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 3 

 

Inledning 

 

"Look at this place – it's enough to break your heart.’ 

’Hearts have been broken,’ she said. ‘Be sure of that."1 

 

Jean Rhys (1890-1979), tog nästan 30 år på sig att författa Wide Sargasso Sea, den roman där 

ovanstående replikskifte hämtats. Romanens handling är fast förankrad i den tid och plats där 

berättelsen i huvudsak utspelar sig; på 1830-talets Jamaica just efter slaveriets avskaffande i det 

brittiska imperiet. Samtidigt är romanen en replik, ett (för)svarsrop över Atlanten, och en resa till 

en helt annan plats, tid och text, nämligen imperialismens England och Charlottes Brontës 

kanoniserade berättelse Jane Eyre.  

Rhys ger i Wide Sargasso Sea ansikte och röst åt vad Harold Bloom beskriver som en av 

engelsk litteraturs mest tystade och förbisedda karaktärer.2 Rösten tillhör Brontës bifigur i Jane 

Eyre; Bertha Mason. Hon är den galna och monstruösa kvinna som finns inspärrad på vinden på 

herrgården Thornfield Hall. Godsets ägare är Edward Rochester och Bertha är hans första 

hustru, uppvuxen i Västindien under namnet Antoinette Cosway. I Brontës klassiska roman är 

hon det hinder som måste utplånas innan Jane och Edward kan bli varandras genom kärlek och 

lagligt äktenskap.  

Då Wide Sargasso Sea publicerades 1966 betecknades romanen genast som ett mästerverk. 

Romanen gav Rhys författarskap erkännande och lyfte både henne och hennes tidigare texter ur 

den glömska där de begravts sedan 1930-talet. Carin Franzén kallar, i sitt förord till den senaste 

svenska utgåvan, romanen för "ett svidande korrektiv" och menar att Rhys drivkraft var att 

skildra den koloniala och västindiska erfarenheten, liksom utanförskapet i moderlandet.3 Stefan 

Helgesson hävdar att Rhys var före sin tid och placerar henne i dialog med senare författare som 

Salman Rushdie och Nadine Gordimer i vad han kallar textens "brottning med platsens tragedi".4 

Platsens tragedi utspelar sig i de koloniala miljöer som konstruerats i förhållande till moderlandet 

och som enligt Helgesson framkallar "en förkastningsspricka mellan plats och språk".5 

Rhys kom själv från Västindien men levde sedan sextonårsåldern i europeisk exil. Hennes 

                                                 
1 Jean Rhys, Wide Sargasso Sea (London: Penguin Classics, 2000), 30. Sidhänvisningar till denna utgåva görs 
fortsättningsvis inom parantes i huvudtexten. Wide Sargasso Sea gavs ursprungligen ut 1966: (London: André 
Deutsch). I svensk översättning finns romanen utgiven av Ficher & Rye: 1989, under titeln Den första hustrun, 
nyutgiven av En bok för alla: 1995, samt av Modernista: 2006 under titeln Sargassohavet. Samtliga svenska utgåvor i 
översättning av Ingegärd Martinell. Jean Rhys var en pseudonym för Ella Gwendoline Rees Williams. 
2 Harold Bloom, "Jean Rhys", i Carribean Women Writers, red. Harold Bloom (Philadelphia: Chelsea House Publishers, 
1997), 134.  
3 Carin Franzén, förord till Sargassohavet, av Jean Rhys (Stockholm: Modernista, 2006), VI. 
4 Stefan Helgesson, Efter västerlandet: texter om kulturell förändring (Stockholm: Natur och Kultur, 2004), 145. 
5 Helgesson, Efter västerlandet: texter om kulturell förändring, 142-143. 
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litterära produktion tycks ständigt återkomma till samma teman, till hjältinnor i utanförskap, 

sexualitet och pengar. 

Karaktären Bertha i Brontës Jean Eyre har gett namn åt den feministiska 

litteraturteoretiska klassikern The Madwoman in the Attic, publicerad 1979 av de amerikanska 

litteraturvetarna Sandra M. Gilbert och Susan Gubar. De läser den galna kvinnan på vinden, 

Bertha, som ett uttryck för Janes undanträngda sidor, hennes mörker och begär.6 Elaine 

Showalter tolkar på liknande sätt Brontës skildring av kvinnlig galenskap som en inverterad bild 

av den viktorianska dygdens kvinna; som ett uttryck av det förbjudna; av sexualitet och 

aggressivitet.7 Vare sig Gilbert, Gubar eller Showalter teoretiserar närmare kring Berthas 

ursprung i Västindien, och läser henne inte heller som ett självständigt subjekt. Deras läsningar 

utgår istället från Janes berättarperspektiv, utan att ifrågasätta begränsningarna i hennes position. 

          Rhys läsupplevelse av karaktären Bertha i Jane Eyre skiljde sig från ovanstående 

auktoriteter. Hon berättade i en intervju 1968 att hon var övertygad att Brontë måste ha haft 

något emot Västindien, då hon gestaltade att kvinnan på vinden kom därifrån.8 Rhys bestämde 

sig för att själv berätta Berthas historia, om hur hon hamnade instängd på vinden i Thornfield 

Hall.  

          Kvinnlig galenskap som uttryck för missriktad kärlek, äktenskapsproblem eller omöjligt 

trånga sociala konventioner är ett väletablerat motiv i den västerländska litteraturens kanon, från 

Euripides Medea och Shakespeares Ofelia till Flauberts Madame Bovary och Ibsens Hedda Gabler. 

Under 1800-talet då Jane Eyre författades blev motivet en litterär schablon.9 På 1960-talet, då Wide 

Sargasso Sea publicerades, fortsatte utforskandet av kvinnligt vansinne genom samtidens ögon. 

Wide Sargasso Sea ifrågasätter, problematiserar och relativiserar Antoinettes galenskap.  

          Jag uppfattar Wide Sargasso Seas förhållande till Jane Eyre liksom karaktären Antoinettes 

(icke)förhållande till karaktären Jane som centralt, även om romanen utan problem kan läsas 

fristående. Istället för att reducera Antoinette till ett uttryck för Janes undermedvetna eller till ett 

nästintill oskrivet subjekt i en engelsk roman fäster Rhys henne i en egen text och tillskriver 

henne en egen identitet. Denna identitet är inte definierad enbart genom relationen till den vita 

västerländska hjältinnan Jane, utan framförallt genom Antoinettes förhållande till sitt ursprung i 

ett söndrat kolonialt Västindien. Samtidigt som Rhys skriver fram en röst åt Antoinette skildrar 

hon hur just denna röst och identitet tas ifrån henne utifrån hennes sociala position på Jamaica, 

genom äktenskapet med Rochester och slutgiltigt då hon låses in på vinden på Thornfield Hall 

och reduceras till ensidig biroll mellan pärmarna i Jane Eyre.  

                                                 
6 Sandra M. Gilbert och Susan Gubar, The Madwoman in the Attic: the Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary 
Imagination [1979], (New Haven? : Yale University Press, 2000), 360.  
7 Karin Johannisson, Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siècle (Stockholm: Norstedts, 1994), 163. 
8 Elizabeth Nunez-Harell, "Jean Rhys", i Carribean Women Writers, red. Harold Bloom, (Philadelphia: Chelsea House 
Publishers, 1997), 140. 
9 Johannisson, Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siècle, 161.  
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          Elaine Savory hävdar att platser och positionering är avgörande i Rhys texter. Hon menar 

att landskapsskildringarna i Wide Sargasso Sea speglar karaktärernas känslomässiga tillstånd. Att 

karaktärernas olika identiteter uttrycks i var Rhys placerar dem, i och utanför romanens gestaltade 

byggnader.10 Det är just förhållandet mellan platsens och identitetens berättelser som jag 

intresserar mig för i min läsning av Wide Sargasso Sea. Romanen skildrar en förflyttning, såväl 

fysisk som själslig: Antoinettes resa från Jamaica, över Sargassohavet, till vinden på Thornfield 

Hall, till Jane Eyres England. Denna resa är också en nedmontering av Antoinettes identitet, av 

hennes röst och ansikte. Det är en berättelse som enligt Arnold E. Davidson kan läsas som en 

inverterad Jane Eyre. Antoinettes rörelse i Wide Sargasso Sea från position, hem och familj till 

marginal och kontextlöshet, är motsatt Janes utveckling i Jane Eyre.11  

          Men Janes och Antoinettes öden kan också läsas analogt, båda romanhjältinnorna växer 

delvis upp i klostermiljöer och båda "drabbas" av Rochester, om än med vitt skilda 

konsekvenser.12 Antoinettes relation till Rochester innebär slutligen att allt hon äger är hans, att 

han bryter ned henne mentalt och tar med henne till England. I Janes fall slutar historien med att 

hon får del av Rochesters förmögenhet, för vilken hans relation med Antoinette utgjorde en 

förutsättning.  

          Wide Sargasso Sea är berättelsen om hur Antoinette blir Bertha, hur hon blir ”den galna 

kvinnan på vinden” som på romanens sista sida går genom den mörka korridoren med ett ljus i 

sin hand för att tända eld på Thornfield Hall och därmed sätter punkt för sin egen historia, och 

för sitt liv.  

 

Syfte, teori och metod  

 

Mitt syfte är således att undersöka hur identitet gestaltas i förhållande till plats i Wide Sargasso Seas 

tre olika delar. Främst koncentrerar jag mig på utvecklingen hos karaktären Antoinette men jag 

kommer också att kontrastera hennes röst och utveckling mot romanens övriga karaktärer. 

Jag använder och förhåller mig till tidigare forskning kring Wide Sargasso Sea, men 

begränsar mitt urval med hänsyn till uppsatsens omfång och utifrån dess relevans för min 

frågeställning. I mer specifik mening vill jag undersöka hur postkoloniala läsningar av Wide 

Sargasso Sea problematiserar den västerländska litteraturteoretiska hållning som exemplifieras av 

Gilbert, Gubar och Showalter. Till skillnad från dem lyckas postkoloniala tolkningar synliggöra 

hur kulturell identitet konstrueras i den specifika koloniala situation som romanen skildrar. 

Därmed inte sagt att dessa tolkningar ger en entydig bild av denna identitetskonstruktion. 

                                                 
10 Elaine Savory, Jean Rhys (New York: Cambridge University Press, 1999), 135. 
11 Arnold E. Davidson, Jean Rhys (New York: Frederick Ungar Publishing, 1985), 20-21. 
12 Davidson, Jean Rhys, 20-21. 
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Tvärtom vill jag framhäva spännvidden hos, och motsättningarna mellan, några av de 

postkoloniala läsningar som gjorts av romanen. 

I essän Med västerländska ögon. Feministisk forskning och kolonial diskurs problematiserar 

Chandra Talpade Mohanty hur kvinnor i tredje världen studeras i västerländsk feministisk 

forskning.13 Mohanty placerar västerländsk feminism i ett globalt ekonomiskt och politiskt 

system, och problematiserar begreppet kvinnor som analyskategori, antagandet att kvinnor som 

homogen grupp förenas genom att vara utsatta för liknande förtryck.14 Mohanty påpekar att 

”bortom systerskapet finns fortfarande rasismen, kolonialismen och imperialismen!”.15 Hon 

skriver att i den västerländska feministiska diskursen är det ”inte centrum som definierar 

periferin, utan periferin som i sin gränslöshet, bestämmer vad som är centrum"; att 

tredjevärldenkvinnan upprätthåller den västerländska kvinnans självbild.16 Dessutom påpekar 

hon vikten av att specificera den lokala kulturella och historiska kontexten i användandet av olika 

begrepp som patriarkat, äktenskap och hem, istället för att anta dem som universellt 

applicerbara.17 Mohantys perspektiv är viktigt att ha i åtanke vid läsningen av en roman som Wide 

Saragasso Sea, då den på ett högst påtagligt sätt visar att frågan om ”kvinnans” identitet inte kan 

särskiljas från frågan om ”kvinnans” plats i imperiets, patriarkatets och litteraturens historiska 

ordning. 

