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Abstract 

 
 
The purpose with this essay is to illustrate the problematical mother-daughterrelation in Mar-

gareta Garpes drama/play “To Julia” through a psychoanalytic and philosophical perspective. 

To get a deeper understanding for the relations between mother and daughter, and the kind of 

motherhood that Gloria is practising in the play I have used a hermeneutic method in search 

for answers to the questions: Why does Gloria take a position as a so called friend or sister in 

the interaction with her daughter Julia? Why is not mother Gloria capable to be mature, caring 

and nursing in the interaction with Julia?  

Through Gloria Margareta Garpe is giving me possible answers: Gloria is still seeing herself 

as a rejected and lonely child. The role of the daughter Julia in her mother’s life is to fill an 

empty space that was created in Gloria’s adolescence when she experienced the same feelings 

as Julia in present time in the play. The same confused mix of Julia’s and her mother’s feel-

ings and needs, Gloria felt in her own childhood. 

How a woman turns out as a mother depends on a variety of factors. Mature, caring mother-

hood is an act of awareness, responsibility, moral, reflection and adaptation. This can lead to 

the kind of freedom that de Beauvoir refers to as the ambiguous “reality” meaning the “exis-

tence”. The mother who sees her child as a friend or sibling has not emancipated herself from 

a symbiosis with her own mother. Margareta Garpe illustrates in practise in the play “To 

Julia” both de Beauvoir´s and Stern’s theories. According to my own interpretation Julia has 

not yet emancipated herself from her mother Gloria in the end of the play. But her understand-

ing for Gloria’s motherhood has increased through their confrontations in the play.  
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1 Inledning 

Monika Wehlin citerar olika beskrivningar av moderskap i sin C-uppsats Simone de Beauvoir 

och moderskap - personlig genealogisk läsning av En familjeflickas memoarer och Det andra könet 

och menar: ”Beskrivningen om moderskap varierar. Men det finns en stark föreställning om vad ”en 

riktig mamma” är, som ofta överskuggar alla andra.”1 

Daniel N Stern hävdar i studien En mor blir till att modersmentaliteten, när kvinnan går in i 

en ny psykisk organisation, innebär att moderskapskonstellationen för alltid kommer att på-

verka hennes tankar och handlande. Upplevelsen av att vara mor är en ny identitet som tar 

form i kvinnans medvetande.2  

Moderskapets upplevelser och roller i litteraturen intresserar mig, men framförallt mor-

dotterrelationen och därför har jag valt att i denna uppsats göra en hermeneutisk läsning av 

Margareta Garpes drama Till Julia. 

I pjäsen Till Julia får jag som läsare möta modern Gloria och hennes dotter Julia. Relationen 

mellan de två huvudpersonerna i dramat, modern och dottern, har fängslat mig och lett till att 

jag vill undersöka Glorias moderskap, ur ett psykoanalytiskt och filosofiskt perspektiv. 

Jag finner att mor-dotterrelationen i dramat är fylld av kärlek, konflikter, skuld och framför-

allt försök till frigörelse ur en symbios. För att jag skall kunna identifiera problematiken i 

mor- dotterrelationen måste jag först belysa problemen eller komplexiteten i själva moderska-

pet. Vad är skillnaden i mor-dotterrelationen och moderskapet i övrigt? Finns det överhuvud-

taget någon skillnad mellan mor-dotterrelationen och mor-sonrelationen? Syftet med uppsat-

sen är inte att besvara denna fråga, men jag vill ändå nämna vad Iréne Matthis anser att skill-

naden är mellan mor-dotterrelationen och mor-sonrelationen: 

Dottern intar här en speciell position. Det finns inte, som i relationen till sonen, något särskil-

jande kännetecken. Den ena är den andra lik. Utan fog blir de ett sammanhängande verk, ett nät-

verk, ett bladverk, insida utsida, kärlek hat. Mellan mor dotter finns inget ”och”, det som i mor 

och son skiljer det ena från det andra.3 

                                                                 
1 Monika Wehlin, Simone de Beauvoir – En personlig genealogisk läsning av En familjeflickas memoarer och 
Det andra könet, s. 1. 
2 Daniel Stern, En mor blir till, förord av Pia Risholm Mothander, s.10. 
3 Margareta Garpe, Till Julia, kommentar av Iréne Matthis, s. 180. 
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Det jag har sett från första läsningen av dramat och vill visa i min uppsats är dels att Glorias 

modersmentalitet skiljer sig från den ”vårdande och omhändertagande” modersmentaliteten, 

eftersom hon uppför sig mer som ett ”syskon” eller en ”kamrat” till sin dotter Julia, men dels 

också ”tydligheten” i mor-dotterrelationen, vilken Iréne Matthis uttrycker: 

Relationen mor dotter är som nervtrådarna i bladet på den växt där det enskilda bladets nervför-

greningar tecknar konturen av hela växtens bladverk. Så bär vi modern och hennes fortsättning i 

dottern i oss. I verkligheten är nervtrådarna aldrig raka eller lätta att följa. Men med hjälp av 

bilder och bildspråk, såsom t ex teatern kan ge oss dem, kan vi få relationen mor dotter att fram-

träda tydligare.4 

Det är denna tydlighet som jag tycker att Margareta Garpe visar i Till Julia. Detta till skillnad 

från vad teoretiker som Stern och de Beauvoir hävdar i sina teorier om moderskapet. Men 

också till skillnad från egen erfarenhet av mor-dotterrelationen d v s min egen förförståelse av 

denna. 

Vi möter aldrig något eller någon förutsättningslöst. Därför är det så nödvändigt att klargöra vad 

man i hermeneutisk forskning kallar ”förförståelsen”. Jag kan inte frigöra mig från mina för-

väntningar och farhågor, åsikter och fördomar, känslor och värderingar. Men om jag medvetan-

degör dem så långt jag förmår, kan jag aktivt pröva om mina tolkningar påverkats av dem och 

söka andra möjliga tolkningar.5 

Genom dramat kan jag på ett tydligare sätt förstå mor-dotterrelationen och få svar på varför 

alla mödrar inte är ”vårdande och omhändertagande”, samt få en djupare förståelse för mödrar 

som Gloria i Till Julia. Margareta Garpe visar den tid, uppmärksamhet och eftertanke modern 

måste ägna åt relationen till sin egen mor. Pjäsen är därför en brukspjäs där budskapet ger mig 

en djupare förståelse och empati för modern som inte är ”vårdande och omhändertagande". 

Moderskapets upplevelser och roller i litteraturen har med olika faktorer att göra, men vad 

jag framförallt vill visa genom min hermeneutiska läsning av Till Julia är att Glorias moders-

mentalitet beror på situationen, hennes relation till sin egen mor och självkänsla. 

                                                                 
4 Ibid. S.180-181 
5 Ulla Sjöström, Hermeneutik – att tolka utsagor och handlingar Bengt Starrin & Per-Gunnar Svensson (Red.), 
Kvalitativ metod och vetenskapsteori, S.83 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att belysa problematiken som finns i moderskapet i Margareta 

Garpes drama Till Julia genom att tolka dramat i ljuset av ett psykoanalytiskt samt ett filoso-

fiskt perspektiv. Jag kommer att använda mig av en hermeneutisk metod, vilket innebär att jag 

måste klargöra de komponenter som nämns, till exempel vilken förförståelse och vilka för-

väntningar jag hade med mig in i denna process.6 Detta klargör jag under avsnittet: metod. 

Jag vill undersöka varför modern Gloria i Till Julia är så kallad ”kamrat” eller ”syskon” till 

sitt barn och varför hon inte är en ”vårdande och omhändertagande” moder till sin dotter Julia. 

För att kunna göra det så måste jag klargöra vad skillnaden är mellan dessa modersmentalite-

ter, och det gör jag i texttolkningen. Syftet är också att undersöka om jag med en hermeneu-

tisk metod kan få en djupare förståelse för det moderskap Gloria utövar i dramat. 

Författaren Elsie Johansson nämner, i en artikel om moderskap, trygghet och säger: ” Hon 

som bär det är varelsen som aldrig sviker och som alltid finns till hands”.7 Jag tror att det är en 

allmän uppfattning om den vårdande och omhändertagande modern och att det är vad man 

också förväntar sig att en mor skall vara. 

Margareta Garpe menar att hon genom Gloria och Julia återvänder till sin inre spelplats, vil-

ken är kvinnlig och frågorna existentiella; vad gjorde vi av våra liv, hur valde vi?8 Mitt syfte 

med uppsatsen är också att undersöka och visa hur Margareta Garpes existentiella frågor ställs 

och får svar i texten, via den modersmentalitet samt mor-dotterrelation, hon skildrar i pjäsen 

Till Julia. 

Jag anser att pjäsen till viss del återger de Beauvoirs, Sterns och Millers syn på moderska-

pet. Men Till Julia speglar också en mor-dotterrelation där bland annat förväntningarna på 

modern leder till konflikter. Varifrån kommer förväntningarna på den naturligt omvårdande 

modern? Finns dessa inskrivna i vår kultur eller är dessa biologiska d v s är modern av natu-

ren god och omhändertagande i sig? 

