alex, så 

sminkar hon sig, och försöker rättfärdiga det för sig själv med att �hon brukade till och med 

sminka sig ibland när hon var helt ensam. Det var helt enkelt ett lättvindigt sätt att känna sig 

fräschare.�40. Alex godkännande blir så viktigt för Petra att hon anpassar sig helt efter hans 

åsikter. På så vis blir hans roll lik den funktion den inbillade manliga blicken har i Kamalas 

bok, där den unga kvinnan hela tiden rättar sig efter en okänd �Han�.  

   Inom Petra finns det vad Alex kallar en skugga, ett mörker. Precis som Kamala så ger den 

styrka, samtidigt som den får henne att känna sig avvikande; �Ändå tror jag ibland att 

Skuggan är själva centrum i min varelse; ja, även om det är den som gör att ingen kan älska 

mig, så verkar det som om jag älskar den. Jag är stolt över den.�41. Skuggan blir det som 

hindrar Petra från att bli som alla andra, som tvingar på henne ett utanförskap hon desperat 

försöker att undkomma.  

   Paradoxalt nog känns de båda unga kvinnorna mer vilsna och sökande i sina liv än de två 

tonårsflickorna i Juliane och jag och Skuggorna i spegeln. Där tonåringarna medvetet bryter 

mot ideal och normer, försöker de unga kvinnorna desperat anpassa sig, utan att kunna dölja 

det mörka sida som finns inom dem.   

 

2.3 Finns det liv på mars? och Det hemliga namnet  

Finns det liv på mars? har, i linje med Edelfeldts tendens att skriva genreöverskridande texter, 

undertiteln �en vuxendomsbok�. Huvudpersonen här är den ensamstående mamman Joni, som 

är trött på sin dåliga ekonomi och sitt röriga privatliv. Inför fyrtiofemårsdagen bestämmer hon 

sig för att att förändras och säger till sin mor om saken:  

 
Jag ska bli vardaglig. Eller rättare sagt acceptera att jag är det. Jag ska sluta sträva efter 

känslomässiga kickar. Jag ska försöka se andra värden i mänskliga möten än förut, och inte låta 

mig svepas med av drömbilder. Jag fyller ju snart fyrtiofem.42  

 

                                                
40 Ibid, s. 62.  
41 Ibid, s. 113.  
42 Edelfeldt, Inger, Finns det liv på mars? (Stockholm, 2006), s.  9.  
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   Joni har med sitt musikintresse och sina konstnärliga ambitioner svårt att känna sig som 

vuxen, utan känner att hon fortfarande leker tonåring. Hon har dessutom svårt att värja sig 

inför sina känslor av misslyckande och medföljande destruktiva tankegångar:  

 
Joni, varför jobbar du i charken, varför står du bara och sjunger på gatan, dusomärsåbeåvad och så 

verbal och bra på engelska, en riktig stjärnelev, och har en så bra röst, men Joni, handen på 

hjärtat, varför lär du dig aldrig att spela gitarr ordentligt?43  

 

   Skapandet av en ny och vuxnare Joni är inte oproblematiskt. Hon rensar bland kläder och 

smycken som känns alltför ungdomliga och försöker intala sig själv att hon har �nått det 

stadium där man släpper sina tonårsdrömmar�44. Men samtidigt kämpar hon med den tomhet 

som fyller henne, då hon försöker sudda ut vissa delar av sin identitet.  

   Även inom Joni finns det en skugga, en mörk del. För henne är den den depression hon bär 

på, som får henne att vilja gråta: �Trotsigt, förtvivlat, otröstligt, som ett spädbarn. Som en 

uthungrad, en utstött, en som lever på nåder.�45. Depressionen och den psykofarmaka hon äter 

får henne att känna osjälvtillräcklighet och ångest. Hon slits mellan att känna att hon borde 

vara glad och nöjd med det liv hon har samt att känna att hon har svikit sin älskade vän 

Magdalena, genom att inte följa henne in i döden när väninnan tog livet av sig sjutton år 

tidigare. Inom henne finns �Tom rymd, svart gap.�46, vilket enbart tanken på dottern Moira, 

kallad Mårran, kan hindra henne från att falla ner i. 47 

 

Helena i Det hemliga namnet försöker liksom Joni balansera sitt vardagsliv och de 

nödvändiga brödjobben med sitt konstnärskap. För att kunna måla så mycket som möjligt 

undviker hon att arbeta heltid, men det innebär också att hon knappt klarar sig ekonomiskt. 

Som ensamstående mödrar med dålig ekonomi hamnar både Helena och Joni automatiskt i ett 

slags utanförskap, de lever hela tiden på gränsen till existensminimum. Även det bohemiska 

draget i dem märker dem som outsiders, som när Helena med en ironisk touch beskriver sig 

själv: �Inte lätt att få ihop alltsammans, inte lätt att vara i jämvikt: se Konstnären knata gatan 

                                                
43 Ibid, s. 36.  
44 Ibid, s. 61.  
45 Ibid, s. 155 f.  
46 Ibid, s. 184.  
47 Namnet Moira betyder �ödet�, efter de ödesgudinnor i antika Grekland som kallades moirerna. Mårran är en 
karaktär i Tove Janssons böcker om mumintrollen, som representerar utanförskap och ensamhet, och som 
skrämmer de andra invånarna i Mumindalen. Denna dubbeltydiga namnsymbolik visar på vilken stor och 
komplicerad roll dottern har i Jonis liv.  
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fram mot sin heliga ateljé, iförd skrynklig kappa, överfull ryggsäck och udda sockor i de 

slarvigt knutna kängorna�48.  

   Till skillnad från Joni hyser inte Helena några ambitioner att bli �vardaglig�, hon strävar 

snarare efter att kunna lägga mer tid på sitt konstnärliga intresse än att ge upp sina ambitioner, 

som Joni försöker. Dock känner Helena sig bunden till omgivningens krav och ansätts då och 

då av dåligt samvete för de val hon har gjort i sitt liv: �något fel måste det väl ändå vara på en 

människa som vid fyrtiosex års ålder inte hade haft en enda vettig, varaktig relation�49 tänker 

hon till exempel och undrar om hennes sätt att tolka världen är fel, då det inte verkar stämma 

med andra människors.  

   Den mörka sida som finns hos alla de kvinnor  hos Edelfeldt den här undersökningen 

behandlar, är hos Helena sammankopplad med det hemliga namn som titeln syftar på. Helena 

är egentligen född i Ungern, under namnet Ilona, men fick som mycket ung höra av sina 

styvföräldrar att hon inte skulle tala om sitt ursprung, vilket innebär att hon hela livet burit på 

denna hemlighet. Hon kallar denna lögn för �en sluten cysta inombords�50, som får henne att 

undra om det är hennes främmande bakgrund som får henne att känna sig annorlunda. 

Utanförskapet och utländskheten blir för Helena starkt sammankopplat, speciellt efter att hon 

som barn märker hur en ungersk pojke i klassen blir mobbad.  

   Hemligheterna och lögnerna får barnet Helena att alienera sig från omvärlden, genom att 

hon försökte låtsas att hon inte ville höra till:  
 

Det tog ett tag innan jag upptäckte att fenomenet inte riktigt fungerade som jag hade avsett: det var 

inte världen jag fjärmade från mig själv; det var jag själv som blev fjärmad, bortskruvad. Domnad. 