Gayatri Chakravorty Spivak framhåller, i sin artikel Three Women's Text and a Critique of 

Imperialism, att Rhys i Wide Sargasso Sea återupprättar Antoinette. Hennes mänsklighet och 

förstånd, som en kritik mot imperialismen, som reducerat henne till ett djur just som 

kolonisatörerna gjorde med de koloniserade för att idémässigt motivera sina övergrepp och 

glorifiera sina motiv.18 Genom sin kritiska läsning av Wide Sargasso Sea förebrår Spivak Gilbert, 

Gubar, och den västerländska feministiska tradition de tillhör, för att inte ta hänsyn till den 

imperialistiska kulturella representation som Jane Eyre de facto utgör. Att de istället bidrar till 

upprätthållandet av det imperialistiska projektet, om än i förändrad och modern form.19 

I sin essä Kulturell identitet och diaspora motsätter sig Stuart Hall kulturell identitet som något 

essentialistiskt givet bortom kultur, historia, tid och rum. Istället definierar han kulturella 

identiteter som historiskt bestämda positioner, positioner i "det förflutnas berättelser" som utgör 

                                                 
13 Chandra Talpade Mohanty, "Med västerländska ögon. feministisk forskning och kolonial diskurs", i Globaliseringens 
kulturer: Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, red. Catharina Eriksson, Maria Eriksson 
Baaz, Håkan Thörn (Nora: Nya Doxa, 2005), 195-214. 
14 Mohanty definierar "västerländsk feminism", medveten om dess inbördes mångfald, i ett samlande begrepp. 
Mohanty, Globaliseringens kulturer: Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, 195-199. 
15 Mohanty, Globaliseringens kulturer: Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, 204. 
16 Mohanty, Globaliseringens kulturer: Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, 209. 
17 Mohanty, Globaliseringens kulturer: Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, 203. 
18 Gayatri Chakravorty Spivak, "Three Women's Text and a Critique of Imperialism", i Critiqual Inquiry, Vol. 12, No 1, 
"Race", Writing, And Difference (The University of Chicago Press, 1985), 249-251. 
19 Spivak, "Three Women's Text and a Critique of Imperialism", 243, 248. 
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historien, och som ständigt förändras utifrån platser i nuet.20 Att ha tillgång till en historia är att 

inneha en position, något Bertha förnekas i Jane Eyre men däremot ges som Antoinette i Wide 

Sargasso Sea, om än utifrån den komplexa koloniala situation som rådde i det kolonialiserade 

Västindien.  

Jag läser Wide Sargasso Sea med Mohanty, Spivak och Hall i åtanke, och menar att Rhys 

genom att berätta och nyansera Berthas, Antoinettes historia utmanar en sådan läsning som 

Gilberts, Gubars och Showalters. Istället för att Bertha läses som periferi med funktion att 

definiera centrum, Jane, så ges hon en egen historia. På så sätt kontextualiserar Rhys marginalen 

och fäster Berthas, Antoinettes berättelse och identitet i dess egen tid och rum, samtidigt som 

hon problematiserar Berthas roll i Jane Eyre.  

Platsens betydelse blir således viktig i Rhys gestaltning av Antoinettes specifika identitet. I 

följande uppsats ska jag undersöka mer exakt hur denna gestaltning ser ut. Jag vill göra detta 

genom en noggrann närläsning av romanens text och i synnerhet av passager som klargör hur 

romankaraktärerna tillskrivs en identitet i det att texten klargör deras förhållanden till 

romantextens rum, byggnader, orter, och landskap. Litteraturvetaren Elaine Savory skriver att: 

 
[R]ooms and houses are major signifiers: the house at Coulibri, and Antoinette's room there, 
Christophine's room at Coulibri and house at Granbois, the room at Aunt Cora's where Antoinette 
recovers after the fire, the convent classroom and grounds, the house at Granbois and especially 
Antoinette's bedroom and her husband's dressing room, Daniel's small, hot livingroom and finally the 
cold room in England where Antoinette is confined with its high window, and the corridors and 
rooms she escapes to wander in that house at night. Narrating response to a particular room and 
landscape becomes a character's major way of communicating half-conscious judgements, emotional 
responses, cultural identity.21 

 

Hur kan Antoinettes relation till berättelsens platser, hennes position, läsas i kontrast till 

Rochesters eller Christophines eller övriga karaktärers positioner? Hur uttrycks gränser mellan 

identiteter, mellan kön och hudfärg, genom karaktärernas olika förhållande till platser, till rum 

och natur? I följande kapitel ska jag analysera hur identitet uttrycks i relation till plats i Wide 

Sargasso Sea. Min analys följer kronologiskt de tre åtskilda delar som utgör romanberättelsens 

början, mitt och slut.  

 

 

 

 

 

                                                 
20 Stuart Hall, "Kulturell identitet och diaspora", i Globaliseringens kulturer: Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det 
mångkulturella samhället, red. Catharina Eriksson, Maria Eriksson Baaz, Håkan Thörn (Nora: Nya Doxa, 2005), 231-
244. 
21 Savory, Jean Rhys, 137. 
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Del ett 

 

Coulibri: Isolering och ambivalens 

 

”They say when trouble comes close ranks, and so the white people did. But we were not in their 

ranks.”(15) 

 

I del ett av Wide Sargasso Sea etablerar Jean Rhys Antoinettes och hennes familjs särskilda 

utanförskap redan i första meningen. Platsen som skrivs fram är Antoinettes barndomshem, det 

förfallande Coulibri Estate på Jamaica under 1800-talets början. Fadern, en före detta slavägare, 

är bortgången och kvar finns modern, hans unga hustru från Martinique, med sina två barn, 

Antoinette och lillebrodern Pierre.  

Familjen Cosway tillhör, genom moderns arv, den kreolbefolkning som var i Västindien 

före både brittiska kolonisatörer och afrikanska slavar. Kreolerna var i regel ättlingar till de första 

spanska kolonisatörerna och ursprungsbefolkningen. Familjen hatas av den svarta befolkningen 

och stöts ut av den vita engelska eliten i Spanish Town, och hamnar därför i ett dubbelt 

utanförskap. De är utestängda från den identifikation som erbjuds i grupptillhörigheten och som 

återfinns i det svarta såväl som i det vita kollektivet på Jamaica. Detta understryker Helen Tiffin, 

som menar att familjens vita kreolidentitet bidrar till att placera dem i en slags identitetens 

hemlöshet.22 Även fattigdomen, faderns död, och familjens fall inom den sociala hierarkin efter 

slaveriets avskaffande, ger dem en ambivalent position. Moderns häst förgiftas av de gamla 

slavarna och dör, något som ytterligare ökar familjens isolering. Victoria Burrows skriver att den 

förgiftade hästen blir det yttersta tecknet för familjens förlorade privilegier.23 Moderns 

kommentar till händelsen ”now we are marooned”(16) har tolkats olika på flera nivåer, men den 

bokstavliga innebörden, att familjen nu är fredlös, förstärker känslan av familjens utsatthet. 

Familjens granne och moderns enda vän tröttnar att vänta på engelsmännens utlovade 

kompensation till de före detta slavägarna, han skjuter sin hund och simmar rakt ut i havet. Kvar 

lämnar han sitt tomma hus, Nelson's Rest, med slående fönsterluckor, och snart skvallras det 

bland så väl svarta som vita om spöken och otur. Ingen kommer i närheten av Nelson's Rest och 

ingen kommer i närheten av Familjen Cosway på Coulibri.  

Antoinette avvisas av den alltmer slutna modern som är upptagen av lillebrodern Pierre 

och av familjens bekymmer. Moderns svårigheter att förlika sig med det nya livet på Coulibri, 

med förlorade privilegier och sin egna nya position uttrycks bland annat genom en upptagenhet 

                                                 
22 Helen Tiffin, "Jean Rhys", i Carribean Women Writers, red. Harold Bloom (Philadelphia: Chelsea House Publishers, 
1997), 135. 
23 Victoria Burrows, Whiteness and Trauma: The Mother-Daughter Knot in the Fiction of Jean Rhys, Jamaica Kincaid and Toni 
Morrison (New York: Palgrave Macmillan, 2004), 35. 
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av speglar, ”perhaps she had to hope every time she passed a looking glass”(16) tänker 

Antoinette. Spegelmotivet återkommer genom hela romanen och får stor vikt hos många av dess 

uttolkare. Helen Tiffin skriver att både moderns och Antoinettes oförmåga att placera sig själva i 

det samhälle de lever i skapar en självbildsproblematik som gör dem beroende av yttervärldens 

dom. Detta gestaltas i romanen genom en upptagenhet av speglar och spegelbilder.24  

Förutom modern är den svarta tjänstekvinnan Christophine en viktig karaktär i 

Antoinettes barndomsvärld och i Wide Sargasso Sea. Christophine, är liksom modern från 

Martinique, och en outsiderfigur på Jamaica, mörkare i huden än de andra svarta och annorlunda 

klädd. Hon erbjuder Antoinette den moderskärlek som hennes biologiska moder inte förmår.25 

Antoinette befinner sig ofta i Christophines närhet, i köket eller i hennes rum intill köket. 

Christophine representerar, trots sin outsiderstatus, den svarta kulturen, och bidrar till 

Antoinettes dubbla förhållande gentemot de svarta som Camilla Thelestam beskriver; en 

ambivalens mellan tillit, trygghet, misstänksamhet och rädsla.26  

Antoinette frågar ut modern om Christophine och får veta att hon var en av faderns 

bröllopspresenter, men också att hon stannat kvar hos familjen av egen fri vilja: ”She had her 

own very good reasons you may be sure. I dare say we would have died if she'd turned against us 

and that would have been a better fate.”(19) I moderns svar blottas familjens dubbla position 

som förtryckta och förtryckare.27 De har ännu det vita privilegiet att ha svart tjänstefolk men är 

samtidigt helt beroende av tjänstefolkets lojalitet för sin egen överlevnad. Christophine har 

kommit till familjen som en present, som en vara, men har en viss maktposition i den situationen 

familjen nu befinner sig i. Christophine får, som Victoria Burrows skriver, rollen att bevara vit 

säkerhet, gentemot majoriteten av romanens svarta karaktärer som gestaltas fientliga.28 Därför 

blir betydelsen av Antoinettes relation till Christophine tvetydig. Att Christophine som svart 

karaktär får agera modersroll kan tolkas som ett uttryck för Antoinettes längtan att identifiera sig 

som svart, att hon känner sig hemma i de rum som tillhör den svarta tjänstekvinnans livsvärld. 

Men eftersom Christophine gestaltas som annorlunda, särskiljd från de andra svarta karaktärerna 

i Wide Sargasso Sea, då hon alltid är på Antoinettes sida, är det osäkert hur representativ för svart 

identitet hon kan läsas.     