Nina Björk skriver följande om moderskapet: 

När en kvinna blir mor är det naturligtvis ett biologiskt skeende. Men innebörden och upplevel-

sen av detta biologiska skeende är inte givna av naturen. Även i de skeenden där biologin spelar 

en stor roll är dess effekt aldrig ”ren”, aldrig opåverkad av historien, av kulturen. Vi simmar i 

kulturens bassäng från den dag vi föds. Vi hör berättelser om vad det innebär att bli mor, vi får 

veta att det är kvinnors största lycka – och när jag står där med ett positivt graviditetstest i min 

                                                                 
6 Karin Widberg, Kvalitativ forskning i praktiken, s.26. 
7 00TAL – tidskrift om litteratur & konst #6/7: 2001, av Elsie Johansson ”Älskar du inte dina barn, du?” s.82-83. 
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hand, formas mina känslor av dessa berättelser, tar jag ställning till dem, känner kanske ett jub-

lande JA eller ett tveksamt nej – men berättelserna, kulturen, är alltid där, lägger sig alltid mel-

lan mig och upplevelsen av min kropp. Kroppen jag upplever är alltid formad av kulturella före-

ställningar – även om dessa föreställningar säger att min kropp är naturlig.9  

1.2 Metod 
Metoden som används i undersökningen av dramat Till Julia är att med hjälp av teorier om 

moderskapet och mor-dotterrelationen genomföra en hermeneutisk läsning av dramat. Jag 

kommer inte att använda pjäsen för att få belägg för teorierna, teoriernas funktion är snarare 

att belysa problematiken. Jag vill med min metod också visa att det finns en viss motsättning 

mellan teori och verklighet. Jag vill understryka att jag är väl medveten om att tolkningens 

uppgift inte är att fastslå någon entydig mening hos texten, snarare att pröva möjliga betydel-

seperspektiv.10 

Jag begränsar studien till pjäsen Till Julia eftersom pjäsen speglar de områden jag vill ut-

forska. Texttolkningen kommer att utgå från modern Gloria och dottern Julia samt Glorias 

relation till sin egna moder. 

En psykoanalytisk teori samt en filosofisk teori används som stöd för min hermeneutiska 

tolkning. Jag använder mig av filosofen Simone de Beauvoirs och psykiatrikern Daniel Sterns 

teorier om moderskapet, men även Alice Millers teorier om barnuppfostran. Jag använder 

deras teorier om moderskapet och barnuppfostran på Margareta Garpes drama Till Julia, men 

även min egen tolkning utifrån min egen förförståelse. 

Min förförståelse av mor-dotterrelationen innan jag läste dramat var mina egna erfarenheter 

d v s att jag är dotter samt själv har en dotter. Jag förväntar mig att en moder skall vara 

”vårdande och omhändertagande”. Hon skall ta ansvar över sitt barn och aldrig svika. Min 

erfarenhet är att de förväntningarna jag har på hur en moder skall vara inte stämmer in på alla 

mödrar och jag har haft en liten förståelse för dessa mödrars modersmentalitet. Kanske är det 

min knappa förståelse och empati, för modern som inte tar ansvar över sitt barn, sviker det 

och inte ger barnet kärlek och en trygg uppväxt, som gör att jag har undrat vad de bakomlig-

gande orsakerna är när en mor inte uppfyller mina förväntningar. 

                                                                                                                                                         
8 Margareta Garpe, Till Julia, Förord S.5. 
9 Nina Björk, Under det rosa täcket, s.58. 
10 Anders Palm, Att tolka texten, Staffan Bergsten (red.), Litteraturvetenskap – en inledning, s.160.  
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Den hermeneutiska processen börjar med att vi ställer frågor till en text. Man inleder en dia-

log med texten.11 Jag har ställt följande frågor: Vad är de bakomliggande orsakerna till att 

Gloria utövar en modersmentalitet som är mer lik en ”kompis/syskonrelation” till dottern Ju-

lia? Varför är hon inte en ”vårdande och omhändertagande” moder till Julia? 

Jag har läst dramat och skrivit ner mina iakttagelser, egna reaktioner och tankar kring mor 

och dotterrelationen och moderskapet. Mot den bakgrunden har jag successivt byggt upp en 

bild av Gloria och Julia och deras situation och relation. Mitt första möte med Till Julia var att 

dramat beskrev ett moderskap då modern inte ser barnet och därmed inte kan leva sig in i dess 

värld. Min förståelse var att det var dottern Julia i pjäsen som såg modern Gloria och försökte 

leva sig in i hennes värld, men när hon försökte göra detta dök frågor om barndomen upp som 

resulterade i en slags uppgörelse mor och dotter emellan. Jag tyckte också dramat gestaltade 

en frigörelse ur symbiosen. Modern och dottern är intrasslade och bundna till varandra och de 

försöker att frigöra sig, men frigörelsen är svår att nå då de båda lägger krokben för varandra. 

I det första mötet med rollfigurerna kände jag större empati för dottern Julia än för modern 

Gloria. Jag kunde leva mig in i och känna in i hennes handlande och situation. Däremot blev 

jag intresserad av att få en större förståelse och empati för Glorias situation och agerande för 

att till slut förstå hennes modersmentalitet och därmed förstå mor-dotterrelationen i dramat. 

När jag sedan har gått tillbaka till texten för att göra nya observationer har jag gjort det ut-

ifrån denna bild, för att komplettera den och för att pröva den. Ulla Sjöström menar: 

Då man skall tolka en handling eller en utsaga är det nödvändigt att kunna gå tillbaka till mate-

rialet och se efter i vilket sammanhang den kom. [ … ] Eller det kanske hade hänt något tidiga-

re, som gör en till synes obegriplig handling förståelig. När man sedan går in i materialet för att 

analysera det gäller det att söka fram alla utsagor, handlingar och sekvenser som det undersök-

ningen söker svar på. Detta måste göras systematiskt, så att man inte godtyckligt väljer ut en ut-

saga eller sekvens som stämmer med ens förväntningar [ … ].12 

Dramat förändrades genom att jag fick en djupare förståelse för varför modern Gloria är så 

kallad ”kompis/syskon” till sin dotter Julia. 

Temana visar hur jag har gått tillväga för att få en djupare förståelse av Glorias moderskap 

och mor-dotterrelationen som gestaltas i pjäsen. Första temat; ”Glorias modersrelation”, bör-

jar jag med för att genom denna relation se hur Gloria bär modern och hennes fortsättning i 

sig själv. Temat: ”Gloria blir moder”, bygger på att visa hur Gloria inte är en ”omhänderta-

                                                                 
11 Mats Alveson & Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, S.162. 
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gande och vårdande” moder till Julia och varför. Det tredje temat; ”Gloria vill börja om”, är 

en tolkning på varför och hur Gloria vill bli en ”vårdande och omhändertagande” moder. 

”Den blå timmen” beskriver min tolkning på vad pjäsen skildrar. I detta tema använder jag 

mig av Julia Kristevas syn på vad färgen blått symboliserar.  

                                                                                                                                                         
12 Ulla Sjöström Hermeneutik – att tolka utsagor och handlingar, Bengt Starrin & Per-Gunnar Svensson (Red.), 
Kvalitativ metod och vetenskapsteori, S.81 
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2 Margareta Garpe 

Margareta Garpe har skrivit och regisserat ett stort antal pjäser. De pjäser hon har skrivit är 

bland andra: Jösses flickor (1974) och Fabriksflickorna tillsammans med Suzanne Osten och 

Prövningen (1974), Häxorna – Bränn dem! (1977), Barnet(1978), Margaretas döttrar (1979), 

Kameliadamen (1981), Till Julia (1987), Alla dagar, alla nätter (1992), Hannas midsommar 

(1997) och Limbo (2003). Hon har regisserat Henrik Ibsens Gengångare och Hedda Gabler 

för SVT. Hon har även gjort film (Sally och friheten) samt dokumentärfilmer vilka flera tillde-

lats Prix Italia: Jorden vi ärvde och Lillemor, makten och rädslan bland andra.13 

Garpe var med och startade Grupp 8 och har varit ordförande i Dramatikerförbundet och 

suttit i Filminstitutets styrelse och i Sveriges Radios styrelse. 

Margareta Garpe menar själv att det som kännetecknar henne som dramatiker är: ”Mina pjä-

ser beskriver en frigörelsetid med både framsteg och bakslag. Jag känner mig tematiskt be-

fryndad med Ibsen – utan all övrig jämförelse – jag arbetar med skärningspunkter.”14 Enligt 

Garpe följer flera av hennes pjäser hennes egen livscykel, utan att vara självbiografiska. Gar-

pe kan ses som en dramatiker som skriver modern vardagsrealism – då konsten tjänar livet. 