Fångad i en okänd drömmares dröm, i en glasbur, panikslagen.51  
 

   Utanförskapet blir för den unga Helena ett fängelse, men på grund av den lögn hennes liv är 

uppbyggt på är det ett fängelse hon inte kan bryta sig ut ur om hon inte konfronterar lögnen 

och söker upp sitt förflutna.  

   Ett gemensamt drag för Joni i Finns det liv på mars? och Helena i Det hemliga namnet är 

deras oförmåga att kunna förlika sig med sin egen ålder och de krav som den för med sig. De 

känner sig båda som eviga tonåringar, där känslosvängningar och identitetssökande hör till 

vardagen. Att de som vuxna fortfarande brottas med samma problem som de tonåriga �vilsna 

                                                
48 Edelfeldt, Inger, Det hemliga namnet (Stockholm, 1999), s. 98.  
49 Ibid, s. 119.  
50 Ibid, s. 164.  
51 Ibid, s. 48 f.  
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vandrarna� som Ulla Lundqvist beskriver, gör att de på ett sätt fortfarande är tonåringar, i alla 

fall inuti.  

 

3. Vänskapen, kärleken och sexualiteten 

Rita Felski skriver i sin Beyond Feminist Aesthetics om hur �the figure of a female friend or 

lover invariably plays a symbolically important role in the protagonist�s development�52. Hon 

menar att i den feministiska utvecklingsromanen tar denna väninna över den roll som det 

heterosexuella kärleksobjektet annars skulle ha spelat, vilken bekräftar huvudpersonens 

utveckling av sin kvinnliga identitet. Hon framhåller vidare att i �novels of self-discovery� 

har passionen ofta en destruktiv kraft, till skillnad från det mer vänskapsinriktade förhållande 

hon menar att den homosexuella relationen medför.  

 

3.1 Skuggorna i spegeln och Juliane och jag 
Hur väninnan fungerar som en positivt bekräftande spegelbild märks tydligt i Edelfeldts 

Juliane och jag. I det tidigare nämnda stycke där Kim studerar Juliane, då de båda sitter 

ensamma i skolan med varsin bok, så blir hon illa berörd: �jag hade plötsligt fått en underlig 

känsla av att hon var min spegelbild�53. Men samtidigt är det just denna likhet som gör att de 

dras till varandra, eftersom de på så vis finner en vänskap där de bekräftar och stödjer 

varandra i ett gemensamt utanförskap.  

   Den antydda kärlekshistorien mellan Kim och Juliane är också något som går i linje med de 

feministiska �self-discovery� novels, där vännen i många fall även kan vara en älskarinna. 

Trots att både Kim och Juliane har kärleksintresse för män, vilka till största delen består av 

beundran på avstånd och romantiska fantasier, så finns det en attraktion mellan dem båda. 

Beröringar dem emellan beskrivs av Kim som elektriska eller magiska. Ibland dyker även 

känslor av svartsjuka upp, som då Juliane pratar för mycket om sin avståndsförälskelse i en av 

lärarna.  

   Kärleken till Juliane blir aldrig helt uttalad. Istället intalar Kim sig att de båda varit vänner i 

ett tidigare liv och att det är därför dragningen till henne blir så stark: �min själ hade helt 

enkelt känt igen hennes�54. Att erkänna för sig själv att hon är kär i Juliane blir associerat med 

att ge efter för det mörker som hon bär på inombords, att låta den �onda� sidan av Kim växa 

                                                
52 Felski, s. 138.  
53 Juliane och jag, s. 16.  
54 Ibid, s. 103.  
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sig alltför stark. I en episod mot slutet av boken beskrivs det hur Kim vid ett tillfälle när 

Juliane tagit i henne känner en �besynnerlig känsla� som hon beskriver som att: �Det surrade 

inuti mig precis som det brukade göra när jag tänkte på vampyrer. Jag visste att jag inte fick 

ge efter för den där känslan. Då skulle marken öppna sig under mina fötter.�55.  

   Den vänskap som genom romanen hjälper Kim att finna sig sjäv utgör alltså en fara så snart 

den hotar att slå över till kärlek eller åtrå, kanske för att hon inte kan hantera den ytterligare 

marginalisering som den erkända homosexualiteten skulle medföra.  

   Sitt utanförskap till trots bär många av Edelfeldts romankaraktärer på samma rädslor; att 

förlora sig själv i kärleken, samt att förlora sig själv till sitt inre mörker och på så vis 

förvandlas till ett slags monster.  

   Förlora sig i kärleken är precis vad Arri gör när hon träffar Oscar. Det börjar som en 

avståndsförälskelse, som sedan när den övergår till en verklig relation inte uppfyller Arris 

romantiska drömmar. Hon beskriver hur hon vill att förhållandet ska vara: �Jag för min del 

ville kyssas tills jag drogs med som i en strömvirvel, tappa all besinning, förlora mig� 

förlora oss. Som i en gammaldags dramatisk kärlekshistoria.�56. Denna syn rimmar illa med 

den vardagliga verkligheten, där Oscar ibland pratar om tråkiga saker eller luktar svett.  

   En av de företeelser som Arri inte räknat med när det kommer till kärlek är sin svartsjuka. I 

och med att hon inte har några andra vänner än Oscar vänds denna svartsjuka inte bara mot 

eventuella rivaler utan även mot hans vänner och fritidsintressen som inte innefattar henne: 

�Jag satt som på nålar under lektionerna och kunde inte koncentrera mig på skolarbetet. Det 

enda jag tänkte på var om han hade någon annan i blickfältet eller i tankarna.�57.  

   När de vardagliga problemen blir för mycket för Arri finner hon så vägen till en magisk 

värld som finns på andra sidan spegeln i hennes rum, �Eidolon�. Här möter hon den djuriske 

vampyren Leonidas, som får personifiera den passion och hängivenhet som Arri längtar efter. 

Den första kontakten med denna värld sker innan hon blir tillsammans med Oscar, men även 

sedan hon fått veta att kärleken till honom är besvarad så dras hon till denna mörka värld.  

   Till skillnad från Kim i Juliane och jag har Arri ingen nära kvinnlig vän. Hennes före detta 

bästa väninna har sagt upp bekantskapen med henne och svartsjukan hindrar Arri från att 

knyta an till Oscars bästa vän Amanda. Men trots frånvaron av kvinnlig vänskap så finner 

Arri ändå en bekräftande spegelbild i form av hennes bokstavliga spegelbild i Eidolon � 

Phalandra:  

                                                
55 Ibid, s. 143.  
56 Skuggorna i spegeln, s. 97.  
57 Ibid, s. 105.  
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Jag såg, gripen av häpna rysningar, en förvandling hos min spegelbild. Det var inte inbillning. En 

annan gestalt sken liksom igenom mina drag, igenom min kropp, som på ett dubbelexponerat 

foto.58  

 

   Detta alter ego blir inte enbart ett substitut för en vän, utan får även representera Arris 

inneboende mörker, då denna gestalt bär vissa tydligt vampyriska drag. På samma sätt som i 

Juliane och jag får vampyrismen symbolisera sexualitet, där lusten efter Blodet är det 

centrala. Denna symboliska sexualitet lockar Arri, som är besviken på sin egen sexuella 

debut: �Jag hade trott att jag skulle förvandlas, att det skulle vara som en ännu djupare 

kyss.�59, vilken inte lever upp till hennes fantasier.  

