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Abstract

In this essay I analyze Karin Boye’s first novel, Astarte, focusing on her views concerning norms,

ideals and female liberation. The novel is written in a tone of irony, allowing for many of the

characters to be viewed as caricatures. The theories and methods I use are drawn from gender

studies  and  queer  theory.  Queer  theorist  Judith  Butler,  and  the  concepts  of  performativity,

interpellation, genealogy and the heterosexual matrix, are of central importance for my analysis. I

look at the hetero normative values,  that Boye ironizes,  which are sustained by performative

processes. The normative and idealizing proceedings described by Boye are, in my opinion, such

performative processes. I examine how Boye illustrates the creation of norms and ideals, their

influence and how they spread. Boye lays much of the responsibility for the idealization and

normativity on the consciousness industry. I consider the novel to be a form of gender parody,

challenging the notion that gender is something that can be defined by certain characteristics.

Butler is of the opinion that gender parodies expose the primordial identity that gender imitates as

being in itself an imitation without origin. 

Keywords:  Karin  Boye,  Astarte,  performativity,  interpellation,  genealogy,  the  heterosexual

matrix, Judith Butler, gender, norms, ideals, female liberation
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1. Inledning

Karin Boyes (1900-1941) debutroman  Astarte (1931) inleds med skapandet av ett ouppnåeligt

ideal. En reklamartist håller en presentation för två reklamexperter där han visar upp en sällsynt

vacker skyltdocka, förgylld i guld och döpt efter gudinnan Astarte.

Ni står framför en gudinna av högre rang, sade han. Detta är Astarte själv, som begär kroppar

och själar som offer.1

Reklamartisten får kritik av sina kollegor, som menar att en riktig kvinna inte ser ut såsom

skyltdockan. Astarte står för ett ideal som ingen människa klarar av att nå upp till, vilket givetvis

är reklamartistens avsikt. De som ser Astarte stå i ett skyltfönster kommer att vilja ha kläderna

hon har på sig då de associerar plaggen med hennes skönhet. Reklamartisten kallar henne för en

associationsledare.  Denna inledande scen visar  hur  ett  ideal  skapas  och missbrukas för  egen

vinning – syftet i det här fallet är att manipulera potentiella kunder till att köpa kläder. Det är en

uppenbart överdriven och ironisk scen som fångar in andemeningen i den kritik och uppfattning

av normer och ideal som många av dagens genusforskare och queerteoretiker intresserar sig för.

 I Astarte får vi följa ett flertal personer som alla har en strävan efter att klättra högre upp i

samhällets  hierarki.  De  styrs  av  skapade  ideal  och  förutbestämda  könsidentiteter  som  inte

nödvändigtvis  stämmer  överens  med verkligheten.  Vi  får  en  bild  av ett  samhälle  där  idealet

ständigt styr, men aldrig lyckas vara representativt för den verkliga människan. Boye vänder sig

mot sättet som samhället placerar in människor i fack och vill att de ska passa in i en specifik

mall. I en av bokens mest utmärkande scener tittar vi in i ett flickrum och ser hur en flicka har

blivit en avbild av kvinnorna i sina modetidningar. Det är en på samma gång söt och obehaglig

scen som är ett exempel bland flera där Boye avslöjar normbildande instanser och gör upp med

idealen. En viktig del av Astarte är motståndet mot idealet och här är Boyes feministiska tankar

tydliga. Många av samhällets normer och ideal är knutna till genus. Samhället ställer olika krav

på män och kvinnor.  

Boye beskrivs ofta som en kvinna som själv hade svårt att passa in i dåtidens mall över

hur en kvinna skulle känna och bete sig. Biografiska fakta kommer användas för att styrka sådana

påståenden i analysen, men främst låter jag texten – i detta fall  Astarte – tala. De teorier och

1 Boye, Karin, Astarte, 1 uppl. (Stockholm, 1931), Albert Bonniers förlag, s. 8
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metoder jag använder mig av är hämtade från genus- och queerteori. Jag har tagit mig friheten att

plocka fritt från de teorier jag tycker är mest intressanta och applicerbara på Astarte. Framförallt

är det queerteorins sätt att titta på normbildning – hur normerna skapas, upprätthålls och fungerar

– som är central för denna uppsats. Med en framförallt performativ läsning intresserar jag mig för

de processer som är normbildande och ämnar förklara hur Boyes tankar om normer och ideal kan

spåras till handlingar och traditioner. 