De svarta före detta slavarnas hat gentemot familjen uttrycks inte bara genom den 

förgiftade hästen och genom moderns inbundenhet. Antoinette konfronteras med 

konsekvenserna av familjens position en dag då hon förföljs av en jämnårig svart flicka som 

sjunger ”white cockroach, go away, go away”(20). Epitetet "vit kackerlacka", eller "vit neger", är 

                                                 
24 Tiffin, Carribean Women Writers, 135. 
25 Savory, Jean Rhys, 138. 
26 Camilla Thelestam, ”Jean Rhys: Den första hustrun”, Nya Argus Nr 4-5 (1995): 98. 
27 Savory, Jean Rhys, 134. 
28 Burrows, Whiteness and Trauma: The Mother-Daughter Knot in the Fiction of Jean Rhys, Jamaica Kincaid and Toni Morrison, 
38. 
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de svartas öknamn på de vita kreolerna och återkommer berättelsen igenom. Efter incidenten 

sätter sig den skakade Antoinette intill trädgårdsmuren på Coulibri. Hon letar inte upp vare sig 

modern eller Christophine för att bli tröstad utan sitter vid muren tills mörkret faller och 

Christophine hittar henne. Att Antoinette inte söker upp modern eller Christophine visar att 

barnet Antoinette föredrar natur framför människor. Elaine Savory hävdar just att Antoinette 

känner störst trygghet på vilda platser och att dessa konstrueras positivt.29 Reaktionen vid muren 

vederlägger Savorys tolkning, och kan läsas som ett uttryck för Antoinettes brist på trygghet som 

en konsekvens av familjens utsatta position, och som en bild av Antoinettes ambivalens mellan 

modern och Christophine. I det osäkra valet mellan dem båda låter hon bli att välja, eller väljer 

vad som tycks vara det tryggaste alternativet, nämligen muren, placerad utanför rummen på 

Coulibri. 

 

Trädgården: Paradise lost  

 

Familjen Cosways och Antoinettes förvirrade position på Jamaica gestaltas också i relation till tid 

och minne. Redan på Wide Sargasaso Seas första sidor etableras en känsla av förlust, menar Maria 

Olaussen.30 Berättarrösten är inledningsvis Antoinettes egen, ”my father, visitors, horses, feeling 

safe in bed – all belonged to the past”(15). Inte bara fadern, platsen i den sociala hierarkin, och 

materiella ting är förlorade efter slaveriets upphörande utan också känslan av att vara trygg i sin 

egen säng. Antoinette tar sitt hem, huset och trädgården på Coulibri i anspråk på ett barns 

självklara sätt, samtidigt som hon upplever och utlever familjens ambivalenta position i sitt 

förhållande till platsens rum och till människorna som befinner sig där. Antoinette beskriver 

trädgården som ett förvildat Eden.31 Arnold E. Davidson som menar att Antoinettes 

barndomsvärld har en stämning av det förlorade paradiset, och att Antoinette är utestängd också 

från platsen där hon befinner sig.32 Eden är bibliskt människans ursprungliga hem, för alltid 

förlorat efter syndafallet. Liksom Adam och Eva och deras ättlingar dömdes till hemlöshet, så 

tillhör Antoinettes självklara ursprung en förgången tid. Antoinette är på sätt och vis ännu kvar i 

sitt Eden, men det är inte och kommer inte att bli så som det en gång var. Fadern och slaveriet är 

oåterkalleligen borta utan att vara ersatta, Coulibri finns kvar men förfaller, och trädgården som 

säkerligen varit noga omskött i det förflutna lämnas under omständigheterna åt sitt öde, precis 

som Antoinette.  

Jag menar att en sorts platsens dikotomi gestaltas mellan inomhus och utomhus, och 

                                                 
29 Savory, Jean Rhys, 137-138. 
30 Maria Olaussen, Three Types of Feminist Criticism: and Jean Rhys´s Wide Sargasso Sea (Åbo: Publikationer från Institutet 
för kvinnoforskning vid Åbo Akademi nr 8: 1992), 97-98.   
31 Rhys, Wide Sargasso Sea, 16-17. 
32 Davidson, Jean Rhys, 22-23. 
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läser trädgården som ett mellanrum. Trädgården kan tolkas som en position i spänningsfältet 

mellan platsens gränser, ett ambivalensens mellanrum, en position mellan svart och vit identitet. 

Trädgården kan också läsas som ett rumsligt uttryck för den platsens tragedi jag tidigare nämnt, 

ett uttryck för den spricka som uppstår i relationen mellan koloni och moderland, då det 

engelska får en dominerande plats i en västindisk kontext, i den tid och plats som gestaltas i Wide 

Sargasso Sea.  

 

Tia: Ett utopiskt rum  

 

Efter att Christophine hittat Antoinette vid muren sammanför hon henne med sin väns dotter 

Tia. Snart träffas de två flickorna varje dag, de badar vid dammen och äter bananer. Victoria 

Burrows beskriver avsnittet som ett tillfällig utopiskt rum där flickorna samexisterar över 

rasgränserna.33 Själva platsen är intressant, att de möts utanför Coulibri, dottern till en före detta 

slavägare och dottern till en före detta slav. Även Elaine Savory betonar platsens betydelse, och 

menar att vänskapen utspelar sig på en neutral plats i naturen.34 Vänskapen mellan Tia och 

Antoinette är gränsöverskridande, men något tveksam är måhända platsens neutralitet. Burrows 

kritiserar framställningen av Tia och menar att hon utmålas som en svart stereotyp, som en 

vilde.35 Tydligt är i alla fall att hon är mer hemmastadd än Antoinette i naturen vid dammen där 

de umgås, något som uttrycks bland annat genom sömn. Tia somnar ofta i Antoinettes sällskap, 

något Antoinette aldrig kan, kanske är hon inte tillräckligt trygg. Inledningsvis i Wide Sargasso Sea 

beskrev Antoinette att känna sig trygg i sängen som något som tillhörde det förgångna. Sömn 

och drömmar, dag och natt, i relation till trygghet och plats är återkommande motiv i romanen. 

Att Antoinette inte somnar intill Tia tyder på en viss medvetenhet hos Antoinette om 

vänskapsbandets bräcklighet, om oförenligheten i de två flickornas öden. Antoinette vet 

motvilligt att de kommer från olika världar och innehar vitt skilda positioner, varav Tias är tydlig 

gentemot Antoinettes förvirrade och ensamma.  

 Flickornas positioner i yttervärlden och de rasistiska strukturer som där existerar inkräktar 

snart i deras utopiska rum vid dammen.  Den vänskapliga glädjen blir kortvarig, när Antoinette 

har med sig några pennyslantar hon fått av Christophine gör de ett vad som slutar i att 

Antoinette kallar Tia ”cheating nigger”(21). Tia kontrar med ”white nigger”(21) och brytningen 

dem emellan blir definitiv. Tia positionerar sig själv och Antoinette utifrån familjen Cosways 

ekonomiska status, Tia vet att de är fattiga i jämförelse med de vita engelsmännen i Spanish 

                                                 
33 Burrows, Whiteness and Trauma: The Mother-Daughter Knot in the Fiction of Jean Rhys, Jamaica Kincaid and Toni Morrison, 
46-47. 
34 Savory, Jean Rhys, 140. 
35 Burrows, Whiteness and Trauma: The Mother-Daughter Knot in the Fiction of Jean Rhys, Jamaica Kincaid and Toni Morrison, 
46-47. 



 12 

Town: ”real white people, they got gold money”(21). Hennes egen position som svart i den 

sociala hierarkin är låg men hon fastslår att hon åtminstone står över Antoinette: ”black nigger 

better than white nigger”(21). När Antoinette gråtandes vänder ryggen mot henne går Tia från 

platsen klädd i Antoinettes nytvättade klänning. Tillslut tar Antoinette på sig Tias kvarlämnade 

smutsiga och går hem. Klänningsbytet efter grälet kan läsas i relation till flickornas positionering 

sinsemellan. När Antoinette går hem med Tias smutsiga klänning har de delvis skiftat position, 

bytt attribut. Samtidigt som händelsen ovillkorligen har utestängt Antoinette från en position i 

svart identitet.  

När Antoinette kommer tillbaka till Coulibri är det för första gången hon kan minnas 

besökare på egendomen, vita engelsmän som möter henne på verandan. Antoinette skäms efter 

grälet med Tia och för sin smutsiga klänning, och hon gömmer sig tills de gått. Kläder som en 

identitetsmarkör för position i den sociala hierarkin tydliggörs då besökarna har vackra dyrbara 

kläder och efter besöket grälar modern och Christophine om Antoinettes smutsiga klänning, Tias 

klänning. Christophine säger anklagande om Antoinette att ”she run wild, she grow up 

worthless. And nobody care”(22), och moderns tystnad svarar, genom Antoinettes berättarröst, 

välbekant ”marooned, said her straight narrow back, her carefully coiled hair. Marooned”(22). 

Antoinette tolkar moderns beteende som att Tia hade rätt, att de inte är "riktiga vita" och att 

modern därför skäms för henne. Familjens ensamhet, utsatthet och fredlösa position på Coulibri 

kopplas samman med deras oplacerbara sociala position som vare sig svarta eller engelskt vita.  

Christophines respons på besökarna är att de drog ofärd in i huset. Då Christophine 

polemiserar mot de vita engelsmännen inför Antoinette, förstärker hon skillnaderna i position 

mellan sig själv och modern som bjudit in besökarna. Att hon säger just ”trouble walk into the 

house this day”(22) konnoterar idén om huset som en bas för identiteten. Om Coulibri är ett 

uttryck för familjens ambivalenta position, blir moderns engelska besökare i huset ett uttryck för 

moderns vilja att närma sig besökarnas kollektiva identitet, en vilja att positionera familjens 

engelskhet. Att besöket sker i anslutning till Antoinettes och Tias brytning förflyttar också 

Antoinettes position. Tias skällsord, liksom hennes egna i grälet, utestänger henne från en plats i 

svart identitet, något som förvirras ytterligare av modern och Christophines gräl om Antoinettes 

vildhet, där Christophine indirekt tar avstånd från Tia och hennes smutsiga klänning, även om 

hon samtidigt tar avstånd från de engelska besökarna. 

Trots de förvirrade signalerna från sin omgivning är Coulibri ännu delvis en trygg och 

självklar plats för Antoinette. Hennes positionsförvirring kanaliseras genom en dröm. Natten 

efter grälet med Tia vaknar hon av en mardröm, modern är i rummet men överger henne i hast 

för att istället trösta lillebrodern Pierre. För att i sin ensamhet lugna sig vänder sig Antoinette till 

sakerna i rummet och i sin fantasi till trädgården och muren. Hon tänker eller viskar, ”I am safe. 

There is the corner of the bedroom door and the friendly furniture. There is the tree of life in 
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the garden and the wall green with moss. The barrier of the cliffs and the high mountains. And 

the barrier of the sea. I am safe. I am safe from strangers”(23). Åter aktualiseras Antoinettes 

ambivalens mellan natur och människor, och hennes särskilda relation till trädgården. 

Mardrömmen utspelar sig i skogen vilket förstärker betydelsen av dagens händelser, att hon i 

grälet med Tia otvetydigt avvisats från en plats i svart identitet, måhända rasistiskt stereotypt 

uttryckt i "vildens närhet till naturen" men också som en självklar och hemmastadd position som 

Antoinette åtrår. Trots Antoinettes ambivalens och förvirring vad gäller hennes egen position, 

och trots de olika signalerna från modern och Christophine i samband med besökarna är 

hemmet fortfarande en plats som erbjuder Antoinette en känsla av relativ trygghet och en slags 

bas för hennes identitet. Om inte genom människorna så åtminstone genom hennes egna 

välbekanta rum och genom den vildvuxna heliga trädgården.  

 

Mr Mason och engelsk identitet 

 

Efter besöket och den dramatiska brytningen med Tia gestaltas trädgården ytterligare som en 

betydande plats för Antoinettes identitetsbygge. Modern har bestämt sig för att förändra 

familjens situation, hon har köpt klänningstyg som insats och kastat sig in i societetslivet bland 

"de nya engelsmännen". Antoinette som saknar modern i huset uppehåller sig i trädgården. 