   Både Kim och Arri har till en början en liknande syn på själva sexakten som en 

livsförändrande händelse, ett �heligt sakrament� som det beskrivs i Skuggorna i spegeln60. 

Kim, den yngre av de två, är övertygad om att �Det är ett sådant stort steg att ligga med 

någon. Då blir man en annan sorts varelse, man bär vetskapen om Det som ett pärlhalsband 

kring halsen och är överlägsen alla som undrar och fantiserar och inte har gjort det.�61. 

Samtidigt som Kim är nyfiken, tar hon avstånd till klasskamraternas intrikata sexdiskussioner 

och den enda kyss hon har upplevt var inte alls som hon hade väntat sig. Även Arri bär på en 

kluven bild av sin egen sexualitet, vilket märks i början av romanen där det konstateras att: 

�Dessutom hade jag, som alla andra, råkat se en hel del pornografi på TV och ibland fick jag 

för mig att det kanske inte vore så dumt att slippa Ha Sex överhuvudtaget.�62.  

   I sexualitetstemat kommer en tydlig parallell in till ungdomsromanens tema, där en liknande 

syn på sexualitet är förhärskande. Lundqvist beskriver hur analyserandet av och nyfikenheten 

på den nya värld som sexdebuten kommer föra med sig, dels en önskan att genom att undvika 

denna debut få stanna i ett �rent� barndomsland utmärker ungdomsromanens �vilsna 

vandrare�.63 Denna inställning bidrar även till Kims och Arris känsla av utanförskap, där de 

som tonårsflickor förväntas vilja ta steget in i vuxenvärlden så snart som möjligt och där 

bristen på sexuella erfaranheter ses som något skamligt, eller åtminstone barnsligt.  

 

                                                
58 Ibid, s. 52.  
59 Ibid, s. 124.  
60 Ibid, s. 105.  
61 Juliane och jag, s. 99.  
62 Skuggorna i spegeln, s.  38.  
63 Lundqvist, s. 43.  
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3.2 Kamalas bok och Den täta elden 
I Kamalas bok ser relationerna annorlunda ut. Den namnlösa kvinnliga huvudpersonen i 

Kamalas bok har en pojkvän som hon i början av romanen beskriver med orden. �Egentligen 

vet jag inte varför just Stefan är min pojkvän. Vi råkade bli ihop på en fest för fyra år 

sedan.�64. Vidare beskrivs han som trygg och normal, för normal nästan, vilket får henne att 

önska �att det skulle hända honom något hemskt, att någon klådde upp honom eller att han 

blev sjuk eller bröt benet eller sörjde något�65. Den likgiltighet och vardagstristess som råder i 

förhållandet får henne att längta bort och drömma om en film om Tristan och Isolde hon såg 

som ung.  

   Trots att relationen med Stefan är på sin höjd ljummen, så inträffar en kris för 

huvudkaraktären när denne bestämmer sig för att under semestern åka på en tågluff utan 

henne. Hon fylls av motstridiga känslor: �Fast jag hatade honom tyckte jag att han var mera 

åtråvärd än han brukade vara�66, men försöker intala sig att hon nu har chansen att bli en ny 

och mer självständig kvinna som skulle verka mer lockande på den frånvarande pojkvännen. 

Men istället för att �bli ohämmad och utåtriktad och skaffa mig en ny spännande 

bekantskapskrets�67 så isolerar hon sig i sin lägenhet, där hon sakta låter sig övermannas av 

det kaos hon bär inom sig. Utan att ha ett arbete eller en pojkvän att upprätthålla fasaden inför 

så slutar hon gå ut eller städa och hänger sig åt tvångsmässigt ätande.  

   Huvudpersonen i Kamalas bok har ingen själsfrände.De få vänner som finns i den unga 

kvinnans liv kan inte nå henne. Deras liv med lyckliga förhållanden, vackra lägenheter och 

graviditeter gör att hon slits mellan avundsjuka och förakt för dem och deras vardagliga liv. 

�Bara idioter Mår Bra�68 säger hon till sin mor när denna oroar sig för sin dotters välmående, 

men kan inte låta bli att jämföra sig med sina vänner och då i synnerhet med den bästa vännen 

Gabriella. Denna vänskap har inget gemensamt med den �själsliga gemenskap� som 

återfinnes i så många andra av Edelfeldts romaner, snarare är den färgad av svartsjuka och 

mindervärdeskomplex. Ett möte med väninnan avfärdas kortfattat: �Jag undrar varför hon 

fortfarande låtsas att vi är bästa vaninnor. Det är väl av gammal vana, eller för att hon tycker 

synd om mig.�69.  

   Frånvaron av kvinnlig gemenskap i Kamalas bok är slående. I brist på den enligt Felski så 

viktiga kvinnliga allierade vänder sig huvudpersonen till sin inneboende Kamala. Liksom i 

                                                
64 Kamalas bok, s. 15.  
65 Ibid, s. 17.  
66 Ibid, s. 49.  
67 Ibid, s. 53.  
68 Ibid, s. 105.  
69 Ibid, s. 128.  
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Skuggorna i spegeln är den bekräftande spegelbilden istället en mörk och förvrängd del av 

henne själv, som hon måste försonas med för att kunna utvecklas.  

  

Även Petra i Den täta elden är en ensam person som längtar efter att få tillhöra något större. 

När hon av en slump möter Liss på en tunnelbaneperrong, verkar det som att denna 

främmande kvinna direkt ser hennes olyckliga situation och ett slags vänskapsband uppstår. 

Men den gemenskap som erbjuds Petra på fäbodvallen är inte okomplicerad; och Petra känner 

sig tveksam inför att ta steget in i den. Hon anstränger sig för att bli vän med Liss redan vid 

deras första möte: �Faktiskt var det så, att hon helt enkelt bestämde sig för att tycka om Liss. 

Idag ska jag vara generös, sa hon sig.�70. Men hon finner att den rödhåriga kvinnan är svår att 

lära känna. Hon känner svartsjuka när Liss umgås med de andra i kollektivet, speciellt Alex, 

och växlar mellan att vilja göra allt för att bli omtyckt av henne till att känna ett slags avsky: 

�Jag trodde att jag var viktig för Liss, att hon satte värde på mig. I stan verkade hon så 

angelägen, som om hon tyckte att vi var förutbestämda att bli vänner. Häruppe är hon helt 

annorlunda.�71.  

   De inslag av homosexuell kärlek som den kvinnliga vänskapen ofta medför i Edelfeldts 

texter finns med även i Den täta elden, men precis som i Juliane och jag antyds de bara. Mot 

slutet av romanen inser Petra att det var något i den andra kvinnans blick som �hade kommit 

henne att dras in i förhäxningen�. 72När Liss efter det första mötet sover över hos Petra 

erbjuds denna att dela den stora sängen, ett erbjudande som när det avvisas fyller Petra med 

känslor av skam. Hon funderar på om erbjudandet uppfattades som ett slags invit: �Petra 

kände sig misstänkt för avsikter som hon nu, när tanken hade väckts, frågade sig om hon 

omedvetet faktiskt hade haft.�73. Vid ett senare tillfälle drar sig Liss hastigt undan, när Petra 

försöker röra vid hennes arm, vilket även denna gång framkallar skamkänslor: �Är jag så 

äcklig eller vad är det? tänkte Petra. Tror hon att jag är lesbisk kanske? Hon kände rodnaden 

bränna i ansiktet och började gå.�74. Förklaringen Petra får till Liss tillbakadragande är 

kopplat till den new age-inspirerade tro Alex förmedlar, där kvinnorna i kollektivet fungerar 

som batterier för ett slags kosmisk energi som blir störd vid kroppskontakt dem emellan. 