”Barnet, Prövningen och Till Julia cirklar nästan monomant runt samma tema. Varför föds 

barn? Vilken plats får de i världen? – Varför föds barn inte?”15 Margareta Garpe går inte ut för 

att skriva stor dramatik. Min uppfattning är att hon anser att konst och litteratur skall kunna 

användas och fungera i vardagen. Hon skriver inte dramer som så kallade är större än livet 

självt – vilket man kan säga att Lars Norén gör d v s där livet skall tjäna konsten. Jag anser att 

pjäsen gestaltar ett livssammanhang, d v s det är en brukspjäs, en pjäs med ett speciellt bud-

skap vilken skall skaka om åskådaren/läsaren. Pjäsen visar på livskonst. Det speciella budska-

pet i denna pjäs, vilket skakar om mig som läsare, är att fördomar kring moderskapet sprängs. 

Till Julia får mig att fundera, men pjäsen ger mig också en ökad insikt om vad som ligger 

bakom beteenden som kan vara svåra att förstå. Pjäsen ger en djupare förståelse och empati 

för modern som inte är ”vårdande och omhändertagande”.  

                                                                 
13 Sveriges Dramatikerförbund – Journal 1:2004, ”Arbetar med skärningspunkter” intervju av Cecilia Sidenb-
ladh, s.12 
14Ibid. S.10 
15 Margareta Garpe, Till Julia, förord. S.5. 



 12

Vad har pjäsen för syfte och metod? Margareta Garpe skriver i förordet att hon återvänder 

genom Gloria och Julia till sin inre spelplats, vilken är kvinnlig och frågorna existentiella 

”Vad gjorde vi av våra liv, hur valde vi?”16 

Margareta Garpe säger i en intervju att hon har ett visuellt minne och att hon behöver ett an-

sikte som hon fyller i när hon skriver. Därför skriver hon en roll för en viss skådespelare, trots 

att det nästan aldrig blir han eller hon som sedan gör rollen. Rollfiguren Gloria i Till Julia 

skrev hon för Bibi Andersson. När hon skriver en pjäs har hon bara en bild, vilken kan finnas 

var som helst i den färdiga pjäsen. ”I Till Julia var det en tonårsflicka som ser ut att vara död, 

som ett foto. Det blev till sist Bibi Andersson som ligger orörlig på sängen med en ansikts-

mask.”17 

Hon beskriver modern och dotter i Till Julia med dessa ord: ”Ett kärleksfullt skuldtrippat 

beroendeskap som gestaltas i en spiralformad dramaturgi, tråden går fram och tillbaka, kon-

flikten kommer igen, tas upp igen, och igen.”18 Hennes teman är: ”frigörelse, frihet, men till 

vilket pris? Frihet ur symbiosen.”19 Jag tycker att den författarmetod som Margareta Garpe 

tillämpar i sin pjäs motsvarar den hermeneutiska spiral som min egen läsning av pjäsen be-

skriver. Rollfigurerna Gloria och Julia har varsin förförståelse av mor-dotterrelation i början 

av pjäsen vilken i slutet av dramat blivit en djupare förståelse. Detta sker även med Glorias 

relation till sin numera avlidna moder. I Tolkning och reflektion beskrivs denna hermeneutiska 

spiral: 

Man börjar t ex i någon del, försöker tentativt sätta den i samband med helheten, som därvid får 

ny belysning, återgår därefter till den studerande delen osv. Man börjar alltså på någon punkt, 

och borrar sig sedan successivt in genom att alternera mellan del och helhet, varvid man får en 

undan för undan fördjupad förståelse av bådadera.20 

                                                                 
16 Ibid. 
17 Sveriges Dramatikerförbund – Journal 1: 2004, ”Arbetar med skärningspunkter” intervju av Cecilia Sidenb-
ladh, s.11. 
18 Ibid. S.12. 
19 Ibid. 
20 Mats Alvesson, Kaj Sköldberg, Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, s.116. 
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3 Pjäsen: Till Julia 

Modern Gloria är drygt fyrtio år och dottern Julia är arton år när pjäsen utspelas. Julia skall 

flytta ifrån sitt barndomshem. Dramat skildrar en mor-dotterrelation som är konfliktfylld. 

Konflikterna som ständigt återkommer i dramats gång skapas eftersom relationen mellan Glo-

ria och Julia är symbiotisk, i den meningen att både modern och dottern är beroende av var-

andra, dels på grund av ett starkt kärleksband dem emellan men också dels för att de har 

skuldkänslor gentemot varandra. Rollfiguren, Julia, har en bild eller en önskan om hur hon 

tycker och vill att hennes mamma borde ha varit under uppväxten och skall vara i nuet och 

framtiden. Julia skuldbelägger Gloria för hur hon hanterat livet och dess motgångar, därför att 

konsekvenserna av Glorias agerande under Julias uppväxt har skadat och sårat Julia. Julia har 

en kritisk syn på sin mor och jämför t ex Gloria med kamraternas mödrar, vilka är mer om-

händertagande och tillgängliga än Gloria är för Julia. 

Föreställningarna och förväntningarna på hur en moder bör vara gestaltas i dramat. Julia ut-

trycker sitt missnöje om hur Gloria är som mor i olika sammanhang under dramats gång (men 

även Gloria uttrycker detta gentemot sin avlidna mor), ett exempel är när Gloria och hon 

diskuterar Julias flytt: 

Julia: Annas föräldrar köpte våningen till henne. Världens finaste etta. Utsikt över en park. Och 

hon får göra vad hon vill med den… 

Gloria: Jag har varken ärvt pengar eller gift mig rikt. Och Rolle har ju nätt och jämnt klarat un-

derhållet… 

Julia: Jag tror faktiskt att det är hennes mamma som har jobbat ihop pengarna…21 

Gloria blir försvarsinställd därför att hon kanske känner skuldkänslor inför Julia. Hon kan 

inte leva upp till den ”omhändertagande” modern, som hon skulle vilja vara. Detta blir up-

penbart för Gloria när Julias kompis mamma tjänat ihop pengarna till kompisens lägenhet. 

Gloria reagerar som om andra mödrar var ett hot mot henne och blandar åter in Julias pappa i 

samtalet: 

                                                                 
21 Margareta Garpe, Till Julia, s.130 
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Anna, Sofie, Rebecka… varför ska jag finna mej i att bli jämförd med andras morsor… 

Fråga din pappa i stället varför inte han tjänar pengar…22 

 

                                                                 
22 Ibid. S.131 
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4 Texttolkning 

4.1 Glorias modersrelation 
I pjäsen får jag som läsare möta Glorias upplevelse av hur hennes egen modersrelation var 

och hur hon påverkades som dotter av denna, men jag får även en förståelse för hur Glorias 

moderskap formades av relationen till den egna modern. Jag skall tolka och se på hur Gloria 

bär modern och hennes fortsättning i sig själv. Hur framställs Glorias relation till sin egen 

moder i dramat? Hur var mor-dotterrelationen när Glorias moder levde? I dramat får jag som 

läsare inblick i Glorias relation till modern, som när dramat utspelas, är död p g a självmord. 

Gloria beskriver för Julia att hon som barn kände sig övergiven och oönskad av modern: 

Gloria: […] Man kan inte ljuga för sitt barn. Inte med framgång. Hon hade velat bli sjukskö-

terska, Sofiasyster … Och vad hon än sade så andades hon alltid ett hat över att jag kom i vägen 

… Jag kunde aldrig förstå att det skulle vara viktigare att vara Sofiasyster än att ta hand om 

Gloria: Jag kunde aldrig förstå att det skulle vara roligare att se Gloria Swanson på bio än att 

vara hemma med mej. […]23 

Gloria var som barn beroende av sin moders bekräftelse och kärlek vilket är förståeligt, men 

Gloria fortsätter att vara i en beroendeställning till modern i vuxen ålder. Gloria beskriver 

eller återger sökandet av att bli godkänd i ett telefonsamtal, efter en premiär som modern varit 

och sett: 

Gloria: [… ]… [andlöst] Nå vad tyckte du? [Härmar moderns tunna röst.] ”Jo, det var väl 

bra…” Men vad tyckte du egentligen? ”Gloria, jag fattar det bara inte, att du kan vara så där 

gräslig.” Men det är rollen, mamma. ”Men det verkade faktiskt som om du njöt av det…” Men 

för helvete mamma, jag försvarar bara min roll… ”… det märks att du tycker rollen har rätt…” 

Ja det gör jag också… ”… och det är det som gör mej så ledsen Gloria.” Men mamma, för hel-

vete, förstår du inte. Jag känner olika inför varje roll… jag hatar den, jag älskar den, men jag 

försvarar den. Hur tror du Gloria Swanson gjorde? ”Jag tycker i alla fall att teater ska skildra det 

bästa hos livet, sånt som gör en glad.”24 

                                                                 
23 Ibid. S.157. 
24 Ibid. S.138. 
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Gloria är döpt efter en känd skådespelerska vid namn Gloria Swanson. Hade Glorias mor 

förhoppningar om att hennes dotter skulle bli den vackra och framgångsrika skådespelerskan 

som hon döpte Gloria efter? Eller krävde hon det? När Gloria frågar modern hur hon tror Glo-

ria Swanson gjorde är det som om Gloria förstår att modern önskade sig en Gloria Swanson 

till dotter. Stern hävdar att under graviditeten så spelar modern upp i fantasin tänkta scener 

kring hennes förväntningar på det kommande barnet, på sig själv i rollen som mor, den bli-

vande fadern, de blivande far- och mor- föräldrarna. När den blivande modern bär barnet i sin 

mage under nio månader projicerar hon olika personlighetsdrag på barnet. Dessa färgas av 

moderns egna förhoppningar och farhågor samt hennes tidigare livshistoria. Spekulationerna 

säger mycket om moderns värderingar och prioriteringar.25 I pjäsen får läsaren vetskap om att 

Glorias moder hade velat bli sjuksköterska, men när Gloria kom till världen hindrade barnet 

henne ifrån att bli sjuksköterska. Enligt Gloria tyckte modern att det var roligare att se Gloria 

Swanson på bio än att vara hemma med dottern Gloria. Min tolkning av Glorias beskrivning 

av hennes relation till modern, är att om Gloria skulle ha något värde för modern så innebar 

det att hon var tvungen till att bli som den skådespelerskan hon var döpt efter. 