Trädgården gestaltas nu delvis som en fientlig plats, Antoinette skär sig på det vassa gräset men 

tänker ”it's better than people”(24). Farliga djur och regnväder utmanar platsens trygghet men 

ändå tänker Antoinette ”all better than people. Better. Better, better than people”(24). Hon 

beskriver det som att hon var någon annanstans, och som att hon var någon annan, inte längre 

sig själv, ”it was as if a door opened and I was somewhere else, something else. Not myself any 

longer”(24). Trädgårdens mellanrum blir återigen en tillflyktsort i identitetens labyrint. Att det är 

just ett annat slags rum blir tydligt i Antoinettes tanke om en dörr hon kliver igenom till en 

annan plats. Hon är utestängd från Tias värld och modern försöker energiskt positionera 

familjen i en vit engelsk identitet, men Antoinette har hört de engelska besökarnas skvaller om 

modern. Hon misstänker att familjen nog inte kan ta plats bland engelsmännen heller och i sin 

förvirring, i det dubbla avvisandet, håller hon fast vid de trygga tysta tingens neutralitet. 

Så gifter sig modern med engelsmannen Mr Mason och Antoinette är brudnäbb i nya 

vackra kläder, ett uttryck för familjens ekonomiska stigande genom äktenskapet. Coulibri, huset 

och trädgården, rustas upp, lagas och städas, och nytt tjänstefolk anställs. Antoinette bryr sig inte 

särskilt mycket om de materiella förändringarna men störs av att det nya tjänstefolket skvallrar 

om Christophine. De påstår att Christophine är kunnig i västindisk svartkonst, i obeah och 

vodoo, vilket gör att Antoinette blir plötsligt rädd för Christophines välkända rum. Hon går dit 

och letar efter bevis för skvallret, men Christophine kommer in och är som vanligt och då skakar 
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Antoinette av sig obehaget tillsvidare. Episoden gestaltar Antoinettes ökade avstånd gentemot 

Christophines position, Christophines eventuella svartkonstkunskaper är bortom det Antoinette 

känner till. Det placerar Christophine i en främmande livsvärld som distanserar henne från 

Antoinettes.  

Mr Masons intåg i berättelsen förändrar visserligen familjens position men tydliggör 

också diskrepansen mellan familjens position och den engelska som Mr Mason representerar. 

Stefan Helgesson skriver att Antoinette efter bröllopet ”vill anamma de kulturella värden som 

hon förstår ska vara hennes”.36 Dessa världen är engelska, England är det hem dit hon är 

förutbestämd att längta.37 Familjen börjar äta engelsk mat, istället för Christophines kryddstarka 

och Antoinettes inre splittring blir tydlig då hon tänker ”we ate English food now, beef and 

mutton, pies and puddings. I was glad to be like an English girl but I missed the taste of 

Christophine´s cooking”(30). Hon välkomnar intåget av det engelska i sitt liv, familjens nya 

position, men saknar också sitt gamla liv. Antoinette tittar under en måltid på sin favorittavla 

Mjölnarens dotter, föreställande ”a lovely English girl”(30), blåögd och med bruna lockar, 

Antoinettes blick söker sig vidare till Mr Mason ”so without a doubt English"(30) och sedan till 

modern ”so without a doubt not English, but no white nigger either"(30). Modern är, trots 

giftermålet, omöjlig att positionera som vit engelsk, inser Antoinette. Antoinette kan inte 

positionera henne alls, lika lite som hon kan positionera sin egen identitet trots de nya engelska 

attributen. Det är talande att hon positionerar modern genom negationer, genom vad hon inte 

är, inte engelsk och ingen "vit nigger".  

En tid in i äktenskapet försöker modern övertala Mr Mason att familjen ska lämna 

Coulibri. Modern förstår att familjen Cosway kunde betraktas skrattretande i nöd och fattigdom, 

men att de som familjen Mason, med sin nyvunna rikedom och nya sociala position provocerar 

de gamla slavarna. Mr Mason inser inte allvaret då hon försöker förklara de svartas hat gentemot 

familjen, makarnas krockande meningssystem tydliggörs i ett gräl där han avfärdar de svarta som 

lata och ofarliga. Hans argument i diskussionen uttrycker den koloniala idén om ”den vite 

mannens börda” då han reducerar de svarta till barn.38 Modern är maktlös inför Mr Masons 

tomma löften om miljöombyte för tidens äktenskapliga lagar innebär att hon måste underkasta 

sig hans vilja. Gayatri Chakravorty Spivak talar om hemmet som identitetens bas, men som en 

                                                 
36 Helgesson, Efter västerlandet: texter om kulturell förändring, 144. 
37 Helgesson, Efter västerlandet: texter om kulturell förändring, 144. 
38 The White Man's Burden är en dikt av Rudyard Kiepling publ. 1899, vars titel har blivit ett uttryck för 
västerlandets koloniala retorik. Rötterna till den koloniala retoriken återfinns bland annat i Upplysningens 
framstegstanke, och Darwinismens utvecklingslära; icke-västerländska människor betecknades som essentialistiskt 
olika och underlägsna västerländska människor då "civilisation" och "kultur" motställdes "natur" och "barbari", 
vidare se Globaliseringens kulturer: Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, 28-33. 
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bas som gäller bara vissa, egendomsägande män.39 Kvinnan å sin sida förblir en vara på 

äktenskapsmarknaden och därför blir hennes erfarenheter och existens en kritik mot idén om 

hemmet som den mänskliga identitetens grund. För kvinnan blir hemmet en plats där mannen 

eller fadern styr villkoren för hennes existens.40 Efter bröllopet med Mr Mason är Coulibri hans 

egendom, och Antoinettes moder, Antoinette och Pierre är hänvisade till hans välvilja. Om 

modern före bröllopet var juridiskt fri och ägare till det förfallande Coulibri var familjen ändå 

beroende av det svarta tjänstefolket för sin överlevnad. Äktenskapet med Mr Mason förändrar 

familjens ekonomiska position men fråntar modern den juridiska friheten över hemmet och 

indirekt identiteten. Trots positionsförändringen förblir handlingsfriheten ytterst begränsad, om 

än utifrån olika skäl, från ekonomiska till patriarkala. 

 

Eldsvådan: Qui est là?  

 

Moderns farhågor visar sig strax vara befogade, möjligen är det Mr Masons tal om att frakta nya 

arbetare, ”coolies”, till Coulibri som slutgiltigt orsakar katastrofen.41 Antoinette vaknar på natten 

av att före detta slavar har tänt eld på huset, samlade i en vrålande massa runt Coulibri. Mr 

Mason trivialiserar först det hela men tvingas ge efter för stundens allvar. Familjen lämnar huset i 

lågor, Pierre med svåra brännskador. Modern försöker ta sig tillbaka för att rädda sin papegoja 

Coco, men hindras av Mr Mason och Aunt Cora. Papegojan Coco får stor symbolisk vikt nu, 

liksom i slutet av Wide Sargasso Sea. Han utropar ”Qui est là? Qui est là?”(35) varje gång någon 

försöker närma sig.42 Ett utrop som kan kopplas till den identitetsförvirring som råder på 

Coulibri, menar Andrea Ashworth.43 Det finns skäl att mer specificerat tolka papegojan Coco 

som ett övertydligt uttryck för moderns, och så småningom Antoinettes position och öde. Coco 

har nämligen vingklippts av Mr Mason och dessutom dör han i branden; modern har genom Mr 

Mason berövats sin juridiska frihet och även om hon inte fysiskt dör i branden så visar sig snart 

händelsen leda till hennes symboliska död.  

Först vill den hotfulla folkmängden inte låta familjen gå men då Coco, med fjädrarna i 

brand, gör en misslyckad ansats att flyga från verandaräcket, så dämpas vreden något. Att döda 

en papegoja betyder otur enligt lokal vidskepelse, och angriparna börjar motvilligt skingras. 

                                                 
39 Stefan Jonsson, "Andra platser", i Världen i vitögat (Stockholm: Norstedts, 2005), 368. Spivak menar att hemmet är 
en katakres, en felaktig användning av ett språkligt tecken, och exemplifierar sitt resonemang bland annat utifrån 
indiska kvinnors situation. 
40 Jonsson, "Andra platser", 368. 
41 "Coolie", på svenska "kuli", är en nedsättande benämning på okvalificerad asiatisk arbetskraft. Stuart Hall skriver 
att när det inte var längre var möjligt att använda slavar och arbetskraft från Afrika vände sig västindiska 
kolonisatörer till den asiatiska subkontinenten, Globaliseringens kulturer: Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det 
mångkulturella samhället, 234. 
42 Qui est là? är franska och betyder Vem är där? eller Vem där?.  
43 Andrea Ashworth, förord till Wide Sargasso Sea, av Jean Rhys (London: Penguin Books, 2000), x. 
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Antoinette vänder sig åter mot huset och förstår att det är sista gången hon ser Coulibri 

”Nothing would be left, the golden ferns and the silver ferns, the orchids, the ginger lilies and 

the roses, the rocking-chairs and the blue sofa, the jasmine and the honeysuckle, and the picture 

of the Miller's Daughter.”(38). I tanken räknar hon upp alla de saker som brinner upp; 

trädgårdens blommor och den engelska flickan på tavlan som representerande engelsk vit 

identitet, allt försvinner. Då får Antoinette plötsligt syn på Tia och börjar springa mot henne "for 

she was all that was left of my life as it had been. We had eaten the same food, slept side by side, 

bathed in the same river. As I ran, I thought, I will live with Tia and I will be like her. Not to 

leave Coulibri. Not to go. Not.”(38). 

Tia symboliserar det gamla och en tillfällig men utopisk episod av vänskap då rasgränsen 

kunde överskridas, en bräcklig och kortvarig, men ändå hoppfull position. Men när Antoinette 

kommer närmre ser hon en sten i Tias hand och snart känner hon blod rinna längs huvudet, Tia 

som kastat, gråter och de stirrar på varandra som vore de spegelbilder: ”It was as if I saw myself. 

Like in a looking-glass”(38). Eldsvådan på Coulibri och Antoinettes utsträckning mot Tia är en 

nyckelscen i de många tolkningarna av Wide Sargasso Sea. 

Elaine Savory menar att branden visar Antoinette att hus inte innebär trygghet alls, utan 

istället kan vara de farligaste av platser.44 Den relativa känsla av trygghet hon hållit fast vid, i sitt 

sovrum, intill muren, i trädgården, och i närvaron av Mr Masons engelskhet, fråntas henne i 

lågorna. Victoria Burrows läser liknande eldsvådan som en traumatisk vändpunkt, en förstörelse 

av Antoinettes älskade och säkra plats, ”Antoinettes beloved safe space”.45 Coulibri har för 

Antoinette representerat ursprung och identitet, en ambivalent och förvirrad position men likväl 

en position, nu försvinner denna.  

Maria Olaussen menar att eldsvådan uttrycker Mr Masons misslyckande i att förse 

Antoinettes familj med beskydd och med en engelsk identitet.46 Antoinette har delvis glatt sig att 

leva som en engelsk flicka men eldsvådan utestänger henne nu från denna position. Antoinettes 

språng mot Tia läser Olaussen som ett försök att välja andra sidan, att välja en svart identitet nu 

när den vita engelska svikit henne. Men Tia välkomnar henne inte över gränsen, de kan omöjligt 

leva sida vid sida i den tid och kontext de befinner sig i. Stenen som Tia kastar placerar 

Antoinette åter i en vit kvinnlig kreolidentitet identitet, hävdar Olaussen.47 En identitet där 

tryggheten är borta och förvirringen stor. Spännande är Tias tårar, hon kastar stenen, men efteråt 

när hon träffat Antoinette är det hon som gråter, och flickornas blickar möts så som i en spegel. 