   Liss avvisande får Petra att vända sin kärlekstörst och sin längtan efter acceptans mot Alex. 

Hon börjar känna alltmer antipati gentemot de andra kvinnorna i kollektivet, ju mer besatt hon 

                                                
70 Den täta elden, s. 16.  
71 Ibid, s. 50.  
72 Ibid, s. 252.  
73 Ibid, s. 19.  
74 Ibid, s. 83.  
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blir av att vinna Alex kärlek och beundran. På samma vis som den namnlösa huvudpersonen i 

Kamalas bok börjar hon jämför sig med dem, tävla i vem som är vackrast och mest åtråvärd, 

och hon börjar dessutom döma dem för deras svagheter.  

   Ingen av de tre kvinnorna som bor på Vallen blir för Petra den bekräftande vän hon 

behöver. Men när hon av misstag får reda på att det funnits en kvinna till, Lottie, som 

försvunnit spårlöst börjar hon fantisera om att denna kvinna drunknat i den bottenlösa tjärn 

som ligger i närheten. Hon misstänker även att Lottie mördats av Alex, vilket inte får henne 

att bli mindre attraherad av honom. Men det medverkar till att hon börjar frukta den 

gemenskap hon hamnat i. �Lottie-i-vattnet� blir en gestalt hon identifierar sig med, som hon 

under en hallucinatorisk dröm ser som sin syster. Att denna kvinna liksom Petra hade varit 

motsträvig och fientlig mot de andra kvinnorna, samt att hon enligt utsago hade attackerat en 

av dem på samma sätt som Petra under ett raserianfall hade gjort, gör att Petra börjar 

identifiera sig med sin fiktiva bild av Lottie.  

 

3.3 Finns det liv på mars? och Det hemliga namnet  
Helena i Det hemliga namnet har en väninna som högst påtagligt fungerar som ett stöd; Boel. 

Boel är den som kommer med konstruktiva, och ofta populärpsykologiskt färgade, råd till den 

förvirrade Helena. När Helena börjar minnas saker ur sitt förflutna kommenterar Boel detta 

med: �Allt kommer tillbaka, det är meningen, vet du väl. I synnerhet det som man inte alls vill 

se i vitögat.�75.  

   Men trots att Boel är den som Helena anförtror sig till när det gäller trassliga 

kärleksrelationer och livsval, så dröjer det innan hon vågar berätta sin stora hemlighet ens för 

henne. Inte förrän Helena har mött Jan, som upptäcker hennes ungerska ursprung och gissar 

sig till hennes riktiga namn, vågar hon anförtro sig till väninnan:  

 
   Jag vet inte vad hon hade väntat sig att jag skulle avslöja, men säkerligen inte det jag 

berättade; märkligt nog helt utan tårar nu: om hur det där med bilolyckan var något jag blivit 

lärd att säga, och hur hela min uppväxt fram till sju års ålder hade blivit höljd i ett oförklarligt 

pinsamhetens dunkel.  

    Lojal som alltid sa hon naturligtvis att hon var mycket stolt över att jag gav henne det här 

förtroendet, och att hon inte alls hade svårt att förstå hur något � vad som helst! � kunde bli 

hemligt eller skamligt. 76 
 

                                                
75 Det hemliga namnet, s. 79.  
76 Ibid, s. 251 f.  
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   Här märks tydligt den bekräftande funktion som deras vänskap medför, där väninnan vid 

tillfällen som dessa får en närmast terapeutisk roll. Här märks ingenting av den tävlan och 

avundsjuka som präglar de vänskapsförhållanden som finns hos de yngre kvinnorna i 

Edelfeldts texter. Att Boel och Helena försöker lyckas som konstnär respektive poet är inget 

som försätter dem i en konkurrerande situation, snarare för det dem närmare varandra då de 

båda har valt att satsa på sitt konstnärsskap och därmed valt bort en tryggt liv. Detta medför 

alltså att de förenas i det utanförskap som deras yrkesliv, eller brist därpå, försatt dem i.  

   När det gäller kärlek och sexualitet är passionen för Helena en destruktiv kraft, som hon 

dras till trots att den får henne att må dåligt. Förhållandet till sonens far Mogens var fyllt av 

passion, men också våld, droger och sexuellt utnyttjande: �Alla prång, alla skratt och ljud; och 

det fönsterlösa rummet med orange väggar vi hamnade i, där vi älskade och rökte och där jag 

fullständigt släppte taget om varje motståd, varje oro, därför att jag helt enkelt inte skulle ha 

stått ut annars.�77. Den unga Helena söker efter en kärlek att förlora sig i, liksom så många 

andra av Edelfeldts romankaraktärer. De masochistiska inslagen i unga Helenas relation till 

Mogens har många paralleller med inställningen till kärlek hos de unga kvinnorna i Kamalas 

bok och Den täta elden.  

   Den fyrtiosexåriga Helena är full av goda föresatser när det gäller kärleken. Hon klistrar upp 

en skylt med texten �JAG FÅR HA ALLA MINA KÄNSLOR MEN KAN ÄNDÅ STYRA 

MITT LIV� vid telefonen och hon intalar sig själv att hon inte behöver kärleken för att vara 

en hel människa. Men ändå faller hon för en charmig ung skådespelare hon träffar på en 

maskerad, och låter sig ännu en gång förnedras i kärlekens namn. Dock är hon fullt medveten 

om detta drag hos sig själv, som hon kallar för Hundpersonligheten: �Sådana Hundar har 

mycket få intressen; de vill inte tala om kultur, vill inte vara spirituella /�/. Hunden vill bara 

en enda sak; att bli klappad, sluta ögonen och känna Husses hand.�78.  

   När Helena så träffar Jan tar en helt annan typ av relation sin början. Vid det första mötet 

väcks hos henne en känsla hon beskriver som �något med trygghet, hetta och liv samtidigt�79, 

vilket är långt ifrån den förtärande masochistiska passion hon tidigare framhållit som kärlek. 

Istället för att bygga på fysisk åtrå finner hon hos honom något som får henne att känna 

värme, men samtidigt känner hon sig också sårbar då han vet om hennes hemliga ungerska 

ursprung.  

 

                                                
77 Ibid, s. 77.  
78 Ibid, s. 26.  
79 Ibid, s. 232.  
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I Finns det liv på mars? representeras vänskapen, men även kärleken och till viss del 

sexualiteten, av ett minne. Magdalena var den bästa väninnan som hon tog livet av sig, men 

som alltid finns närvarande i Jonis tankar: �Precis som vid varje födelsedag de senaste fem 

åren ägnade jag en tanke åt dig, Magdalena, och hur vi satt och sjöng �Vi ska aldrig fylla 

fyrtio�, och det hade du ju rätt i eftersom du lämnade mig ensam kvar.�80.   