Enligt Stern avslöjar modern sina förhoppningar om en viss typ av barn redan i valet av 

namn. Det kan ge en fingervisning om vilken typ av person modern beundrar och i hemlighet 

hoppas att hennes barn ska utvecklas till. Glorias moder beundrade denna skådespelerska hon 

döpte Gloria efter och hoppades att hennes dotter skulle bli som förebilden, men det blev ald-

rig dottern. Ständigt såg Gloria sin mors missnöjda ansikte framför sig - då hon var på scen 

under repetitioner och föreställningar: 

Jag var glad när min mamma dog. Min egen död kom visserligen närmare men också mitt eget 

liv. Jag var fri från det missnöje jag alltid kunde läsa in i hennes ansikte. Varenda repetition var 

det som om hon satt framför regipulten. Hennes ansikte avtecknar sej så skarpt att regissörens 

flyter ut i en dimma långt borta. Och på premiären sitter hon där på första raden, då är hon syn-

lig också för andra. Hon sitter där och styr hela mitt spel, jag tar ut svängarna bara för att bevisa 

för mej själv att hon inget betyder, att jag är fri… Men redan på premiärfesten börjar det klia… 

Jag måste ringa och höra vad hon tyckte…26 

Gloria överlämnade sig i moderns händer vilket ledde till att modern hade kontroll över 

Gloria. Jag menar att Glorias självkänsla är svag, vilket resulterar i att hon inte kan ge sitt 

                                                                 
25 Daniel N. Stern, En mor blir till, S. 45-46 
26 Margareta Garpe, Till Julia,. S.138 
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barn det hon själv inte fått. Hon fortsätter istället att själv sträva efter det hon inte har fått från 

sin egen mor. 

Gloria ville att modern skulle dö den kvällen hon kunde ha räddat henne från att lyckas med 

sitt självmordsförsök: 

[ …] Mamma ringde till teatern. Det var den vanliga visan. Hon är full, tabletter eller sprit, men 

hon är full. Hon säger att jag måste komma. Hon sluddrar: ”Genast … annars dör jag.” [ …] Ef-

ter föreställningen åkte jag ut i taxi. Huset är upplyst. [ …] Jag går in. På köksbordet står ta-

blettburkarna och en nästan urdrucken hela Whisky. Jag hör att mamma ligger på övervåningen 

och snarkar. Jag sätter mej i hallen. Jag dricker långsamt ur whiskyn som är kvar och betraktar 

mitt barndomshem. [ … ] Jag vet att jag borde ringa efter ambulansen, men jag gör det inte. Jag 

bara sitter där … Jag måste ha suttit där länge. Jag vet inte. När ambulansen kommer får jag 

veta det jag redan vet. Hon är död. [ … ] Hon hade kanske klarat sej om jag ringt direkt. Men 

just då vill jag att hon skulle dö. [ … ]27 

Kan Gloria ha låtit modern dö därför att hon då äntligen skulle bli fri, i den bemärkelsen att 

hon inte längre kunde söka bekräftelse hos modern? Men Glorias relation till sin moder efter 

självmordet blev ingen frigörelse:  

De är odödliga bara så länge vi minns dom. De kan spöka omkring inne i våra huvuden bara så 

länge vi låter dom göra det …28 

När Gloria säger dessa meningar om de som är döda, är det precis som om hon själv förstår 

sitt eget förhållande till sin döda moder. Hon inser att hennes moder fortfarande spökar 

omkring inne i hennes huvud och det är bara Gloria själv som kan sätta stopp för detta. 

Gloria bearbetar den egna relationen med hennes moder under denna kväll då dramat utspe-

las. När hon bearbetar och gör sig fri från modern, kan hon starta frigörelsen ur symbiosen 

med Julia. Jag tycker också att Gloria blir insiktsfull och får en djupare förståelse för mor-

dotterrelationerna i slutet av dramat. Det vill säga att Gloria får en djupare förståelse för sin 

moder samt sin dotter Julia. 

Min förståelse av Gloria är att hon stämmer in på den kvinna, de Beauvoir beskriver, som 

icke fri från sin egen moder. Simone de Beauvoir menar i Det andra könet att det finns två 

sorters mödrar. Den ena sorten, av dessa två sorters mödrar, är modern som ser sitt barn som 

en avkomma och den andra är modern vilken ser sitt barn som ett syskon eller kamrat. Är 

                                                                 
27 Ibid.S.158. 
28 Ibid. S.114 
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kvinnan inte fri från modern utan står under inflytande av sin mor och vill förbli så, överläm-

nar hon sig i moderns händer och ser sitt barn mer som ett syskon än som sitt eget barn. 

I början av pjäsen är Gloria döv inför Julia, men under dramats gång vågar Gloria känna den 

gamla smärtan från barndomen och accepterar den. Enligt min tolkning är det denna process 

som leder till att hon kan bli lyhörd inför Julia och dessutom se henne som sitt barn. Julias 

tidigare funktion eller roll, vilken var att bekräfta och fylla ett tomrum inom Gloria, kan upp-

höra. Detta för att Gloria hittat vägen ut ur den onda cirkeln som hon har famlat omkring i. 

Enligt psykoanalytikern Alice Miller kan man hitta vägen ut ur den onda cirkeln genom att 

känslomässigt finna och acceptera sanningen om vår egen unika och avslutade barndomshi-

storia.29 

4.2 Gloria blir moder 
I första akten då Julia kommer in och tar av sig skorna får hon syn på en burk tabletter. Hon 

tar upp burken och läser på etiketten. Ropar därefter på Gloria, men får inget svar: 

Julia går och öppnar en dörr ”häftigt”. Ser först Gloria ligga helt stilla på rygg. Med armar och 

ben vitt utspärrade, som vore hon död. Ansiktet skyms av en vit frottéhandduk. Häftigt: Mam-

ma… (Paus.) Gloria… Julia snabbt fram till modern, slänger sig på knä bredvid sängen och ska-

kar Gloria. Gloria sätter sig skrämt upp. Hennes ansikte är täckt av en vit mask av kosmetika. 

Hon har en freestyle för öronen, som hon drar ner. Julias rädsla övergår i ett skratt.30 

En burk vita tabletter i Julias barndomshem innebär för Julia att mamma har begått självmord. 

Min upplevelse av mor-dotterrelationen från den första scenen i dramat är att Gloria inte är en 

”vårdande och omhändertagande” moder, det vill säga modern som inte sviker och alltid finns 

till hands. Scenen speglar snarare Julias brist på tillit till sin mor. Under hela dramat åter-

kommer Julias rädsla inför att Gloria skall ha tagit sitt liv. När Gloria befinner sig i ett annat 

rum än Julia och inte svarar när Julia ropar på henne blir Julia vettskrämd: 

Julia: … Jag fattar inte vart kattfan tagit vägen … Varför håller han sej borta just ikväll … 

[Vrålar.] Gloria … förlåt … [Gloria snabbt ut.] Jag blir fortfarande rädd… 

Gloria: [omfamnar Julia] … det kommer aldrig att hända igen. Aldrig! [Paus.] … och du ska 

flytta några futtiga kvarter bort och jag ska börja repetera Julie och sen ska jag spela … och det 

är det enda som betyder något … Jag tänker inte hetsa upp mej för att telefonen är tyst. Den 

ringer så småningom. Jag har kommit till den punkt i livet då jag kan se fallgroparna och ta ett 

                                                                 
29 Alice Miller, Det självutplånande barne och sökandet efter en äkta identitet, s.37.  
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skutt över … Det är skönt. Man ser kvicksanden på långt håll och kan gå runt den … lugnt och 

försiktigt … det är en underbar känsla … förstår du?31 

Gloria försöker få Julia att lita på att hon klarar sig utan Julia och att hon inte kommer att för-

söka ta sitt liv igen. Men samtidigt säger hon att hon inte riktigt klarar sig utan Julia, eftersom 

Gloria nämner att Julia bara skall flytta några futtiga kvarter bort från henne. Hon säger också 

att hon skall spela rollen som Julie, vilket hon inte vet vid denna tidpunkt i dramat. Att få ha 

Julia i närheten och spela sin livsroll är det enda som betyder något för Gloria. Min uppfatt-

ning är att hon är mycket beroende av att Julia håller ett öga på henne, samt att hon behöver 

rollen för att få bekräftelse som skådespelerska. Julia blir inte speciellt övertygad om att Glo-

ria menar det hon säger. Hon tror inte att hennes mor klarar av att se fallgroparna och ta ett 

skutt över, som Gloria uttrycker det. 