Gayatri Chakravorty Spivak anknyter spegelmotivet i scenen med Tia till Narcissusmyten, och 

                                                 
44 Savory, Jean Rhys, 138. 
45 Burrows, Whiteness and Trauma: The Mother-Daughter Knot in the Fiction of Jean Rhys, Jamaica Kincaid and Toni Morrison, 
50. 
46 Olaussen, Three Types of Feminist Criticism: and Jean Rhys´s Wide Sargasso Sea, 99. 
47 Olaussen, Three Types of Feminist Criticism: and Jean Rhys´s Wide Sargasso Sea, 149. 
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menar att spegelbilden i scenen uttrycker begränsandet av den Andre, som i den imperialistiska 

kontext flickorna befinner sig i, inte kan överskrida sin annanhet.48 Jag skulle vilja understryka 

igenkänningen i scenen, och menar att Tias tårar också kan läsas som ett tillfälligt 

positionsöverskridande. Flickorna är åtskiljda av de omgivande rasistiska strukturerna, men 

tårarna visar att identifiering med den Andres position ändå är möjligt, om än bara tillfälligt.  

 

Klostret: En sluten fristad  

 

Efter sex veckors sjukdom sedan eldsvådan på Coulibri, vaknar Antoinette upp i en säng hos 

Aunt Cora i Spanish Town. Pierre har dött av skadorna från branden och modern anklagar och 

skuldbelägger Mr Mason som inte lyssnade på hennes varningar. Det påstås nu att modern blivit 

galen, hon ”hålls” i ett hus på landet, vaktad av ett svart par där mannen utnyttjar henne sexuellt, 

och hon stöter vildsint bort Antoinette när hon kommer för att hälsa på. Mr Mason är 

frånvarande efter katastrofen, bortrest från Jamaica, och Aunt Cora reser till England för sin 

klena hälsas skull. Antoinette placeras en katolsk klosterskola i Spanish Town och uppmanas att 

be för modern som om hon vore död. Den påstådda galenskapen, moderns placering i ett 

undangömt hus, blir en symbolisk död även om den slutliga dröjer ytterligare några år. 

Antoinette reaktion på moderns tillstånd kopplas samman med eldsvådan på Coulibri, 

Antoinette tänker på modern som en del av Coulibri, och uppfattar det logiskt att moderns 

existens upphörde med Coulibris. Återigen uttrycks samband mellan hem och identitet, moderns 

maktlöshet har blivit total efter eldsvådan, hon är inlåst på Mr Masons villkor, i en position helt 

definierad av andra.     

Antoinettes tid i klostret blir en period av tillfällig säkerhet, ett slags parantes. Klostret är 

en sluten kvinnovärld där svarta och vita elever och nunnor lever sida vid sida. Victoria Burrows 

läser klostret som en trygg plats, bortom rasmotsättningar och bortom patriarkal sexualitet.49 

Maria Olaussen gör en snarlik tolkning då hon skriver att klostret baserar sina hierarkier bortom 

omvärldens klass- och rasgränser, och hon uppfattar sexuella övertoner i Antoinettes 

beskrivningar av de andra kvinnorna i klostret.50 Antoinettes beskrivningar av klostret, av 

platsen, skeendet, flickorna och nunnorna är mycket sinnlig och full av kontrastrika dramatiska 

bilder. Ord som ljus och mörker, solsken och skuggor, inne och ute, himmel och helvete, liv och 

död tecknar Antoinettes tillvaro på den enda platsen i Wide Sargasso Sea där hon innehar en 

skyddad position i ett kollektiv. Jag uppfattar, liksom Olaussen, en närvarande sexualitet, dels i 

den sinnligt tecknade miljön och dels i beskrivningarna av kvinnlig skönhet. Men det finns skäl 
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att läsa patriarkatet som närvarande trots sin fysiska frånvaro, som i helgonberättelserna som 

nunnorna läser högt, där de vackra kvinnliga helgonen alla älskas av rika och stiliga unga män. 

Klostret blir tillfälligt Antoinettes hela värld och hennes fristad: ”This convent was my refuge, a 

place of sunshine and of death where very early in the morning the clap of a wooden signal woke 

the nine of us who slept in the long dormitory.”(47). Klostret representerar, i likhet med 

trädgården på Coulibri, ett alternativt rum. Skillnaden är att det är ett rum av människor, så väl 

svarta som vita, medan trädgården utmärktes av sin avsaknad av just människor.  

Den trygga klostertillvaron bortom världen utmanas av Mr Mason, som kommer och 

hälsar på allt oftare. När Mr Mason uttalat vill ta Antoinette ur klostret och säger att han önskar 

att hon ska bli lycklig förstår hon att han har äktenskap i åtanke. Antoinette blir illa till mods av 

Mr Masons förslag och av de andra flickornas och nunnornas nyfikna och glada reaktion. Hon 

tänker: ”They are safe. How can they know what it can be like outside?”(50). Yttervärlden, Mr 

Mason, och ett eventuellt äktenskap är hot som utmanar Antoinettes trygga position och hon 

drömmer för andra gången i Wide Sargasso Sea en mardröm:  

 
Again I have left the house at Coulibri. It is still night and I am walking towards the forest. I am 
wearing a long dress and thin slippers, so I walk with difficulty, following the man who is with me and 
holding up the skirt of my dress. It is white and beautiful and I don't wish to get it soiled. I follow 
him, sick with fear but I make no effort to save myself; if anyone were to try to save me, I would 
refuse. This must happen. Now we have reached the forest. We are under the tall dark trees and there 
is no wind. ‘Here?’ He turns and looks at me, his face black with hatred, and when I see this I begin to 
cry. He smiles slyly. ‘Not here, not yet,’ he says, and I follow him, weeping. Now I do not try to hold 
up my dress, it trails in the dirt, my beautiful dress. We are no longer in the forest but in an enclosed 
garden surrounded by a stone wall and the trees are different trees. I do not know them. There are 
steeps leading upwards. It is too dark to see the wall or the steps, but I know they are there and I 
think, ‘It will be when I go up these steps. At the top.’ I stumble over my dress and cannot get up. I 
touch a tree and my arms hold on to it. ‘Here, here.’ But I think I will not go any further. The tree 
sways and jerks as if it is trying to throw me off. Still I cling and the seconds pass and each one is a 
thousand years. ‘Here, in here,’ a strange voice said, and the tree stopped swaying and jerking. (50) 

 

Drömmen sammanbinder Antoinettes två mellanrum, berättelsens alternativa platser. När 

tryggheten hotas i hennes slutna klostervärld drömmer hon att hennes barndoms trygga rum, 

trädgården vid Coulibri, blivit något främmande och avvisande. Intressant är också att hon blir 

ledd, ett uttryck för hennes maktlöshet inför sin egen position och över var, på vilken plats, hon 

befinner sig.  Faktumet att hon i drömmen själv skulle neka sig räddning, känslan av tvång och 

ödesmättad stämning, att det som sker måste ske, uttrycker en viktig förutsättning för berättelsen 

i Wide Sargasso Sea, nämligen det delvis förutsägbara slutet, då Antoinette förvandlats till den 

inlåsta kvinnan, Bertha på Thornfield Hall i Jane Eyre. En förutsättning för Antoinettes placering 

på vinden i Jane Eyre, är i sin tur Rochester. Efter klosterperioden gifts Antoinette bort med 

Rochester i en outskriven passage som föregår del två och Rochesters intåg i berättelsen. 
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Del två 

 

Granbois: Röstskifte och främlingskap 

 

Liksom i Antoinettes barndom på Coulibri under Wide Sargasso Seas första sidor, inleds del två 

med en känsla av att något redan är förbi, att slaget redan utkämpats: ”So it was all over, the 

advance and retreat, the doubts and hesitations. Everything finished, for better or for 

worse”(55). Perspektivet har nu förändrats, berättarrösten är inte längre Antoinettes utan 

Rochesters. Röstskiftet innebär en ny utgångspunkt, Rochester talar utifrån sin position som vit 

engelsman på besök i kolonin. Något som även speglas i språket som enligt Victoria Burrows får 

en klang av erövringsretorik och manlig imperialism.51 

Paret är nygifta men de är främlingar för varandra då de inleder sin smekmånad på 

Antoinettes familjeegendom Granbois. Färden mot huset avbryts av ett skyfall vid byn Massacre, 

och sällskapet tvingas till ett kort uppehåll. Rochester frågar Antoinette om platsens namn men 

hon kan inte ge honom något tillfredställande svar. Kanske hände något vid Massacre för länge 

sen, men ingen minns längre. Stefan Helgesson ger vikt åt det korta avsnittet och tolkar samtalet 

som ett förebud om hur makarnas förestående smekmånad och äktenskap kommer sluta. 

Massacre saknar sin berättelse, ingen kommer längre ihåg något, vilket gör byn till en stum 

punkt, utan fäste i tid och rum.52 Detsamma kan sägas om Antoinettes biroll som den galna 

kvinnan på vinden i Jane Eyre, hon är bara en stum punkt, och ingen minns eller vill längre 

minnas, berättelsen om hennes förflutna. 

Det visar sig att Rochester gift sig med Antoinette för hemgiftens skull. Han är sin faders 

andre son och inte favoriten och har kommit till Västindien för att gifta sig med en arvtagerska 

från kolonin. Genom detta faktum uttrycker Rhys dubbelheten i hans position, som man blir han 

Antoinettes förmyndare och ägare av såväl hennes tillgångar som hennes kropp, men samtidigt 

har han indirekt tvingats in i äktenskapet av ekonomiska och familjepolitiska skäl. Och trots att 

han övertalat Antoinette in i äktenskapet med löften om trygghet och kärlek, så känner han sig 

samtidigt köpt. 

Antoinettes förhållande till Granbois är intimt och påminner om hennes relation till 

Coulibri och trädgården. Att Granbois betyder just vilda skogen kan tolkas i relation till den 

imperialistiska retoriken, då det civiliserade moderlandet motställs den vilda kolonin. För 

Rochester är platsen främmande, liksom Antoinette, Christophine som återvänt, det övriga 

svarta tjänstefolket och språket som talas på ön, patois, en lokal dialekt. Rochester har svårt att 
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positionera Antoinette men konstaterar kritiskt att hon säkerligen inte är engelsk: ”Long, sad, 

dark alien eyes. Creole of pure English descent she may be, but they are not English or 

European either."(56) Plats och identitet kopplas tätt samman i hans försök att placera, 

positionera henne och hans alienationen uttrycks i hans beskrivningar av det yttre landskapet på 

ön. Han upplever det som vilt hotfull och med alltför intensiva färger. Men det ryms en 

dubbelhet, en ambivalens, i Rochesters intryck. Det gåtfulla hos platsen och hos Antoinette är 

både skrämmande och lockande, skriver Ulla Lundqvist.53 Rochesters beskrivning av dammen 

där de badar tillsammans skulle lika gärna kunna gällt Antoinette: ”It was a beautiful place – wild, 

untouched, above all untouched, with an alien, disturbing, secret loveliness. And it kept its 

secret. I'd find myself thinking, 'What I see is nothing – I want what it hides – that is not 

nothing.’"(73)  

Rochester begär det okända orörda landskapet, och han begär Antoinette och störs av att 

hon, men inte han, behärskar platsens koder och språk. Maria Olaussen skriver att Rochesters 

tidigare intakta viktorianska världsbild rubbas av den västindiska verkligheten, bland annat 

förvirras han av Antoinettes nära relationer till tjänstefolket och till Christophine.54 De nyblivna 

makarnas olika positioner uttrycks i relation till rummen på Granbois. Antoinettes rum är hennes 

territorium medan Mr Masons gamla arbetsrum blir Rochesters, en plats dit han vid flera 

tillfällen drar sig undan. Diskrepansen mellan deras olika positioner uttrycks i ett samtal om 

England där dröm ställs mot verklighet  

 

‘Is it true,‘ she said, ‘that England is like a dream? Because one of my friends who married an 
Englishman wrote and told me so. She said this place London is like a cold dark dream sometimes. I 
want to wake up.‘ 

‘Well,’ I answered annoyed, ‘that is precisely how your beautiful island seems to me, quite unreal and 
like a dream.’  