   Att Magdalena allt oftare dyker upp i Jonis drömmar ser hon själv som att den döda 

väninnan på så vis protesterar mot Jonis försök att �bli vanlig�. Att hon har svikit inte bara 

Magdalena utan även sig själv, genom att överge sina tidigare värderingar för att försöka 

skapa sig ett nytt liv.  

   Vänskapen mellan Magdalena och Joni ekar av den vänskap som finns mellan Kim och 

Juliane i Juliane och jag. Att de lärde känna varandra beskrivs som �en omedelbar själarnas 

förälskelse�81, och hur de för att befästa sin vänskap för alltid ordnade ett �Själsligt Bröllop� 

där de blandade blod. Att Joni på så vis inbillar sig att hon går omkring med några droppar av 

Magdalenas blod inom sig gör att hon ständigt lever i rädsla för att hon ska sluta på samma 

sätt, att �man måste kasta sig i armarna på just det man fasar för�82. Fascinationen inför 

mörkret och döden fanns hos den unga Joni, liksom hos så många av Edelfeldts karaktärer, 

men i och med Magdalenas självmord blir denna romantisering av döden omöjlig.  

   Ännu en koppling mellan dessa båda romaners vänskapsband är att gränsen mellan vänskap, 

kärlek och erotik suddas ut. Men till skillnad från den antydda homosexuella kärlekshistorien 

i Juliane och jag så är den i Finns det liv på mars? uttalad: �Magdalena? Hallå? Jag älskade 

dig faktiskt!�83. Dock utvecklas aldrig kärleken till en erotisk relation, trots ett misslyckat 

försök, utan fokus kvarstår på den själsliga gemenskap som finns mellan dem.  

   Det förhållande som Joni inleder med sin arbetskamrat, i sitt försök att finna ett stabilt 

kärleksliv, blir inte lyckat. I sällskap med den trygga - men tråkiga - Niklas känner hon sig 

inte bekväm, utan inser att hon har mer gemensamt med hans tonårsdotter Alma, som bär 

stora likheter med den älskade Magdalena. Att relationen med Niklas inte blir varaktig är 

således ingen överraskning, men detta tolkas av Joni som ännu ett misslyckande och ännu ett 

bevis på att hon är oförmögen att klara av vuxna kärleksrelationer.  

 

                                                
80 Finns det liv på mars? s. 37.  
81 Ibid, s. 102.  
82 Ibid, s. 103.  
83 Ibid, s. 192.  
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4.  Vändpunkter och �uppvaknanden�  

Enligt Rita Felski finns det en vändpunkt i de �novels of self-discovery� hon beskriver, där de 

kvinnliga protagonisterna finner sin identitet genom ett uppvaknande eller en upptäckt av sin 

egen inneboende kvinnliga identitet. Hon menar att detta ofta sker genom en yttre eller inre 

resa eller utveckling. Av de två kategorier som Felski nämner, �feminist Bildungsroman� och 

�the novel of awakening�, så hamnar Edelfeldts romaner närmast den senaste kategorin, när 

det gäller den psykologiska utvecklingen hos sina karaktärer. Dels omfattar romanerna 

snarare en inre resa än en yttre sådan. De kvinnliga huvudpersonerna måste finna sin 

inneboende identitet snarare än att ta sin plats i det offentliga rummet.  

   Att drömmar och inre monologer innehar en viktig plats när det gäller den vändpunkt i 

romanen där �uppvaknandet� sker, är också en aspekt av dessa �novels of awakening�. Dock 

är denna uppdelning, som Felski påpekar, inte på något sätt rigid. Dessa två kategorier ligger 

nära varandra och kan i flera fall flyta samman till ett slags mellanting av �self-discovery�-

romaner. Nedan ska jag visa hur vändpunktsmotivet kommer till uttryck hos Edelfeldt.  

 

4.1 Skuggorna i spegeln och Juliane och jag   
Att Kim i Juliane och jag som fjortonåring står på tröskeln till vuxenvärlden, gör att hennes 

psykologiska utveckling mycket handlar om just att växa upp. Intresset för det gotiska blir, 

som nämnts förut, ett sätt för Kim att dels handskas med sina egna mörka sidor och dels sin 

sexualitet och sina känslor inför Juliane. De mörka ritualer de tillsammans utför, är till en 

början färgad av barnslig nyfikenhet. Men efter en voodoo-liknande rit, med en översittare till 

klasskamrat som måltavla, där dessutom en pakt med djävulen är ett inslag, börjar Kim känna 

sig tveksam. När sedan klasskamraten hamnar på sjukhus, fylls hon av skuldkänslor och 

skräck inför tanken på att hennes lek med mörka krafter kanske plötsligt har blivit allvar. Med 

lampan tänd om nätterna vågar Kim knappt sova av rädsla att bli slutligen förlorad till det 

mörker hon har försvurit sig och hon drömmer mardrömmar om att klasskamraten förvandlats 

till zombie.  

   Det visar sig snart att klasskamraten blivit sjuk av helt andra orsaker än Kims och Julianes 

voodoo-försök, men händelsen lämnar dem inte oberörda. Inför möjligheten att de faktiskt 

skulle kunna ha utfört en genuint ond handling, tvingas Kim ifrågasätta sin romantisering av 

mörkret och ondskan: �När jag tänkte på vad vi hade gjort, fick jag nästan lust att ägna resten 
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av mitt liv åt att virka grytlappar.�84. I och med denna händelse tvingas Kim alltså inse att de 

�ondskefrön� hon tror sig bära på inte alls är lika livskraftiga och okontrollerbara som hon har 

inbillat sig.  

   Den ritual som Kim och Juliane utför, efter denna vändpunkt, är symboliskt nog en tribut till 

ljuset snarare än till mörkret. Trots att de använder samma rekvisita som tidigare är det nu för 

att välkomna sommaren, istället för att bjuda in mörkret. Genom denna ritual tar de kontroll 

över sina motstridiga känslor inför mörkret, vilket får dem att dessutom ta kontroll över sitt 

eget utanförskap, eller i alla fall acceptera det. Mattias Fyhr beskriver Edelfeldts slut i De 

mörka labyrinterna: �Det är en harmonisk skildring, det gotiska mörkret har helt försvunnit 

och istället har ett slags romantisk känsla infunnit sig.�85. Jag tolkar denna romantiska känsla 

som att Kim nu börjar acceptera sina känslor för Juliane och sin identitet, vilket är den 

utveckling som romanen skildrar.  

 

Tonåringen Arri i Skuggorna i spegeln är några år äldre än Kim, och således några steg 

närmare vuxenlivet. Dock har även hon problem att komma till rätta med sin identitet som 

kvinna och dessutom har hon samma tendens att med hjälp av sin fantasi fly verkligheten 

istället för att leva i den. Eidolon, den magiska värld som Arri färdas till, beskrivs visserligen 

som en verklig plats, men en symbolisk tolkning av denna ligger nära till hands. I denna av 

vampyrliknande varelser befolkade värld passar Arri in, istället att som i den riktiga världen 

känna sig som en outsider.  

   Vändpunkten i Arris historia kommer när hon tvingas välja mellan Eidolon och den verkliga 

världen. Det är jul och efter ett besök i sin magiska värld har Arri svårt att komma tillbaka till 

verkligheten: �Allt kändes fortfarande lika overkligt, som om jag hörde hemma någon 

annanstans och var i den s k Verkligheten på nåder. Jag hade lust att banka huvudet hårt mot 

någonting. Som om det skulle hjälpa. Slå hål på hinnan, glaset.�86.  