När pjäsen utspelas prövar hon för samma roll igen, men får inte rollen denna gång heller. 

Julia tar emot ett samtal från regissören för uppsättningen där denne låter meddela att Gloria 

inte får rollen som Fröken Julie. Trots avböjningen, säger Julia, till sin mor att hon har fått 

rollen och att regissören vill träffa henne på en restaurang. Man kan undra varför Julia utför 

denna handling? Är det för att kompensera sitt eget liv? Julia fick livet av modern och nu i 

tacksamhetsskuld ger hon modern rollen som Fröken Julie. Min förståelse är att Julias hand-

ling grundar sig i att när hon nu skall flytta från Gloria, vill hon att Gloria skall ha denna roll 

att leva för. Julia vet att rollen som Fröken Julie är det enda som kan fylla tomrummet efter 

hennes flytt, samt hålla Gloria vid liv .  

I den andra akten då Gloria kommer tillbaks från mötet med teaterchefen får jag som läsare 

vetskapen om Glorias självmordsförsök: 

Gloria: Varför gjorde du så? 

Julia: Varför gjorde du så? Jag var bara tio år. [Gloria in i sitt rum, klär långsamt av sig.] 

Gloria: Jag kom till restaurangen… 

Julia: Jag var bara tio år… 

Gloria: Där sitter dom. Jag går fram till bordet, sträcker fram handen till den store, han reser sig 

”I am Julie”, säger jag. 

Julia: Jag var bara tio år. 

Gloria: Vi sätter oss, jag beställer in vin, ber att få titta på matsedeln. [ … ] Då säger teaterche-

fen ”Gloria, fick du inte mitt meddelande?” 

Julia: Jag är tio år och du vaknar inte. Du ligger där och snarkar. Högt. Så högt att du väcker 

                                                                                                                                                         
30 Margareta Garpe, Till Julia, s.109. 
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mej. Du har övertalat mej att sova i din säng. 

Gloria: Jo… Jag skulle komma genast. [Julia går fram mot Gloria. Gloria backar.] 

Julia: Jag försökte väcka dej. 

Gloria: Då säger teaterchefen: ”Jag sa ju till din dotter, att du inte behövde komma.” Då kom-

mer maten! 

Gloria kryper ner i sängen i underklänningen. Julia går fram till henne, börjar skaka och slå 

henne. 

Julia: Jag skakar dej, jag gungar dej … jag slår dej … Jag ringer pappa … han har dragit ur 

jacket. Jag ringer Charlie. Han säger ”Det skiter jag i …” Vart ska jag ring? Sjukhus, ambulans 

… polis. Till slut ringer jag Fröken. ”Förlåt Fröken … men Gloria … min mamma … har tagit 

för många tabletter. I morgon är hon död. Det är därför jag ringer så sent.” Jag fattar inte hur du 

kunde göra det … 

Gloria: Jag ville dö, just då ville jag bara dö … 

Julia: Och lämna mej?32 

Alice Miller menar i Det självutplånande barnet att det inte är traumat som gör människan 

sjuk utan den omedvetna, bortträngda, hopplösa förtvivlan över att inte få tala om det som 

man lidit; att inte få visa och heller inte kunna uppleva känslor av vrede, raseri, förnedring, 

förtvivlan, vanmakt och sorg.33  

Julias upplevelse av Glorias självmordsförsök har satt djupa spår i henne: 

Julia: Efteråt ville jag bo hos pappa. Men jag kunde inte lämna dej ensam med dina tabletter. 

Gloria: Jag fick lova att aldrig mer låta någon flytta in … Att det bara skulle vara du och jag 

och katten … [ …]34 

Julia vill vara fri i förhållandet till modern, samtidigt som hon inte kan acceptera modern som 

hon är. Det finns en önskan av en ”vårdande” moder eftersom Julia ifrågasätter Glorias hand-

lingar när Julia var barn. Julia saknar bekräftelsen från modern. Hon drar upp olika situationer 

och val Gloria gjorde under Julias uppväxt. Julia tycker att Gloria satte sig själv i första hand 

och tillfredsställde sina egna behov. Hon undrar varför Gloria behöll henne och inte gjorde 

abort? Julia misstänker att hon föddes för att det var försent för en abort, att graviditeten var 

för långt gången. Julia kan inte frigöra sig från sina förväntningar och farhågor, åsikter och 

fördomar, känslor och värderingar i förhållande till modern Gloria. Men däremot tror jag att 

Julia, genom att bemöta Gloria och ifrågasätta hennes handlingar (självmordet, vårdslösheten 

                                                                                                                                                         
31 Ibid. S.132. 
32 Ibid. S.154-155 
33 Alice Miller, Det självutplånande barnet och sökandet efter en äkta identitet, s. 94-99. 
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i att lämna Julia ensam när hon var liten o s v), tar ett steg mot frigörelsen ur den symbiotiska 

relationen. 

Julias brist på tillit till Gloria finns kvar sedan självmordsförsöket, hon är rädd för att lämna 

Gloria ensam. Hennes rädsla ligger i att hon inte har tillit till Glorias förmåga att hantera livets 

svårigheter. 

När Julia säger: ”Någon natt måste bli den första”.35 Blir min förståelse för denna mening att 

hon uttrycker en separationsångest. Hon är rädd för att Gloria skall överge henne genom att ta 

sitt liv. Julia vill frigöra sig ifrån modern och den symbios de tycks leva i, men för att kunna 

göra det måste hon vara avståndstagande genom att vara provocerande och anklagande. Julia 

visar här att hennes kärleksband till modern är starkt. Symbiosen är närvarande när hon säger 

i frånvaro av modern att ”någon natt måste bli den första”. Hon försöker motivera sig själv till 

att våga frigöra sig ifrån modern. Från att först anklaga henne för att vara en vårdslös moder 

och att hennes barndomshem inte var svårt att lämna (rökningen), till att berätta förtroende-

fullt om lägenheten, värden och om hur hon har fått lägenheten o s v.  

I dramat beskriver modern Gloria för Julia hur situationen var när hon var gravid och hur 

det påverkat Glorias karriär negativt. Gloria som är skådespelerska hade fått sitt livs roll som 

Fröken Julie men eftersom hon blev gravid under repetitionernas gång blev hon utbytt. Gloria 

valde att behålla barnet, trots att det påverkade hennes skådespelarkarriär negativt. Jag som 

läsare förstår att det inte är första gången Julia hör denna berättelse om hur Gloria valde att 

behålla Julia: 

Julia: Du kunde ha tagit bort… bullen. 

Gloria: Det var många som tyckte det… 

Julia: Jag vill höra det igen… 

Gloria: Jag tänkte inte så… 

Julia: Därför att det var försent. 

Gloria: … det hade blivit försent därför att jag egentligen ville ha barn. Jag ville aldrig vara en-

sam mer. (Gloria omfamnar den sittande Julia bakifrån.) Du frågar alltid likadant… och får 

samma svar. Men om det finns någon rättvisa i världen så får jag rollen nu. Och då blir slut-

summan att jag fått både dej och rollen.36 

Julias tveksamhet inför att hon var önskad av modern visar sig här. ”Du frågar alltid lika-

dant … och får samma svar.” Eftersom Julia vill höra Gloria säga att Julia var önskad om och 
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 22

om igen, blir min tolkning att Julia inte känner sig önskad. Julias känsla inför att inte vara 

välkommen till världen, påminner om Glorias berättelse, om hur hon kände sig oönskad och i 

vägen för moderns sjuksköterskedrömmar. 

Daniel N Stern påstår att alla mödrar räknar med att barnet ska uppfylla åtminstone en del 

av deras personliga önskemål, ambitioner och behov, och att det också ska gottgöra en del av 

de motgångar och besvikelser livet bjudit på. Under graviditeten förväntar sig modern att det 

kommande barnet ska spela en roll i deras liv. Gloria räknade med att Julia skulle uppfylla 

behovet av närhet. Hon ville aldrig vara ensam mer. 

När Julia arton år senare skall flytta hemifrån säger Julia att hon bara skall ta med sig det 

hon verkligen behöver när hon skall flytta, och det är inte förrän nu Gloria reagerar på att Ju-

lia skall flytta denna kväll: 

Gloria: Så du flyttar redan i kväll..? Varför just i kväll? Varför har du så bråttom? Henrik skulle 

ju köra dina saker… 

Julia: Jag har fått nyckeln och jag tänker inte ta några risker… 

Gloria: Jag tänker inte hindra dej. 