‘But how can rivers and mountains and the sea be unreal?’  
‘And how can millions of people, their houses and their streets be unreal?’  

‘More easily, she said, ‘much more easily. Yes a big city must be like a dream.’  
‘No this is unreal like a dream,’ I thought. (67) 

 

Rohester håller fast vid sin patriarkala imperialistiska position även om han inledningsvis 

behåller sina åsikter om hustrun, tjänstefolket och Granbois för sig själv. Han frågar ofta 

Antoinette om Västindien men han avfärdar hennes svar som ett barns fantasifulla 

föreställningar. Hennes språk och hennes berättelser om verkligheten kan inte infogas i hans 

världsbild. Samtalet om England mellan Rochester och Antoinette är en nyckeldialog i Wide 

Sargasso Sea. Det gestaltar inte bara främlingskapet och distansen mellan makarnas olika 

verklighetsuppfattningar, utan också hur deras ursprung inneburit två radikalt olika livsvärldar; 
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hennes västindiska natur och ting, hav och berg, ställs mot hans engelska hus, gator och 

Londons människomyller; deras livsvärldar förefaller så olika att de ömsesidigt tycks bortom 

gränserna för det verkliga och fattbara.  

Antoinette och Rochesters olika positioner och begär, hennes törst efter trygghet och 

hans behov att erövra henne och platsen utmynnar i en våldsam sexuell relation dem emellan. 

Enligt Victoria Burrows är det Rochester som förför Antoinette med sin retorik om trygghet 

och säkerhet, en retorik som kopplas samman med våldsamt sex och sadism. Burrows skriver 

att den motsägelsefulla kopplingen mellan avsmak och attraktion, uttryckt av Rochester, är 

hjärtat i det koloniala begäret liksom i dess rasism.55 Han begär Antoinettes kropp och platsen 

i samma andetag, han vill åt dess ”hemlighet”, vill erövra för att äga och behärska. Avsnittet 

gestaltas fragmentariskt i dramatiska bilder av det isolerade huset där natt och inomhusmörker 

kontrasteras mot sol och dagsljus:  

 

But at night how different, even her voice was changed. Always this talk of death. (Is she trying to tell 
me that is the secret of this place? That there is no other way? She knows. She knows.) [...] I watched 
her die many times. In my way, not in hers. In sunlight, in shadow, by moonlight, by candlelight. In 
the long afternoons when the house was empty. Only the sun was there to keep us company. We shut 
him out. [...] As for the happiness I gave her, that was worse than nothing. I did not love her. I was 
thirsty for her, but that is not love. I felt very little tenderness for her, she was a stranger to me, a 
stranger who did not think or feel as I did. [...] Nothing that I told her influenced her at all. Die then. 
Sleep. It is all that I can give you…wonder if she ever guessed how near she came to dying. In her 
way, not mine. It was not a safe game to play – in that place. Desire, Hatred, Life, Death came very 
close in the darkness. (76-79) 

 

Granbois läge, det dramatiska landskapet, platsen och Antoinette kopplas hos Rochester 

samman med ett våldsamt sexuellt spel, som han själv medvetet arrangerar. Men trots den fysiska 

erövringen förblir Antoinette och Granbois oåtkomliga utifrån Rochesters position och han blir 

alltmer frustrerad och aggressiv. Dramatiken tätnar då han får ett brev från en man som kallar sig 

Daniel Cosway. Daniel påstår sig vara oäkta son till Antoinettes far, och en av många 

utomäktenskapliga barn födda av kvinnliga slavar. Han skriver om Antoinettes moders galenskap 

och om slaveritiden på Coulibri och uppmanar Rochester att besöka honom. Efter att ha läst 

Daniels brev bevittnar Rochester ett gräl mellan tjänsteflickan Amélie och Antoinette där Amélie 

kallar Antoinette för "vit kackerlacka", barndomens skällsord på de vita kreolerna. Samtidigt ger 

sig Christophine av från Granbois eftersom hon inte vill bli ett tvistefrö mellan makarna, hon har 

förstått att Rochester känner sig hotad av hennes närvaro och av relationen mellan henne och 

Antoinette. Rochesters förvirring över Antoinettes identitet tilltar och förvärras bara av hennes 

försök att förklara eftersom hennes position i den västindiska kolonin alltid varit och förblir 

ambivalent: 
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‘Did you hear what that girl was singing?’ Antoinette said. 
‘I don't always understand they say or sing.’ Or anything else. 
‘It was a song about a white cockroach. That's me. That's what they call all of us who were here 

before their own people in Africa sold them to the slave traders. And I've heard English women call 
us white niggers. So between you I often wonder who I am and where is my country and where do I 
belong and why was I ever born at all. (85) 

 

Rochesters förvirring tar sig rumsliga uttryck och han klamrar sig fast vid sin egen identitet, vars 

maktposition och roll gentemot Västindien, Granbois och Antoinette han vägrar ta ansvar för. 

Han avfärdar människorna omkring sig med kolonial retorik, de är ociviliserade och 

melodramatiska, och har till skillnad från honom själv aldrig lärt sig den engelska konsten att 

behärska sig. Rochester ger sig av från Granbois med känslan av att ha blivit lurad, som delvis 

uttrycks i hans upplevelse av skogen som vild och fientlig. Han kommer till en ruin där han 

stannar tills mörkret faller, då försöker han hitta tillbaka till huset: ”It was useless to tell myself 

that I was not far from the house. I was lost and afraid among these enemy trees, so certain of 

danger that when I heard footsteps and a shout I did not answer”(87). Till slut hittas han av en 

av tjänarna som leder honom hem. Rochester ställer frågor om ruinen men tjänaren tiger. Väl 

tillbaka på Granbois slår Rochester upp obeah, svartkonst, i en bok om Västindien och läser om 

zombies och hemsökta platser, men får veta att lokalbefolkningen som tror på svart magi och 

vodoo inte gärna berättar. Platsens berättelse, liksom Antoinettes, förblir bortom hans räckvidd.  

 

Christophines hus 

 

Antoinettes berättarröst återvänder tillfälligt i ett kort avsnitt då hon besöker Christophine. 

Avsnittet aktualiserar barndomens ambivalens mellan svart och engelsk identitet. Initialt känner 

sig Antoinette hemma i Christophines livsvärld: ”The sky was dark blue through the green 

mango leaves, and I thought, this is my place and this is where I belong and this is where I wish 

to stay”(90). Antoinette har kommit för att be om hjälp med sitt äktenskap. Sen Rochester fick 

Daniels brev avvisar han Antoinette och isolerar sig på sitt rum. Christophine råder Antoinette 

att lämna Rochester men Antoinette förklarar att det är omöjligt eftersom allt hon ägde numer är 

Rochesters enligt engelsk lag. Hennes ofrihet korresponderar med moderns efter bröllopet med 

Mr Mason. Elaine Savory poängterar den ironiska parallellen mellan Antoinettes och 

Christophines öden.56 Christophine innehar som svart kvinna en lägre position i den sociala 

hierarkin men till skillnad från Antoinette är hon fri. Christophines frihet uttrycks i relation till 

plats, genom det faktum att hon själv äger sitt hus. Maria Olaussen är dock kritisk gentemot 

Rhys gestaltande av svarta kvinnors frihet, representerat av bland andra Christophine. Hon 
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menar att Rhys idealiserar de svarta kvinnorna i vad som liknar biologisk determinism.57  

 Eftersom Antoinette är utestängd från Christophines position, från hennes relativa frihet 

börjar hon istället tala om England, återigen aktualiseras motsättningen mellan dröm och 

verklighet: 

 

I will be a different person when I live in England and different things will happen to me…England, 
rosy pink in the geography book map, but on the page opposite the words are closely crowded, heavy 
looking. Exports, coal, iron, wool. Then Imports and Character of inhabitants. […] I must know more 
than I know already. For I know that house where I will be cold and not belonging, the bed I shall lie 
in has red curtains and I have slept there many times before, long ago. How long ago? In that bed I 
will dream the end of my dream. But my dream had nothing to do with England and I must not think 
like this, I must remember about chandeliers and dancing, about swans and roses and snow. And 
snow. 

‘England,’ said Christophine, who was watching me. ‘You think there is such a place?’ (92)  
 

Dialogen är märklig. Om samtalet vid Massacre förebådade det kommande äktenskapsinfernot 

så kan samtalet vid Christophines hus tolkas som ett förebud om Antoinettes öde på Thornfield 

Hall i Jane Eyre och i slutet på Wide Sargasso Sea: att bli instängd i det kalla rummet hall med röda 

gardiner, där hon i avsaknad av tillhörighet, av sin röst och berättelse, inte kan höra hemma.  

 Antoinette vill att Christophine ska hjälpa henne att med svartkonst få Rochester att 

komma till hennes säng. De går in i huset, in i Christophines mörka rum, en scen som påminner 

om avsnittet på Coulibri då Antoinette, efter det nya tjänstefolkets skvaller om Christophine, 

skräckfylld letade efter bevis. Men denna gång är Antoinette genom sitt äktenskap positionerad 

annorlunda än Christophine, närmre en vit engelsk kontext, liksom modern efter bröllopet med 

Mr Mason. En position Antoinette förstärker genom att vilja betala Christophine för det 

afrodisiak hon får med sig tillbaka till Granbois.  

 

Daniels hus 

 

Samma dag som Antoinette besöker Christophine beger sig Rochester till Daniel. Till skillnad 

från Granbois som ligger på höjden är Daniels hus lågt beläget vilket rumsligt gestaltar 

Rochesters tillfälliga nedstigande inom den sociala hierarkin. Rochester upplever rummet i 

Daniels lilla hus som klaustrofobiskt och Daniel själv som monstruös. Daniel visar sig vara ute 

efter pengar då han berättar sin version av Antoinettes familjehistoria, om faderns 

utomäktenskapliga barn med svarta kvinnor, och om moderns galenskap. Rochesters reagerar 

med ilska och känner sig samtidigt kvävd och instängd vilket delvis tolkas utifrån hans 

imperialistiska position. Daniels position, hans ekonomiska begär och rumsliga verklighet 

synliggör Rochesters privilegier och makt. Rochesters äckel, gentemot Daniel och gentemot 

situationen som sådan, kan läsas som projicerat själväckel och när han vägrar att betala kastar 
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Daniel ut honom. Trots fientligheten dem emellan får Daniels berättelse om Antoinette fäste. 

Berättelsen ger Rochester möjlighet att positionera Antoinette, utan att rubba sin egen position 

eller verklighetsuppfattning så kan han förkasta allt hos henne som han inte kunnat förstå. Utan 

att ta ansvar för sin egen roll i arrangerandet av deras äktenskap kan Rochester ge efter för 

känslan av att ha blivit köpt och förd bakom ljuset av såväl Antoinette som Västindien. Att 

Antoinette juridiskt och ekonomiskt förlorat all sin frihet genom deras äktenskap föresvävar 

honom aldrig.  