   Möjligheten att för alltid stanna i Eidolon lockar Arri och här är det lätt att tolka den 

magiska världen som en romantisering av döden. Likt Romeo och Julia vill Arri ta med sig 

Oscar dit: �Ja, det är viktigare än allt. Att han förblir Min, i en evig blodspakt. Vi har gått dit 

där vi är evigt förenade, ska det stå i brevet.�87.  

   Men i det avgörande ögonblicket väljer Arri att stanna i den verkliga världen, tillsammans 

med den verkliga Oscar. Genom att välja bort sin fantasivärld väljer hon samtidigt bort sina 
                                                
84 Juliane och jag, s. 138.  
85 Fyhr, s. 177.  
86 Skuggorna i spegeln, s. 207.  
87 Ibid, s. 221.  
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naiva och romantiska drömmar om den perfekta kärleken. Beslutet medför att Arri även 

släpper sin barndom genom att hon väljer att ta itu med sin vardag och den ibland 

problemfylla kärleksrelation hon befinner sig i.  

4.2 Kamalas bok och Den täta elden  
I Kamalas bok är det svårare att identifiera den vändpunkt som de andra romanerna 

innehåller. Utåt sett fortsätter den unga kvinnan sitt arbete och sitt liv precis som vanligt, efter 

den ångestfyllda ledighet hon haft. Förhållandet med den tråkiga Stefan får även det sin 

fortsättning, trots den bitterhet hon kände då han valde att tillbringa semestern på egen hand.  

   Men natten innan kvinnan ska gå tillbaka till sitt jobb drömmer hon en mardröm som skakar 

om henne; �Jag drömde att jag åt och åt och åt, det var bakelser och tårtor och choklad. /�/ 

Jag befann mig faktiskt i affären, närmare bestämt i skyltfönstret. Folk hade gått fram och 

tillbaka utanför glaset och sett mig hela tiden. De hade sett mig, jag som suttit där och vräkt i 

mig, iklädd bara något slags smutsigt nattlinne.�88. Här framkommer tydligt den unga 

kvinnans rädsla för att tappa taget och ge efter för Hungern och den okvinnliga mörka sida 

som finns inom henne, den sida som inte bryr sig om den manliga blicken.  

   När romanen slutar är det inte längre den unga kvinnan som talar, utan Kamala: �Vi satt där 

i soffan och jag tvingade henne att längta. Det kan jag i alla fall, jag kan tvinga henne att 

längta. Men jag Kamala kan inte förklara för henne vad hon längtar efter, för det vet jag inte 

själv.�89. Mörkersidan Kamala har alltså slutligen tagit plats i den unga kvinnans liv, och det 

är på det sättet hon har utvecklats. Istället för att försöka förtränga och gömma undan detta 

monster, så har det nu blivit en del av hennes personlighet.  

 

För Petra i Den täta elden är vändpunkten i hennes utveckling inte enbart kopplad till en 

psykologisk mognadsprocess, utan till hennes egen överlevnad på ett rent konkret plan. När 

ryktet om ett upphittat kvinnolik i skogen når de boende i kollektivet, får Petra av Liss höra en 

alternativ version av vad som hände med Lottie, en berättelse som får henne att vakna till: 

�Något i Liss blick hade skakat henne, något hade sagt henne: Liss är vansinnig. Och nu 

började en olidlig nykterhet komma över henne, en panik, ett illamående som efter ett häftigt 

och långvarigt rus.�90. En inre strid tar vid, där en del av Petra vill lita på det som sägs henne 

och stanna på Vallen, medan en annan del av henne skriker att hon måste ge sig av.  

                                                
88 Kamalas bok, s. 129 f.  
89 Ibid, s. 137.  
90 Den täta elden, s. 263.  
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   Trots att Petra förstår att de andra kommer att genomföra ett sedan länge planerat kollektivt 

självmord hänger hon fortfarande kvar vid sin lojalitet, fram tills det ögonblick då hon förstår 

att det hela tiden varit Liss som varit den drivande bakom sekten, inte Alex. I och med en 

beröring dem emellan inser hon också att Liss hela tiden duperat henne när det gällde reglerna 

för kroppskontakt: �En känsla av äckel fyllde henne. Hon hatade nu. Hatade Liss, hatade 

Alex, köket, möblerna, glasen, de andra kvinnorna, allt som var i närheten av den förtroliga 

ömhet Liss ostraffad demonstrerade.�91.  

   När Petra till sist uppmanar styrkan att fly, beskrivs detta som att en närmast utomkroppslig 

kraft tvingar henne till detta:  
 

Och då var det som en väldig klocka slog ett enda slag: Petra kunde höra malmen klinga i hela 

kroppen och ljudet satte hennes ben i språng, hon flydde med en hastighet hon inte trott vara 

möjlig, mellan äppelträden, över ängen, bort mot skogsbrynet där stigen började.92  

 

   Genom att bryta sig loss från den förhäxning som hon menar att Liss haft över henne, bryter 

sig Petra även loss från den masochism som färgar hennes förhållande till andra människor.  

   När romanen slutar har Petra återvänt till sitt liv i huvudstaden. Den anonymitet som hon led 

av i inledningen, och som är en bidragande orsak till att hon sedan följer med Liss, inger nu 

en känsla av trygghet. Att komma tillbaka till sin lägenhet, som hon tidigare vantrivdes så i, 

känns även det som en lättnad. Här märker också Petra själv den utveckling hon har 

genomgått: �Det är som att komma in i ett rum som tillhör någon hon känner, men inte har 

träffat på länge. Försiktigt närmar hon sig sin spegelbild: den som har bott här ska förenas 

med den som har varit på resa.�93.  

 

4.3 Finns det liv på mars? och Det hemliga namnet  
I Finns det liv på mars? är Jonis identitetssökande bokens centrala tema. Att hennes försök att 

bli vuxen och vardaglig är dömt att misslyckats förstår man som läsare långt innan hon själv 

gör det. Jonis utveckling handlar inte, som för tonåringarna och i viss mån de unga kvinnorna 

i övriga undersökta romaner, om att växa upp. Istället går hennes resa ut på att hitta tillbaka 

till sig själv och sina drömmar, tillbaka till sina tonårsidoler med all den betydelse de haft för 

henne. Försakandet av detta skedde efter att hon i den gruppterapi fått höra att hon använde 

musiken som en drog, för att kunna fly verkligheten:  
                                                
91 Ibid, s. 273.  
92 Ibid, s. 275 f.  
93 Ibid, s. 294.  
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Gravida Joni säger ja till Verkligheten. För att understryka sitt beslut, för att ge det kraft, 

bestämmer hon sig för en symbolisk offerhandling. Så för säkerhets skull går hon och säljer alla de 

där gamla älsklingsskivorna som hon drogat sig med, och hon kastar alla artiklar och 

musiktidningar hon samlat på sig.94  

 

   För Joni innebär det faktum att hon väljer Verkligheten även att hon samtidigt väljer livet. 