Julia: … att värden ändrar sej och säger att jag inte får bo i Emmas lägenhet … 

Gloria: Jag har ju inte ens sett våningen. Du flyttar till något som jag inte ens sett … 

Julia: Du får komma och hälsa på. Jag bjuder dej på middag … (Gloria tar upp blombuketten ur 

vasen.) 

Gloria: Så det här är ”Hej då Gloria, tack för allt, ha det så bra …” [… ] 37 

Jag tycker att Gloria passar in i den typ av mödrar som ansluter sig till ett insnärjt anknyt-

ningsmönster. Stern menar att dessa kvinnor blir så uppslukade av rollen som mor att de inte 

förmår att ta ett steg tillbaka för att få överblick över förloppet. Dessa kvinnor är intrasslade 

och mycket bundna till sina egna mödrar och kommer också att bli intrasslade i relationen till 

det barn de bär på. De kastar sig in i nära relationer utan att reflektera närmare över dem.38 Jag 

anser att Gloria passar in i denna typ av mödrar därför att hon ”råkade” bli gravid och utan 

någon närmare eftertanke beslöt hon att behålla barnet för att slippa vara ensam. Hennes rela-

tion till sin egen mor stämmer också in på ett insnärjt anknytningsmönster, då hon förblir 

mycket bunden till modern under och även efter graviditeten. 

Min förståelse för vad Gloria säger, i citatet ovan, är först repliker fyllda med skuldbelägg-

ningar och kontrollbehov. Varför försöker hon få Julia att tycka synd om henne och ge henne 

                                                                 
37 Ibid.  
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dåligt samvete? Är det därför att Julia behandlar Gloria på ett nytt sätt som inte ingår i den 

symbiotiska relationen de haft? 

Min förklaring är att när Julia försöker frigöra sig från modern genom att agera självständigt 

i sin flytt från barndomshemmet får Gloria panik eller snarare separationsångest. Julias frigö-

relse innebär att ensamheten närmar sig för Gloria. Gloria fasar för ensamheten, det var därför 

hon beslöt sig för att behålla Julia och inte göra abort. Hon kommer att bli ensam när Julia 

flyttar hemifrån och det är därför hon manipulerar Julia till att tycka synd om henne. 

Den schweiziska psykoanalytikern Alice Miller har i sin bok Det självutplånande barnet be-

skrivit hur mödrar kan använda sina döttrar för att fylla en brist hos sig själva. Döttrarnas roll 

blir att fylla ett slags tomrum, vad Alice Miller kallar ”en narcissistisk förlust”. Dessa mödrar 

har under sin egen uppväxt upplevt samma sak, nämligen att känna osäkerhet över vad som var 

deras egna och vad som var deras mödrars behov. Så överförs bristen från generation till genera-

tion.39  

Gloria har använt Julia till att fylla det tomrum som finns inom henne. När Julia var liten 

kunde hon inte uppfylla Glorias önskan fullt ut, eftersom ett barn har behov av en vuxen som 

tar ansvar och är omhändertagande. Männen blev då ett livsviktigt substitut för att slippa kän-

na denna övergivenhet. Detta framkommer när Gloria och Julia talar om orsaken till Glorias 

självmordsförsök: 

Gloria: [efter paus] Det gjorde så outhärdligt ont. Med Leo hade jag äntligen kommit hem. Och 

när han gick fanns inget kvar att leva för. Varför skulle jag stiga upp, borsta tänderna, klä på 

mej? 

Julia: [bryter] … inte ens ett barn? 

Gloria: Nej. Inte ens ett barn. Så skamligt var det. Jag var själv ett barn, ensam och övergiven. 

Allt var kaos.40 

Det Gloria säger i citatet ovan, leder till att jag får en djupare förståelse om varför Gloria 

inte är den ”vårdande och omhändertagande” modern. Jag tror också att det är i samma stund 

hon uttalar dessa meningar, som hon själv förstår varför hon inte har kunnat vara den moder 

hon har velat vara. Hon var själv ett ensamt och övergivet barn under Julias uppväxt. Hur 

skall hon då kunna vara en ”vårdande och omhändertagande” moder?  Gloria behöll inte det 

växande barnet i magen av anledningen att ha någon att ta hand om och vårda omsorgsfullt, 
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snarare var beslutet grundat på en längtan efter känslan av samhörighet eller livet i en symbi-

os. 

När jag som läsare får vetskap om hur Glorias moder behandlade Gloria som barn, får jag en 

djupare förståelse för Glorias moderskap. Hon utövar ett snarlikt moderskap därför att det är 

en brist på trygghet och psykologiska verktyg. 

När Julia var liten så lämnades hon ensam om kvällarna när Gloria arbetade på teatern eller 

var på krogen. Jag tycker att Gloria visar att hon vet hur en ”vårdande och omhändertagande” 

moder är, eftersom hon är medveten om vad hon själv har saknat i sin barndom. Varför har 

hon då inte kunnat tillfredsställa Julias behov av kärlek och omsorg? 

Det är inte så lätt, om den vuxne inte fick sina behov tillfredsställda som liten utan var tvungen 

att förtränga smärtan och saknaden. Den vuxna är antingen i stånd att acceptera den gamla smär-

tan, det vill säga våga känna den och bli lyhörd för sitt barns nödrop, eller också fortsätter han 

eller hon att vara bedövad av bortträngningar och göra sig döv för barnet, det vill säga att be-

handla det som han eller hon själv blev behandlad.41 

Min tolkning av Glorias handlingar är att hon inte är villig att ta ansvaret för sitt barn, då det 

leder till att hon måste göra avkall på egna behov. Glorias behov av bekräftelsen från sin egen 

mor är större än behovet av att ta ansvar över Julia. Gloria försöker bli sedd och älskad av sin 

mor genom att göra karriär som skådespelerska. 

När Gloria kommer ut ur badrummet i början av dramat kommenterar hon inget av det Julia 

sagt. Hon besvarar en fråga som Julia har ställt längre tillbaka i dramat, vilken handlar om 

Gloria själv: Vilken roll är det nu?42 

Gloria: Det är Fröken Julie. 

Julia: Vilken roll..? 

Gloria: Jean… Fan också! 

Julia: Jag vet att jag inte har slängt boken. Har du? Den finns inte här heller. 

Gloria: … eller Kristin. Vad tror du? 

Julia: Fröken Julie … 

Gloria: Varför frågar du då? Du vet mycket väl att jag vill spela Julie. 

Julia: Förlåt.43 

Gloria framställs som självupptagen enligt min mening, och hon blir arg när Julia inte är 

uppmärksam eller visar ett stort intresse för hennes liv. Hennes självupptagenhet visar sig mer 
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när hon, efter vad Julia nyss sagt om cigarrettrökningen, vill tända en cigarett och blir frustre-

rad när hon inte hittar något att tända den med. För mig framstår hon som empatistörd d v s 

det är bara hon som existerar och det är hennes känslor som betyder något. Hon vill röka och 

då spelar det ingen roll vad Julia sagt om hur hon känner inför det nikotinfyllda barndoms-

hemmet som hon sade: röktes ur. Min uppfattning är att Gloria inte bryr sig om dotterns upp-

levelser.  

När Gloria gav hennes kommande barn namnet Julia, hoppades hon då att hennes dotter 

skulle bli som Fröken Julie, hennes livs roll? Eller skulle Glorias dotter ersätta den förlust hon 

kände inför att inte få göra sitt livs roll som fröken Julie? Min förklaring är att Gloria valde 

namnet Julia, därför att barnet som hon bar på skulle betyda allt för henne, precis som rollen i 

Fröken Julie hade gjort. Hennes dotter skulle ge den bekräftelse som hon saknade från mo-

dern, d v s Gloria bytte ut modern mot dottern. 

4.3 Gloria vill börja om 
Varför är Gloria inte en ”vårdande och omhändertagande” moder? Vad är de bakomliggan-

de faktorerna kring hennes modersmentalitet? Handlar det om att hon blev gravid och behöll 

Julia av fel syfte? Glorias egna behov av bekräftelse var så stora att hon inte kunde tillfreds-

ställa Julias vårdande behov. Gloria hade inte gjort sig fri från den egna modern och sökte 

ständigt bekräftelse ifrån henne genom teatern som skådespelerska. 

Behovet av bekräftelsen från sin egen mor har lett till att hon inte kan bekräfta sitt eget barn 

som en avkomma utan mer som en ”kamrat/syskon”. Julias roll är att uppfylla det Gloria inte 

fått av sin moder och Glorias funktion har varit att uppfylla sin moders brister. Daniel N Stern 

hävdar att modern knyter an till barnet under graviditeten. Anknytningsprocessen sker redan 

då, när kvinnan funderar och fantiserar kring sitt ofödda barn. Gloria behöll Julia därför att 

hon kände sig ensam och övergiven. Det är hur en moder skapar de nära banden till sitt barn 

som är av största betydelse för relationen mellan modern och barnet. 