 

Bertha 

 

På kvällen efter besöken hos Christophine och Daniel utspelar sig ett samtal mellan Antoinette 

och Rochester som gestaltar en avgörande vändpunkt i Wide Sargasso Sea. De befinner sig i 

mörkret på verandan på Granbois och Rochester konfronterar Antoinette med Daniels 

berättelse. Antoinette berättar sin version av barndomen på Coulibri, eldsvådan och moderns 

galenskap. Men Rochester känner sig hotad av Antoinettes perspektiv, vilket uttrycks genom 

hans främlingskap på Granbois: ”But the feeling of something unknown and hostile was very 

strong. ‘I feel very much a stranger here,’ I said. ‘I feel that this place is my enemy and on your 

side.’”(107) Han låter henne berätta men tror henne inte utan avfärdar allt hon säger som 

fantasier, som drömmar. De är båda ömsesidigt låsta i sina positioner och olika meningssystem, 

men Rochesters position som vit engelsman är tydlig i jämförelse Antoinettes ambivalenta 

position på Jamaica. Antoinettes position är avgörande för hennes identitetsproblematik och för 

konflikten dem emellan. Rochester däremot har en maktposition som han tar i fullt anspråk när 

han under samtalets gång helt sonika börjar kalla Antoinette för Bertha, det namn hon har som 

den galna kvinnan på vinden i Jane Eyre. Antoinette opponerar sig mot namnbytet men 

Rochester hävdar att han tycker om namnet Bertha och vägrar därefter att kalla henne för något 

annat. Camilla Thelestam menar att Rochesters omdöpning av Antointte innebär ett förnekande 

av hennes identitet, av hennes upplevelser och minnen, av hennes hemland och kultur.58 

Rochester lutar sig mot sin position som representant för patriarkat och imperium; när han 

döper om henne tar han befäl över berättelsen, ritar om dess språkliga karta, och utnämner sig 

själv till härskare över både berättelsen och Antoinettes identitet, vars förvirrade och därför 

hotfulla ursprung han väljer att radera. I avsnitten som följer liknar han henne vid en 

marionettdocka vilket ytterligare reducerar hennes mänsklighet och förskjuter hennes position i 

riktning mot den stumme Andre hon representerar i Jane Eyre. 

Efter samtalet ger Antoinette helt upp hoppet om Rochesters förståelse men de går till 

slut ändå in tillsammans och han kommer till henne på natten, som Christophine har lovat.  
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Amélie 

 

På natten drömmer Rochester att han blir levande begravd och efter att han vaknat med 

kvävningskänslor i Antoinettes säng, drar han sig hastigt tillbaka till sitt eget rum. Reaktionen 

kan, liksom hos Daniel, tolkas som själväckel kombinerat med försvar då Antoinettes berättelse 

hotar och utmanar hans position och dess föreställning om världen. Återigen ger han sig av från 

Granbois och beger sig till ruinen i skogen. Denna gång hittar han själv tillbaka till huset vilket 

uttrycker hur han alltmer bejakar sin maktposition, och manifesterar sin vilja att behärska så väl 

platsen som Antoinette. Tillbaka på sitt rum på Granbois ligger han med tjänsteflickan Amélie 

intill den tunna väggen mot Antoinettes sovrum där Antoinette hör alltihop. Victoria Burrows 

läser händelsen som en maktuppvisning, något som tydliggörs när Rochester betalar Amélie 

morgonen därpå.59 Antoinette kopplar samman sveket med sin kärlek till huset på Granbois: 

”Do you know what you've done to me? It's not the girl, not the girl. But I loved this place and 

you made it into a place I hate.”(121) 

Genom att ligga med Amélie har Rochester positionerat sig som kolonialherre och 

slutgiltigt befäst sin äganderätt till Granbois. Efter incidenten börjar Antoinette dricka och 

Christophine återvänder till huset, Rochesters bejakande av sin imperialistiska patriarkala 

position maximerar hans främlingskap gentemot Antoinette vars ilskna, vilda och druckna gestalt 

han ser som i en mardröm. Han upplever huset, landskapet och språket som mer slutet och 

fientligt än någonsin tidigare då Christophine kommer för att konfrontera honom. Christophine 

vägrar låta Rochester förneka sitt eget ansvar:  

 
'She don't come to your house in this place England they tell me about, she don't come to your 
beautiful house to beg you to marry with her. No, it's you come all the long way to her house – it's 
you beg her to marry. And she love you and she give you all she have.  Now you say you don't love 
her and you break her up. What you do with her money, eh?’’’(130)  

 

Christophines klarsyn rubbar Rochester men han försvarar sina lagliga rättigheter till Antoinette 

och till huset och kör bort Christophine från Granbois med hot om polis och ordning. 

Christophines version av händelserna på Coulibri och Granbois, en version som kritiserar 

imperium och patriarkat, tvingas ut ur berättelsen. Christophines position som svart kvinna 

fråntar henne möjligheten att tala i den kontext, den tid och plats, som gestaltas i Wide Sargasso 

Sea, något hon själv kommenterar med sina sista ord: "‘Read and write I don't know. Other 

things I know.’ She walked away without looking back."(133) 

När Christophine gått tecknar Rochester ett stort engelskt hus med en kvinna i, vilket 
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ytterligare illustrerar hans maktövertagande av berättelsen och den påbörjade förvandlingen som 

omskriver Antoinette till Bertha. 

 

Avsked: Tvivel 

 

Del två i Wide Sargasso Sea avslutas när Rochester och Antoinette lämnar Granbois. 

Smekmånaden är slut och maktkampen över, men Rochesters härskarposition och handlingar 

nyanseras av hans motstridiga känslor och stråken av tvivel som drabbar honom i avskedets 

stund. Återigen vävs Antoinettes identitet samman med platsen i Rochesters tankar om huset: 

”Louder and more desperately it called: Save me from destruction, ruin and desolation.  Save me 

from the long slow death by ants. But what are you doing here you folly? So near the forest. 

Don't you know that this is a dangerous place? And that the dark forest always wins? 

Always."(137) Avsnittet förespeglar Antoinettes oundvikliga öde på den engelska vinden, 

Rochesters vägran att erkänna sin egen roll i hennes förvandling, men också hans förträngda 

skuldkänslor och ambivalens. Talande är att fragment från uppgörelsen med Christophine ekar 

inom honom och plötsligt blir han osäker på sin verklighetsuppfattning och sin tolkning av 

skeendet: ”False. Only the magic and the dream are true – all the rest's a lie. Let it go. Here is the 

secret. Here (But it is lost, that secret, and those who know it cannot tell it.) Not lost. I had found it in a 

hidden place and I'd keep it, hold it fast. As I'd hold her."(138) Ett ögonblick fantiserar 

Rochester om försoning och förståelse men då han söker Antoinettes blick är den hatisk och 

hans eget hat väller fram för att möta hennes. Christophines röst byts ut mot Daniels, vars 

version Rochester använde i sitt positionerande av Antoinette. Hennes ögon som han i början av 

smekmånaden såg som främmande, inte engelska, omskrivs nu som galna, hon har blivit ett 

spöke inför hans blick: ”She was only a ghost. A ghost in the grey daylight. Nothing left but 

hopelessness. […] Blank lovely eyes. Mad eyes. A mad girl."(140)  

 Rochesters dom över Antoinette och Västindien avslutar kapitlet. Hans slutkommentar 

ackompanjeras av gråten hos en svart pojke som drömmer om att få resa med till England. 

Rochesters avsky grundas i hans oförmåga att se utifrån den patriarkala och imperialistiska 

position han bejakat efter mötet med Daniel. Västindien och äktenskapet med Antoinette har 

blottat kolonialismens ekonomiska och politiska strukturer men Rochester är inte bredd till 

självrannsakning, istället väljer han utåtagerande fördömande, om än med än känsla av förlust:    

 
I was tired of these people. I disliked their laughter and their tears, their flattery and envy, conceit and 
deceit. And I hated the place. I hated the mountains and the hills, the rivers and the rain. I hated the 
sunsets of whatever colour, I hated its beauty and its magic and the secret I would never know. I 
hated its indifference and the cruelty which was part of its loveliness. Above all I hated her. For she 
belonged to the magic and the loveliness. She had left me thirsty and all my life would be thirst and 
longing for what I had lost before I had found it. So we rode away and left it – the hidden place. Not 
for me and not for her. I'd look after that. She's far along the road now. (143) 
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Maria Olaussen skriver att de maktkamper som utkämpas inom Wide Sargasso Sea alltid är en 

kamp om mening, om tolkningen och betydelsen av olika händelser, ting och platser.60 

Antoinettes berättelse om Coulibri, Jamaica, Granbois erövras i del två av Rochesters berättelse, 

där han utifrån sin position till slut förvägrar Antoinette hennes ursprung och identitet och 

omdefinierar henne som Bertha, det galna spöket. Olaussen menar att förlora kampen om 

berättelsen handlar om en rädsla att inte kunna "se saker som de är", en rädsla att förlora 

förmågan att kommunicera, och därmed en rädsla för galenskapen.61 Att vara i Rochesters 

position, och därmed kunna avfärda Antoinettes person genom diagnosen vansinne, blir här ett 

tydligt uttryck för hans överordnade position i maktkampen om berättelsen. 

 

Del tre 

 

Thornfield Hall: Kartonghuset brinner 

 

I Wide Sargasso Seas tredje och sista del är perspektivet åter Antoinettes. Avsnittet överlappar 

skeendet i Brontës Jane Eyre och inleds med att Antoinette hör en av dess karaktärer tala, hennes 

fångvakterska Grace Poole. Precis som på de första sidorna i del ett och del två utmärks början 

av del tre av att outskrivna och avgörande händelser redan är förbi: Antoinettes sista dagar i 

Spanish Town på Jamaica och parets färd till England över Sargassohavet. Språket i Antoinettes 

avslutande berättelse är fragmentariskt och gestaltar förvirringen i hennes position. Hon är utan 

förklaring inspärrad på vinden och får inte träffa Rochester och förstår inte var hon befinner sig 

eller varför: ”What am I doing in this place and who am I?"(147) Elaine Savory skriver att 

rummets avsaknad av speglar och dörrar uttrycker hur Antoinette berövats sin identitet.62 

 Antoinettes förvandling gestaltas också i ett dramatiskt möte med Richard Mason, Mr 

Masons son, delaktig i äktenskapsarrangemangen på Jamaica mellan Antoinette och Rochester. 

Richard Mason känner först inte igen Antoinette i Bertha på Thornfield Hall: ”He looked at me 

and spoke to me as though I were a stranger. What do you do when something happens to you 

like that?"(151) Grace Poole återberättar att Antoinette attackerat honom med en kniv efter att 

han påtalat att hon är juridiskt bunden till Rochester enligt engelsk lag. Gayatri Chakravorty 

Spivak menar att mötet återupprättar Antoinettes mänsklighet och förändrar bilden av den 

djuriska galna gestalt hon beskrivs som i Jane Eyre.63 I den brittiska berättelsen tystas Antoinette 

                                                 
60 Olaussen, Three Types of Feminist Criticism: and Jean Rhys´s Wide Sargasso Sea, 96. 
61 Olaussen, Three Types of Feminist Criticism: and Jean Rhys´s Wide Sargasso Sea, 96. 
62 Savory, Jean Rhys, 138. 
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Cosway och hennes historia om Västindien, där reduceras hon till en spöklik varelse på vinden.  

 På natten när Grace Poole somnat tar Antoinette hennes nyckel och smyger ut i 

Thornfield Hall: ”Then I open the door and walk into their world. It is, as I always knew, made 

of cardbord. I have seen it before somewhere, this cardbord world where everything is coloured 

brown or dark red or yellow that has no light in it. As I walk along the passages I wish I could 

see what is behind the cardboard. They tell me I am in England but I don't believe them.”(148) 

Antoinette hör röster i korridorerna tala om spöket på Thornfield Hall. Spivak menar att 

beskrivningen av Thornfield Hall som ett hus av kartong gestaltar Antoinettes fångenskap som 

Bertha i Jane Eyre, att hon stängts in i ett fiktivt England och där tvingats inta rollen som den 

Andre kontrasterad mot det självständiga subjektet, den vita hjältinnan Jane.64    

 Wide Sargasso Sea slutar med att Antoinette drömmer att hon tänder eld på Thornfield 

Hall. I drömmen får hon syn på sig själv i en spegel och identifierar sig själv som godsets spöke. 