Alternativet är att sluta som Magdalena, som Joni misstänker kanske skulle ha överlevt om 

hon hade levt mer i den verkliga världen. Parallellerna till Skuggorna i spegeln och de val Arri 

där måste göra är tydliga, inte minst för att de båda väljer livets osäkerhet framför den flykt 

som döden innebär.  

   Det är flera händelser som leder Joni fram till att återupptäcka den del av sig själv hon 

försökt tränga undan. Den rebelliska Alma leder, genom ett tips om en sida på internet, henne 

tillbaka till den förlorade världen som hon då inser hur mycket hon har saknat: �Jag kände 

livsandarna återvända. Jag hade legat en stund vid det stora vilda bröstet, tagit den glimmande 

utsträckta handen, känt energin. Jag somnade med ett leende på läpparna. Det fanns liv på 

Mars.�95  

   En annan viktig del i Jonis utveckling är att hon slutligen avsäger sig de skuldkänslor som 

Magdalenas självmord medfört. Genom att inse att hon inte svek vännen genom att överleva, 

så kan hon dessutom låta allt de två hade gemensamt få en plats i sitt liv igen. Som en motvikt 

till den �symboliska offerhandling� då hon gjorde sig av med alla skivor, täcker hon väggarna 

med urklipp och idolbilder hon finner i ett kuvert tillhörande väninnan.  

   Att bokens titel syftar på den hjälte som är mest betydesefull för Joni � David Bowie � och 

hans låt �Is there life on Mars?� gör att det sista kapitlets fiktiva dialog med just denna man 

inte känns långsökt, utan snarare helt i linje med Jonis återupptäckande. Här sätter hon själv 

fingret på de insikter hon har fått: �Vad behöver jag, på allvar, vad kan jag verkligen inte leva 

utan? På allvar. Ge mig: samtal, blickar som ser mig, närhet, möten, musik.�96  

 

För Helena i Det hemliga namnet är det en konkret resa, inte enbart en inre sådan, som är 

nödvändig för att hon ska kunna hitta sin rätta identitet. När Jan köper en resa för dem båda 

till Budapest reagerar hon inte helt positivt: �På frågan �Vill du resa till Budapest?� skulle jag 

                                                
94 Finns det liv på mars? s. 104.  
95 Ibid, s. 152.  
96 Ibid, s. 232.  
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ha svarat �Helst inte�. Å andra sidan var jag så trött, fysiskt och framför allt mentalt, att jag 

skulle ha sagt �Helst inte� vad än för äventyr som hade föreslagits mig.�97.  

   Väl framme i Ungern märker Helena hur minnen från hennes barndom börjar återvända, 

vilket river upp en mängd undangömda känslor. Samtidigt som hon inser att hon måste 

försöka söka upp sina rötter för att kunna bli vad hon själv kallar En Sann Människa, som inte 

förtränger någon aspekt av sig själv, så skyggar hon inför de sår som rivs upp: �/�/ och vad 

värre var, det kändes som att �Flickan�, det lilla barnet, avskilt från mig, ännu skulle kunna 

leka någonstans i staden�98.  

   Med Jans stöd vågar Helena slutligen söka upp sin mor och syster, som hon inte har träffat 

på fyrtio år. Mötet gör henne uppriven, men samtidigt hjälper de till att reda upp den härva av 

osanningar som utgör hennes barndom. Ett förklarande brev från systern får Helena att ligga 

sömnlös: �Smärtan, frågorna, barnkänslorna. Den där smärtan-under-orden, som man inte 

kan förhandla med; det som aldrig kan läkas, bara lindras. Spricka upp och sedan lindras, 

spricka upp och sedan lindras.�99. Slutligen vågar Helena/Ilona känna den smärta hon gömt 

undan hela sitt liv, den smärta som tillhör ett barn som övergivits av sin mor, och som måste 

infogas i det liv den vuxna kvinnan nu har.  

   Genom att våga möta sitt förflutna öppnar Helena samtidigt upp för en framtid med Jan, 

något som märks tydligt i romanens sista, lyriskt formulerade, rader:  

 
Och han ska vakna snart och se på mig, forskande, oroligt, och somt ska han förstå och somt inte, 

liksom jag, och det ska knaka i oss, av de ljusa och mörka skreden som pågår i våra själar och 

tankar och kroppar när vi fortsätter att försöka begripa denna värld, detta liv�  

   � det ska knaka och brista och frysa och tina, och ibland dansa, ibland krypa, ibland domna 

men fortfara att nosa sig fram, som det levande gör, som det vill med oss.  

 

Du vaknar nu 

Jag ser på dig 

Se på mig tillbaka  

 

Jag heter jag; som du. 100 

 

   Den cirkelrörelse som Felski menar är typisk för de kvinnliga karaktärernas utveckling i 

�the novel of awakening� märks också tydligt i de undersökta texterna. Helenas återvändade 
                                                
97 Det hemliga namnet, s. 287.  
98 Ibid, s. 289.  
99 Ibid, s. 335.  
100 Ibid, s. 339.  



 32

till barndomen, Petras återvändo till den stad hon en gång flydde ifrån samt Jonis beslut att 

släppa tillbaka musiken i sitt liv är exempel på detta.  

   Att en självvald isolation från omvärlden kan påskynda identitetsutvecklingen och leda till 

ett �uppvaknande� är också det ett genomgående tema; de unga kvinnorna i Kamalas bok och 

Den täta elden isolerar sig exempelvis rent konkret, medan de andra karaktärerna alla 

upplever en symbolisk isolering.  
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5. Sammanfattning och avslutande diskussion  

 

Jag har i denna uppsats försökt att visa hur utanförskapet och sökandet efter sin identitet är ett 

genomgående motiv i Inger Edelfeldts författarskap. Med utgångspunkt i Rita Felskis Beyond 

Feminist Aesthetics � Feminist Literature and Social change har jag läst mitt analysmaterial 

som feministiska utvecklingsromaner, och därigenom identifierat vissa återkommande och 

genomgående tendenser. Jag har dessutom använt mig av Ulla Lundqvists Tradition & 

Förnyelse � svensk ungdomsbok från sextiotal till nittiotal för att analysera identitetssökandet 

ur en mer ungdomslitterär synvinkel, i linje med Edelfeldts tendens till genreöverskridande.  

 

Hur utanförskapet manifesteras i de olika romanerna beror på vilken ålder de kvinnliga 

huvudpersonerna befinner sig i. De båda tonåriga flickorna i Juliane och jag och Skuggorna i 

spegeln klär sig medvetet avvikande, i enlighet med de gotiska intressen de har, för att 

markera sitt utanförskap. De anser sig bära på ett inre mörker, som gör dem annorlunda i 

jämförelse med �vanliga tonåringar�. Detta mörker lockar och skrämmer dem samtidigt, 

liksom deras tankar kring döden, vilka leder till mycket grubblande.  

   De två unga kvinnorna i Kamalas bok och Den täta elden  försöker däremot till sitt yttre 

passa in och behaga omgivningen, trots att de i likhet med tonårsflickorna känner att de inom 

sig har en mörk sida. Denna dolda sida gör att de har svårt att knyta an till andra människor, 

något som medför att deras utanförskap visar sig som känslor av alienation och tomhet.  

   De medelålders kvinnorna i Finns det liv på mars? och Det hemliga namnet är båda 

låginkomsttagare med konstnärliga ambitioner, något som innebär ett rent ekonomiskt och 

socialt utanförskap. Deras yngre jag har mycket gemensamt med tonårsflickornas utagerande 

och rebelliska attityd, men de har båda problem att hantera sitt liv som vuxna och känner sig 

båda som eviga tonåringar.  