Hur skapar Gloria de nära banden till sitt barn Julia? Jag tycker att hon har skapat band som 

leder till att hon inte ser Julia som sitt barn utan snarare som ett syskon. Jag har nämnt tidiga-

re att Simone de Beauvoir menar att det finns två sorters mödrar. Den ena sorten, av dessa två 

sorters mödrar, är modern som ser sitt barn som en avkomma och den andra är modern vilken 

ser sitt barn som ett syskon eller kamrat. Är kvinnan inte fri från modern utan står under infly-
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tande av sin mor och vill förbli så, överlämnar hon sig i moderns händer och ser sitt barn mer 

som ett syskon än som sitt eget barn. 

Stern påstår att anknytningsprocessen är till stor del betingad av moderns egen bakgrund 

och personliga erfarenheter. Är det så att Gloria inte kan skapa det band hon vill till Julia 

p.g.a. hennes egen bakgrund och relation till sin mor? Jag anser att Glorias relation till mo-

dern är den största orsaken till att hon inte kan vara en vårdande och omhändertagande mor. 

En annan orsak är, enligt min tolkning, att friheten och ansvaret representerar ensamhet för 

Gloria. När hon blev gravid med Julia trodde hon att det skulle befria henne från denna en-

samhet, men det blev inte så. Istället gav ansvaret för avkommans existens ännu svårare ång-

est, och därför kunde hon inte behandla sin dotter som en avkomma utan snarare som en sys-

ter. 

Gloria: Jag ville aldrig att du skulle kalla mej mamma. Jag trodde att om du undvek det ordet 

skulle jag kunna skapa något nytt. Så trosskyldigt. Så dumt.44 

Vad var det hon trodde hon skulle kunna skapa? En relation som inte var lik den hon hade 

till sin mor? Gloria beskriver sin relation till ordet mamma: ”Ordet mamma är det ensammas-

te ordet som finns. Mamma är det första ordet och när man kan säga det börjar man sitt eget 

liv.”45 

Ville hon inte att Julia skulle börja sitt eget liv utan Gloria? Hon kanske i all välmening ville 

förskona Julia ifrån denna existentiella ångest? Gloria menar att när man kan säga mamma då 

lever man inte i symbios med sin mor längre, då är man ensam och övergiven. 

Det är så Gloria känner inför ordet mamma och detta har hon projicerat på dottern Julia. 

Denna omedvetna överföring av hennes känslor av ordet mamma har lett till att Julia kallar 

sin mor för Gloria. Men hon säger dock mamma när hon känner sig otrygg och rädd för att 

Gloria tagit sitt liv, det vill säga när hon tror att Gloria har övergivit henne. 

Gloria övergav Julia när hon lämnade henne ensam om kvällarna efter föreställningarna för 

att sätta sig på krogen och pusta ut. 

Julia: Du skulle komma hem direkt, sa du alltid, men det blev bara inte så. Det var alltid något 

som måste diskuteras efteråt… ett tag trodde jag faktiskt att det ingick i ditt jobb att sitta på 

krogen. […] 

Gloria: Jag har lagt ner en förmögenhet på barnvakter och leksaker, Julia. Räknas inte det? […] 

När jag går in på scen är jag skräckslagen, för att jag ska tappa rollen och stå där naken och 
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stammande och bara vara mamma till Julia. Jag törs inte ringa hem i pausen för då kanske jag 

väcker dej. Och när föreställningen är slut är jag utpumpad och arg. Jag intalar mej att du sover 

som en stock och går ut med dom andra på… krogen… ja det har hänt. Ett par gånger. Men sen 

ville du passa dej själv… mot betalning. Var det också fel?46 

Jag har förståelse för Julias undran om varför Gloria valde att behålla henne när Gloria inte 

har visat intresse eller velat ta hand om henne. Att Julia börjar passa sig själv mot betalning, 

uppfattar jag som att hon har givit upp Gloria som en ”omhändertagande” moder. Julia inser 

som liten flicka att hon är övergiven och måste ta hand om sig själv. 

När Julia hittar en tändsticksask uppe på en tavelram och viftar triumferande med den tycker 

Gloria att det är ”fantastiskt”. Man får som läsare vetskap om att det var Glorias gamla göm-

ställe för tändstickor. Ett ställe där Julia inte kunde nå upp till när hon var liten. Detta fynd 

leder till att ett minne ifrån Julias barndom som ger mig en inblick i vilken ålder Julia började 

ta hand om sig själv: 

Gloria: Det är ju evigheter sen den morgonen jag vaknade av att det luktade så konstigt … Rök. 

Jag störtade upp, du satt där i soffan. Fast du bara var tre hade du gjort smörgåsar och något som 

nästan var kaffe … och så hade du satt ljus i alla stakar och tänt dom. Det såg ut som en första 

advent i kyrkan … och du satt där andäktigt och betraktade ljusen. När jag äntligen vaknade 

hade ljusen nästan brunnit ner, några stod och brann precis bredvid gardinen … Det finns bara 

en kvar.47 

När Gloria berättat denna fruktansvärda händelse, tänder hon en cigarett och börjar sminka 

sig. Det är som om den ”vårdande och omhändertagande” modern inte finns i hennes värld 

eller så försvarar hon sig emot den. Gloria antyder att hon inte är nöjd med sin insats som mor 

och att vissa minnen borde glömmas bort eller försvinna, men att det tyvärr inte går till så: 

Gloria: Allt finns kvar. Allt går att minnas. Vi är fulla av oframkallad film. Plötsligt trillar en 

bild ner i framkallningsbandet … 

Julia: Själv minns jag bara att de låg däruppe … 

Gloria: Det var ett mycket välkommet minne. Sen finns det andra bilder som borde få gulna i 

en stängd låda … Men även om man låser in kopiorna så finns negativet alltid kvar …[ … ]48 

Är det genom att säga detta hon visar att hon faktiskt har skuldkänslor inför den moders-

mentalitet hon innehar/innehaft? Gloria har kanske en önskan om att vara den ”omhänderta-
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gande” modern? Är det så jag skall förstå henne? Det jag kan utläsa och konstatera är att Glo-

ria bär på många olika känslor när hon talar om minnen. 

När de talar om Julias mormors död, säger Julia, att Gloria morgonen efter mormoderns död 

sagt att mormor ville dö: 

Gloria: Hon stod inte ut med ensamheten och hon orkade inte ta sej ur den. 

Julia: Men om hon hade köpt en present till mej så hade hon väl tänkt komma hit som vanligt… 

Gloria: (Undvikande.) Olyckliga människor är inte logiska i sina handlingar. 

Julia: Nej. Det vet jag. Alltför väl.49 

Gloria bär modern och hennes fortsättning i sig själv: rädd för ensamhet, olycklig och olo-

gisk i sina handlingar. Jag förstår detta uttalande som att Gloria kan förstå sin mor just därför. 

Jag tycker att det är i slutet av dramat som Gloria och Julia verkligen pratar med varandra. 

Tidigare pratar de förbi varandra, liksom testar varandra, vet inte hur de skall tala om deras 

mor-dotterrelation. Tonen dem emellan ändras, vilket kan bero på att Gloria och Julia får en 

djupare förståelse för det som har hänt. 

Julia: Jag kan inte fatta att du gjorde det. Jag har försökt, men jag kan inte … Allt det andra, det 

är som det är. Men det här … 

Gloria: Förlåt. 

Julia: Man kan vara lite hursomhelst som morsa. Virrig, slarvig, lessen, hysterisk. Men man är 

mamma. [Paus] Det här kan jag aldrig förstå … 

Gloria: Det behöver du inte. [Sätter sig upp.] 

 Julia: … och aldrig förlåta. 

Gloria: Jag säger förlåt. Men förlåt det aldrig.50 

Stern menar att man inte är slav under sitt eget levnadsöde, man är inte förutbestämd att 

upprepa de mönster som präglat den tidiga relationen till den egna modern. Men det krävs att 

man utforskar och bearbetar den egna relationen med sin mor.51 Stern talar om att frigöra sig 

från det som har varit, och jag anser att det är vad Gloria och Julia försöker göra i dramat. 

Under pjäsen utforskar och bearbetar Gloria relationen till sin mor, men dock inte innan hon 

själv födde sitt barn. Snarare skedde denna process efter Glorias mors död och när pjäsen ut-

spelas och Julia är på väg att flytta hemifrån. Hon säger själv till sin dotter Julia: 
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Gloria: Jag skulle önska att du föddes nu. Att det här inte var ett slut utan en början. (Brister.) 

Jag avskyr att se mina skitiga tumavtryck på dej … Jag skulle vilja börja om.52 

Pjäsen Till Julia får mig att fundera på och också kanske att inse att det inte är förrän mo-

derns egen moder dött och det egna barnet ska flytta ifrån barndomshemmet som modern har 

bearbetat den egna relationen med sin mor. Om Gloria skall kunna frigöra sig ifrån det som 

har varit krävs det en djupare förståelse. 

Enligt Stern och de Beauvoir kan alla mödrar bli den ”vårdande och omhändertagande” mo-

dern trots de olika förutsättningar som kanske har funnits från början. Stern återkommer i bo-

ken till hur viktig relationen är mellan modern och hennes egen mor. 