Hon välter stearinljus som antänder gardinerna och när elden sprider sig och hon hör skrik flyr 

hon ut på bröstvärnet. Tid, rum och liv flyter ihop, och i den röda himlen ser Antoinette 

barndomens platser och ting: ”I saw the grandfather clock and Aunt Cora's patchwork, all 

colours, I saw the orchids and the stephanotis and the jasmine and the tree of life in flames. I 

saw the chandelier and the red carpet downstairs and the bamboos and the tree ferns, the gold 

ferns and the silver, and the soft green velvet of the moss on the garden wall. I saw my doll's 

house and the books and the picture of the Miller's Daughter. I heard the parrot call as he did 

when he saw a stranger, Qui est là? Qui est là? and the man who hated me was calling too, Bertha! 

Bertha!"(155) Drömmen anknyter till eldsvådan på Coulibri, trädgården som brann upp, huset 

och papegojan Coco. När Antoinette vänder blicken ner mot marken ser hon Tia och dammen 

där de brukade leka, hon ropar igenkännande, hoppar och vaknar. Grace Poole har vaknat av 

Antoinettes skrik, men tror sig ha drömt och somnar om innan Antoinette tar hennes nycklar 

och med ett stearinljus i handen lyser sig ut i den mörka korridoren. Antoinette tänker: "Now at 

last I know why I was brought here and what I have to do."(155-156) 

Tolkningarna av Wide Sargasso Seas avslutande scener är många. Arnold E. Davidson läser 

eldsvådan som Antoinettes hämnd och som ett rop på frihet.65 Maria Olaussen menar att 

eldsvådan på Thornfield Hall gestaltar Antoinette som ett aktivt subjekt och anknyter avsnittet 

till Antoinettes språng mot Tia då Coulibri satts i brand.66 Minnet av papegojan Coco refererar, 

enligt Olaussen, till en slavlegend om att flyga tillbaks till hemlandet, och drömmen uttrycker att 

Antoinette väljer Tias Jamaica framför Rochesters England. Men också att Antoinette förändrar 

Rochesters England genom att föra in sin västindiska berättelse i hans och Janes engelska 
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kartongvärld.67    

Victoria Burrows tolkning är nästan motsatt Olaussens då hon läser drömmen som en 

längtan tillbaka till ett oförändrat Jamaica så som det var före slavemancipationen, en nostalgi 

efter en privilegerad tillvaro i en ”white creole world”.68 

Det finns skäl att uppmärksamma betydelsen av att eldsvådan på Thornfield Hall 

gestaltas i en dröm och att Wide Sargasso Sea avslutas innan Antoinette satt sin dröm i verket, 

vilket hon gör i Jane Eyre. Hennes två tidigare drömmar i del ett uttryckte båda hennes 

positionsförvirring och maktlöshet i den kontext, tid och plats, som hon befann sig i. Konflikten 

mellan Rochester och Antoinette i del två uttrycks i samtal och tankar där drömmar och fantasi 

motställs sanning och verklighet vilket uttrycker deras olika positioner och livsvärldar. Rochester 

avfärdar Antoinettes berättelse och verklighet som fantasier, drömmar och slutgiltigt som 

galenskap utifrån sin patriarkala imperialistiska position. Jane Eyre ignorerar Antoinettes 

berättelse till förmån för den engelska Janes historia och position. Tid är också en viktig faktor i 

Wide Sargasso Sea. Romanens samtliga tre delar inleds med att avgörande händelser passerat 

outskrivna och Antoinettes berättelse avslutas precis innan hennes öde slutgiltigt förseglas. Stuart 

Hall refererar till Derridas differánce-begrepp, som hänsyftar på att de fastställda binära 

motsättningar som styr allt meningsskapande aldrig fullbordas, utan ständigt rubbas och 

förskjuts i det språkliga spelet av skillnader.69 Jag menar att Wide Sargasso Sea illustrerar spelet om 

mening som ett spel om makt och maktpositioner. Denna maktkamp om tolkningsföreträde och 

tolkningsposition utspelas mellan Rochester och Antoinette, och gestaltas också genom 

Christophine, Daniel och romanens övriga karaktärer. Jag instämmer med Arnold E. Davidson 

då han skriver att Wide Sargasso Sea oåterkalligt förändrar sin läsares förhållande till Jane Eyre och 

till övrig imperialistiskt färgad 1800-talslitteratur.70 Wide Sargasso Sea kan läsas som en politisk 

roman som kritiserar, ifrågasätter och destabiliserar den hegemoniska västerländska 

litteraturkanon genom att skriva fram och korrigera en av dess många luckor. Papegojan Cocos 

utrop Qui est là? illustrerar idén om identitetens position som relativ utifrån kontext, och den 

identitetsförvirring som uppstår i sprickan mellan koloni och imperium. Men Coco gestaltar 

också positionens verkliga och konkreta konsekvenser då hans vingklippta och antända vingar 

inte kan bära honom.  
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Avslutande diskussion  

 

"Nuet är det förflutnas barn."71  

 
"Jag är människa, och det är världens hela förflutna som jag måste återerövra."72 
 

"Framtiden bör vara en byggnad som bärs upp av levande människor. Denna byggnad är 

förbunden med nuet, såtillvida att jag ser nuet som någonting som måste överskridas."73 

 

Förnärmad över Charlotte Brontës porträtt av västindiska Bertha i Jane Eyre gav Jean Rhys henne 

en egen berättelse som Antoinette i Wide Sargasso Sea. Inledningsvis beskrev jag att Rhys Wide 

Sargasso Sea problematiserar en västerländsk litteraturteoretisk hållning, som Sandra M. Gilbert 

och Susan Gubars vars tolkning av den galna kvinnan på vinden okritiskt utgår från den brittiska 

hjältinnan Jane. Med hjälp av de tre postkoloniala teoretikerna Chandra Talpade Mohanty, 

Gayatri Chakravorty Spivak, Stuart Hall samt genom utvalda delar av den rika forskning som 

ägnats Rhys verk, har jag i min analys försökt framhäva hur Wide Sargasso Sea problematiserar 

Gilberts och Gubars tolkning av Jane som "kvinnan" och den perifera Bertha som ett uttryck för 

Janes förbjudna undanträngda sidor. Antoinettes berättelse blottar att "kvinnan" som 

analyskategori bör beaktas utifrån identitetens position, så som den konstrueras utifrån hennes 

plats i imperiets, patriarkatets och litteraturens historia. Antoinettes position i denna historia 

gestaltas berättelsen igenom i relation till platser, till romanens rum, byggnader, orter och 

landskap.  

 Barndomens Jamaica präglas av dubbla system, av den koloniala spänningen mellan det 

engelska och de före detta slavarnas samhälle. Antoinettes och hennes familjs position är 

ambivalent efter emancipationen och faderns bortgång och den förfallande egendomen Coulibri 

uttrycker denna isolerade och utsatta position. Antoinettes splittrade identitet gestaltas genom 

hennes relation till trädgården som erbjuder en tillflyktsort, ett slags mellanrum och en viss 

trygghet, i kontrast till omgivningens avvisande människor och skarpa sociala gränser. Episoden 

med Tia utestänger Antoinette från svart tillhörighet och Mr Masons engelskhet erbjuder endast 

en tillfällig viloplats, som genom eldsvådan istället förvrids till livsfara och katastrof. Den 

efterföljande tiden i klostret innebär ett andra mellanrum och klostret representerar en säker 

plats med egna regler och med utrymme för överskridande relationer. Klostertillvaron avbryts 

dock av tidens sociala, ekonomiska och sexualpolitiska konventioner som gör Antoinette till en 
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exportvara på äktenskapsmarknaden. I del två på Granbois innebär Rochesters intåg i berättelsen 

att en ny röst, som pekar mot skeendet i Jane Eyre, intar det tolkande perspektivet. Liksom 

Antoinette upplever sig Rochester alienerad, men i hans fall utifrån en patriarkal imperialistisk 

position. Rochester har svårt att förstå Västindien och Antoinette, han kan inte tolka 

verkligheten bortom sin engelska, manliga, viktorianska horisont. Episoden gestaltar ett 

ömsesidigt famlande makarna emellan, ett kortlivat försök till ett möte mellan två ömsesidigt 

inkompatibla meningssystem. Förståelsen uteblir då Rochester efter sitt besök hos Daniel väljer 

att inte rubba sin position som hotats av den västindiska verkligheten och av Antoinettes 

svårplacerade person. Hans oförmåga att positionera henne och att själv förändras är kärnan i 

deras svårigheter som utmynnar i konflikt, i en kamp om tolkning. Denna strid, mellan 

Antoinette och Rochester, uttrycks genom att dröm och fantasi ställs mot verklighet och fakta i 

deras samtal, tankar och drömmar. Utifrån sin position som engelsk och man har Rochester den 

ekonomiska och politiska makten på sin sida och kan därmed avfärda Antoinettes version av 

verkligheten, om än med en påtaglig känsla av förlust och självsvåld. Rochesters relation med 

Amélie blir ett erövrande av Granbois, där han i slutet bejakar sin äganderätt utan pardon. Hans 

namnbyte på Antoinette till Bertha är en våldsam omskrivning av berättelsen och av Antoinettes 

ursprungliga identitet. Christophines perspektiv inrymmer en kritik av Rochesters patriarkala och 

imperialistiska övergrepp men det finns slutligen ingen plats för henne i berättelsens 

förutbestämda utveckling. I Wide Sargasso Seas tredje och avslutande del är berättarrösten åter 

Antoinettes. Hennes version av skeendet på Thornfield Hall i Jane Eyre återupprättar Antoinette, 

Bertha som självständigt subjekt, i mötet med Richard Mason, och då den slutliga eldsvådan 

beskrivs som en aktiv medveten handling utifrån hennes position som den tystade Andre.  

 Victoria Burrows menar en etiskt ansvarstagande postkolonial läsning av Wide Sargasso Sea 

innebär att läsa romanen mot texten och därigenom exponera de rasistiska ideologier, som hon 

anser existerar, snarare än att reproducera dessa ideologier ännu en gång i nutida tolkningar.74 

Gayatri Chakravorty Spivak konstaterar att Wide Sargasso Sea begränsas av den europeiska 

romanen, att berättelsen omöjligt kan existera utanför den förhärskande västerländska 

definitionen av litteratur som i sin tur begränsas av imperialismens historia.75 Wide Sargasso Sea är 

en omskrivning och en problematisering av den fiktiva historien så som den gestaltas i Brontës 

Jane Eyre, en problematisering av Berthas galenskap och således en problematisering av hur den 

koloniale Andre representeras i västerländsk litteraturkanon. Liksom Burrows och Spivak, är jag i 

mitt försök att framhäva en möjlig tolkningslinje, medveten om att Wide Sargaso Sea, liksom Jane 

Eyre, har brister i sin representation. Brister som delvis kommenteras inom berättelsen. Den 
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analfabeta Christophines uttåg ur romanen gestaltar med finstämd precision vems röst som ännu 

inte får plats innanför litteraturens pärmar och vem som får rollen av periferi då Antoinette 

skrivs ett centrum. Litteraturen står inte utanför den sociala, politiska och ekonomiska kontext 

som den skildrar, men kan i bästa fall erbjuda en spegelbild, en förskjutande reflektion som 

rubbar vedertagen mening och som förändrar åtminstone litteraturens historia. Denna kvalitet 

och hoppfulla möjlighet illustreras i Wide Sargasso Sea av Antoinettes kommentar, just innan 

Rochester förvandlar henne till sin Bertha: "‘There is always the other side, always.’"(106).  

 Wide Sargasso Sea illustrerar, genom det skrivna så väl som genom det outskrivna, att tiden 

som går innebär en öppning till hur vi väljer att betrakta det förflutnas berättelser, varifrån vi 

väljer att blicka. Och i framtiden kanske det skrivs en roman som berättar Christophines historia, 

med andra karaktärer förpassade till biroller i kulisserna. Så småningom kanske det skrivs 

romaner även om dessa marginella karaktärer, som i sin tur har sina perifera figurer. Och så 

fortsätter berättelsen (till tidens ände). 
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