 

Det avvisande av heterosexuell kärlek och parbildande som centralt tema och mål, som enligt 

Felski är en aspekt av �novels of self-discovery�, är också närvarande i Edelfeldts texter, 

liksom förekomsten av en bekräftande väninna, som även kan tjäna som kärleksobjekt. 

Passionen hänvisas ofta till som en destruktiv kraft.  

   I tre av de undersökta romanerna finns kvinnliga vänskapsförhållanden med homosexuella 

undertoner. I Juliane och jag är detta inslag en viktig del av protagonistens identitetssökande, 

samt sammankopplat med hennes mörka sida. Denna koppling finns även i Den täta elden, 
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där den åtrådda kvinnan intar en mer avvisande hållning. I Finns det liv på mars? är det 

homosexuella temat mest uttalat, trots att det fortfarande rör sig om en närmast platonisk 

kärlek.  

   När det gäller heterosexuell kärlek ger texterna ingen enhetlig bild. De två unga kvinnorna i 

Kamalas bok och Den täta elden inlåter sig båda i relationer med män de inte egentligen 

älskar och som inte behandlar dem väl, och den ena av dem känner sig dessutom dragen till en 

man på grund av hans makt över henne, och hans eventuella bakgrund som mördare. Detta 

masochistiska förhållningssätt till kärleken och sexualiteten finns även till en början hos 

huvudkaraktären i Det hemliga namnet, innan hon finner en mer trygg och stabil 

kärleksrelation. I denna roman står passionen som destruktiv kraft i kontrast till den 

konstruktiva kärleken, liksom i Skuggorna i spegeln.  

   Temat med den bekräftande spegelbilden återfinns i alla romanerna, även om den är (eller 

varit) en verklig person i endast tre av dem. I de andra tre presenteras spegelbilden som en 

aspekt av protagonisten själv; den vampyriska spegelbilden i Skuggorna i spegeln, den mörka 

och krävande Kamala i Kamalas bok, samt den ihopfantiserade Lottie-i-vattnet i Den täta 

elden.  

   Den känsla av overklighet och utanförskap som Felski beskriver är också ett genomgående 

tema hos Edelfeldt, där de kvinliga huvudpersonerna ofta känner sig uppdelade i ett yttre och 

ett inre jag. Den psykologiska utveckling som Felski beskriver kan även den upptäckas i 

Edelfeldts författarskap, där karaktärerna antingen söker sig till en ny miljö eller bryter upp på 

något annat sätt för att finna sig själv. Trots att den erotiska kärleken är viktig, är den inte det 

självklara livsmålet för dessa kvinnor. Tvärtom kan alltför stark passion, som Felski skriver, 

vara destruktivt för sökandet efter identiteten, något som Edelfeldt knyter an till i flera av sina 

romaner.  

 

I alla de undersökta texterna infaller en vändpunkt, där en psykologisk utveckling hos 

huvudkaraktärerna sker, eller vid denna tidpunkt blir uppenbar. Detta �uppvaknande�, för att 

hänvisa till Felskis resonemang om �the novel of awakening�, sker efter något slags form av 

kris eller konflikt.  

   I och med att protagonisterna utvecklas, så finner jag också att en tydlig minskning i deras 

känsla av utanförskap kan märkas. De får lättare att handskas med det inneboende mörker de 

alla brottas med, och tar på så vis mindre avstånd från omvärlden. Att vissa av dessa kvinnor 

dessutom bryter med sina destruktiva kärleksbeteenden, som i Det hemliga namnet och Den 

täta elden, medför att de bryter den känslomässiga isolation som det beteendet orsakar.  
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   I några av de analyserade texterna innebär vändpunkten att huvudkaraktärerna väljer att leva 

i verkligheten, istället för att försöka fly den. Skuggorna i spegeln är ett exempel på detta, 

liksom Finns det liv på mars?, där huvudkaraktären inser att hon kan leva i den verkliga 

världen och samtidigt ha kvar sina drömmar.  

   I både Det hemliga namnet och Finns det liv på mars? innebär sökandet efter identiteten att 

huvudpersonerna tvingas ta itu med undangömda sorger och förluster, vilket får som 

konsekvens att de slutar gömma den delen av sig för omvärlden.  

  

 Den forskning som finns som enbart är baserad på Inger Edelfeldts ungdomsromaner tycker 

jag förlorar i att de inte tar det genreöverskridande i hennes produktion i beaktande. Motiv 

som utanförskap och identitetsproblematik är typiska för ungdomslitteratur, men jag har ovan 

visat att dessa är lika vanligt förekommande i Edelfeldts vuxenromaner. I och med att flera av 

dessa romaners huvudkaraktärer dessutom beskriver sig som �förvuxna tonåringar�, kan mitt 

inkluderande av dessa ge en annan bild av Edelfeldts författarskap.  

   Den forskning som tar upp homosexuella teman i Edelfeldts författarskap, bl.a. Mimmi 

Corneliussons C-uppsats, skulle också ha tjänat på att vissa referenser gjordes till Edelfeldts 

övriga produktion. När det gäller frågan om homosexualiteten i Juliane och jag är medvetet 

antydd eller ej, skulle en genomgång av Edelfeldts vuxenlitteratur visa ett flertal noveller och 

även romaner med ett mer uttalat homosexuellt tema. Romanen Finns det liv på mars? hade 

tyvärr inte kommit ut då Corneliussons uppsats skrevs, annars hade den kunnat fungera som 

en intressant intertext till Juliane och jag. Även den �heterosexuella värld� Ingrid Holmquist 

målar upp av Edelfeldts författarskap, skulle ha tjänat på en lite bredare ansats där de många 

homosexuellt färgade motiven kunde ha bidragit till att revidera den bilden.  

   Den förment masochistiskt färgade kärlekssyn och kvinnoroll, som förekommer i så mycket 

av forskningen kring Edelfeldt, är ingalunda ett så vanligt förekommande inslag som man kan 

tro. Tvärtom finns det i flera av de undersökta romanerna exempel på jämlika 

kärleksrelationer och dessutom exempel på kvinnor som bryter sig ur de destruktiva 

kärleksmönster de fastnat i . Jag menar dessutom att jag genom att lyfta fram det 

homosexuella begäret i Den täta elden pekar på att dess beskrivning av sociala hierarkier inte 

nödvändigtvis är en representation av en könsmaktstruktur.  

    

Min undersökning av Edelfeldts texter visar på utanförskapets och identitetssökandets 

mekanismer i ett kvalitativt urval av hennes texter. Detta motiv är tydligt även i många av de 

texter jag valt bort, både noveller och romaner med manliga protagonister, liksom 
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seriealbumen om Hondjuret. Jag anser att Edelfeldts romaner kan betecknas som �self-

discovery novels� enligt Rita Felskis definition.  

   Tendensen jag analyserat som handlar om kvinnans mörka sida, det monster hon bär på, är 

även detta ett tema som skulle kunna utvecklas. Kopplingen till Gilbert & Gubars Madwoman 

in the attic är tänkbar, liksom en mer psykoanalytiskt färgad analys av denna mörka dels 

betydelse.  
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