Av alla de personer som ingår i ditt personliga nätverk kommer ingen att utöva ett starkare 

känslomässigt inflytande än din egen mor, detta oavsett om er relation varit bra eller dålig. Det 

är därför som det är så väsentligt att du ägnar ett visst mått av tid, uppmärksamhet och kanske 

allra viktigast, eftertanke åt er inbördes relation.53 

Gloria erinrar sig ett minne ur Julias barndom ännu en gång, men detta minne är betydligt 

trevligare och visar upp en ny sida av Gloria som moder: 

Gloria: … midsommarafton. Du är fem år. Vi plockar blommor till våra kransar. Däruppe i hu-

set förbereds den stora festen. Än är bara väntan. Din klänning har ännu inga fläckar … jag bin-

der två kransar. 

Julia: Tre … du glömmer alltid Charlie … 

Gloria: … och jag tänker … frys detta ögonblick. Låt henne minnas det. Julia och Gloria till-

sammans på en äng och det ska bli midsommarafton …54 

När Gloria berättar om detta minne, är det första gången i dramat som jag ser en kärleksfull 

moder i Gloria och en önskan efter att hon hade varit mer omhändertagande än vad hon varit. 

När hon säger att hon tänkte: ”frys detta ögonblick och låt Julia minnas det”, blottar hon en 

del av sig själv, där det finns en mor som verkligen vill ge dottern en fin barndom att minnas. 

Under dialogen som följer, efter detta minne, grälar de om andra saker vilka handlar om Ju-

lias arbete, men de återkommer ständigt till att Julia skall flytta och båda påstår att de är nöjda 

med att så ska ske. De söker båda bekräftelse i varandra. Jag tolkar den aggressiva tonen dem 

emellan som en rädsla för den separation det innebär när Julia skall lämna Gloria. 
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Julia slänger helt plötsligt när de talar om annat ur sig: “Du vill inte att jag ska flytta hem-

ifrån …” och då svarar Gloria: ”Skitsnack!”55 Min tolkning är att denna kommunikation inte 

är ärlig. Julia testar Gloria och vill höra att Gloria behöver henne, så att Julia lättare kan moti-

vera sig till att frigöra sig. 

4.4 Den blå timmen 
Margareta Garpe ger en beskrivning av scenrummet i Till Julia. Julias rum beskriver hon: 

Till höger ett mindre rum med enkelsäng. Rummet befinner sig i uppbrott. Affischerna är ned-

tagna. Runt dörrkarmen har murbruket rasat.56 

 Dottern Julia skall flytta hemifrån, vilket i praktiken betyder att hon skall flytta ifrån sin 

mor Gloria. Pjäsen skildrar ett uppbrott som både Julia och modern Gloria deltar i. Det är ett 

uppbrott ur den symbios Gloria och Julia har levt tillsammans i, eller en frigörelse mellan mor 

dotter. 

Till Julia har en prolog: 

På natten är jag astronaut och jag går på månen. 

Jag sätter andlöst ner den ena foten och lyfter sen den andra. Och under ett långt ögonblick svä-

var jag fritt i luften. Det är mörkt och tyngdlöst. På denna okända planet är varje steg en rädsla 

för att aldrig mer få fast mark under fötterna. Hjärtat bankar hårt. 

Jag är astronaut och jag går på månen. Det är bråttom. 

Jag har bara några minuter på mig att samla in det material som skall ge människorna svar på 

alla frågor… 

Min stora fasa är att jag aldrig skall kunna återvända till jorden. Hon svävar där långt borta, blå-

vit och lysande. 

Stjärnorna gnistrar omkring henne. Hon är fruktansvärt bräcklig. Plötsligt hör jag ett stort 

bultande hjärta slå. Det fyller hela universum.57 

Är Julias nattliga drömmar en längtan tillbaks till livmoderns trygghet? Hon är på väg att 

flytta ifrån sitt barndomshem och sin moder som hon har en symbiotisk relation till. 

I scenanvisningen får jag som läsare vetskap om att det är sen eftermiddag. Sedan står det: 

”Blå timmen”. Jag har funderat på vad den ”blå timmen” kan symbolisera och sett den som 

sammankopplad med prologen. Prologen tolkade jag som Julias nattliga drömmar om längtan 
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tillbaks till livmoderns trygghet, dvs. en separationsångest. Jag läste en intervju av Ebba Witt-

Brattström med Julia Kristeva där färgen blått nämns: 

EWB: Blått är som färg speciellt laddat för dig. I en analys av Giottos madonnor (”La joie de 

Giotto”) påpekar du konstnärens rikliga användande av just blått och kopplar det till en arkaisk 

rymd där subjektet ännu inte blivit till utan dväljs i symbiosen med moderskroppen. I det blåa 

suddas identitetens skarpa gränser ut, tycks du mena. Det förklarar laddningen i denna intensivt 

blåa tavla som balanserar på beslutet om autonomi för såväl man som kvinna – samtidigt som 

en stark längtan efter symbios överförs genom själva färgbehandlingen! 

JK: Ja, och jag älskar denna blåa färg, som för många ger intryck av kylighet och distans. För 

mig däremot representerar den ett ögonblick av utopi, ett löfte om ett paradisiskt möte, kanske 

med det första mötet, det mellan mor och spädbarn, i minne.58 

Om jag som läsare applicerar Kristevas syn på vad färgen blått symboliserar betyder det att 

den ”blå timmen” då dramat utspelas är ett ögonblick av utopi, ett löfte om ett paradisiskt 

möte, kanske med det första mötet, det mellan mor och spädbarn, i minne. En arkaisk rymd 

där subjektet ännu inte blivit till utan dväljs i symbiosen med moderskroppen. Dramat skildrar 

ett möte mellan mor och dotter där konflikter kommer igen och igen och det är inte ett paradi-

siskt möte utan det är ett möte där en slags uppgörelse sker, men som kanske krävs för frigö-

relsen ur symbiosen. Om denna frigörelse skall kunna ske måste denna uppgörelse ske dem 

emellan – ”Det förklarar laddningen i denna intensivt blåa tavla som balanserar på beslutet av 

autonomi för såväl man som kvinna – samtidigt som en stark längtan efter symbios överförs 

genom själva färgbehandlingen!”. Är det därför färgen blå finns i dramat? Suddas identitetens 

skarpa gränser ut i det blåa? 
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5 Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att belysa problematiken som finns i moderskapet och mor-

dotterrelationen i Margareta Garpes drama Till Julia genom att tolka dramat ur ett psykoana-

lytiskt och filosofiskt perspektiv. Jag har använt mig av en hermeneutisk metod för att få en 

djupare förståelse för mor-dotterrelationen och det moderskap Gloria utövar i dramat.  

Varför är Gloria såkallad ”kamrat” eller ”syskon” till sitt barn och varför är hon inte en 

”omhändertagande och vårdande” moder till Julia? Gloria säger att hon själv var ett ensamt, 

övergivet barn under Julias uppväxt. Genom Gloria ger Margareta Garpe mig ett svar på syftet 

med uppsatsen. Julias roll är att fylla ett slags tomrum i Gloria. Under Glorias uppväxt upp-

levde hon samma sak som Julia, hon kände också osäkerhet över vad som var hennes egen 

och vad som var moderns behov.   

Hur en kvinna blir som moder beror på olika faktorer. Att vara en omhändertagande och 

vårdande moder handlar bland annat om insikt, ansvar, moral, reflektion och bearbetning, 

vilket i sin tur leder till den frihet, som för de Beauvoir är den tvetydiga verkligheten som 

kallas existens. Den moder som ser sitt barn som en kompis eller ett syskon har inte gjort sig 

fri från sin egen mor utan står under inflytande av sin mor och antagligen (omedvetet eller 

medvetet) vill förbli så. 

Margareta Garpe visar i sin pjäs Till Julia att detta stämmer, men jag tycker att till skillnad 

från teoretikerna Stern och de Beauvoir så är Garpe realist. Hon säger själv att hennes teman i 

pjäserna hon skrivit är just: frigörelse, frihet, men till vilket pris? Frihet ur symbiosen.59 Mar-

gareta Garpe visar den tid, uppmärksamhet och eftertanke modern måste ägna åt relationen till 

sin egen mor. Pjäsen är därför en brukspjäs där budskapet ger mig en djupare förståelse och 

empati för modern som inte är ”vårdande och omhändertagande". Gloria blir inte fri förrän 

hennes moder varit död i åtta år och Julia flyttar hemifrån i dramats slut. Det är då Gloria kan 

se sitt barn Julia som en avkomma och inte som en kamrat/syskon. Enligt min tolkning har 

Julia inte frigjort sig från Gloria när dramat slutar. Det vill säga när Gloria har fått distans till 
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relationen till sin egen mor och dotter. Julias förståelse för Glorias moderskap har ökat under 

dramat, genom att Gloria och Julia konfronterar och bearbetar tidigare händelser.  

Min tolkning av moderskapet i Till Julia har lett till att min förståelse för det moderskap 

Gloria utövar har blivit djupare och samtidigt har jag fått en ödmjukare inställning till mödrar 

som Gloria. Glorias modersmentalitet hänger samman med hur hennes relation till hennes 

moder är och har varit.  
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