Syftet med den här uppsatsen är att redogöra för Boyes syn på normer och ideal och sättet som

det hänger ihop med kvinnlig frigörelse. På vilka sätt kan Boyes idéer i  Astarte jämföras med

olika  genusteorier?  Vad  kan  teorier  såsom  performativitet,  interpellation,  genealogi  och  den

heterosexuella matrisen berätta om Astarte och Boye? 
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2. Teori och metod

Karin Boye är en författare som jag vågar påstå att många har förutfattade meningar om. Vi vet

att hon var homosexuell och levde delar av sitt liv med andra kvinnor. Vi vet att hon var väldigt

politiskt engagerad och involverad i den socialistiska Clartérörelsen som tog kraftig ställning mot

nazismen. Vi vet att hon mot slutet av sitt liv mådde stundtals mycket dåligt, så till den grad att

hon slutligen tog sitt eget liv. Det är svårt att läsa hennes verk utan att ha denna bild av henne i

bakhuvudet.  Värt  att  påpeka är  att  den bild av Karin Boye som genom åren har målats upp

ständigt har formats av dåtidens värderingar. Margit Abenius, som kände Boye, skrev den första

omfattande  biografin,  Drabbad  av  renhet  (1950),  nio  år  efter  hennes  död.  Denna  biografi

innehåller många intressanta fakta och tankar om Boye, men är uppenbart färgad av Abenius egna

värderingar. Abenius verk har haft stor påverkan över den allmänna bild som skapats av Boye,

men det ska också understrykas att hennes biografi fått mycket kritik och har uppdaterats flertalet

gånger i senare biografier. Abenius känslor kring Boyes sexuella läggning och andra personliga

åsikter gör att man bör läsa boken med kritiska ögon. I  Astarte anar Abenius, utöver ironin, en

kärleksförklaring till den kvinnliga skönheten som hon påstår är ”halvt omedveten”.2 Jag anser att

det är ett spekulativt påstående baserat enbart på biografisk fakta om Boye och inte något hon

uttrycker i romanen.

Gunilla Domellöfs avhandling I oss är en mångfald levande (1986) är en uttömmande titt

på Karin Boyes person och författarskap. Det är en ofta hyllad avhandling som granskar Boyes

samtliga verk ingående. Domellöfs avhandling innehåller ett relativt omfattande parti om Astarte

där hon intresserar sig för  flera av romanens teman som är aktuella  för  denna uppsats.  Hon

funderar mycket över romanens symbolik, vilket har varit av stort värde för min uppsats. 

Camilla Hammarström kom 1997 ut med boken Karin Boye som dels är en biografi men

som även kommenterar tidigare Boye-forskning, främst Abenius och Domellöf, samt presenterar

egna tankar och slutsatser kring Boyes liv och verk.

Jämfört med Boyes mer kända verk såsom Kris och Kallocain har det skrivits relativt lite

om  Astarte.  Det  rör  sig  främst  om  kortfattade  reflektioner  i  biografier  såsom  Abenius  och

Hammarströms. 

2 Abenius, Margit, Drabbad av renhet. En bok om Karin Boyes liv och diktning, 1 uppl. (Stockholm, 1950), Albert
Bonniers förlag, s. 190
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De teorier och metoder jag använder mig av i denna uppsats är till stor del inspirerade av och

hämtade  från  Fanny  Ambjörnssons  Vad  är  queer? (2006)  samt  Tiina  Rosenbergs

Queerfeministisk Agenda (2002). De presenterar båda en översikt över queerteoretisk forskning

och går igenom teorins viktigaste beståndsdelar.  Rosenbergs bok är en aning mer präglad av

personliga åsikter. Queerteorins intresse för normbildning, och de olika teorier och metoder den

presenterar över hur man kan förhålla sig till den, är anledningen till att jag valt just queerteori

för  min uppsats.  Queerteorins  heteronormativa  forskning intresserar  sig  för  att  titta  på  vad i

samhället  som anses  vara  ”normalt”  -  vad  som är  normbildande –  och  vad som anses  vara

”avvikande”. Det queerforskare främst är ute efter är att problematisera heterosexualiteten som

norm.3 Man  utgår  ifrån  att  heterosexualiteten  är  kulturellt,  socialt  och  historiskt  skapad  och

undersöker hur normen skapas, upprätthålls och fungerar. Queerteori betecknar inte en identitet

utan en position i förhållande till det normativa.4 Uppsatsen inriktas främst på de feministiska

idéer som Boye presenterar samt hennes tankar kring normbildning och ideal som är knutna till

genus. Jag använder mig av queerteorins sätt att titta på normer och ideal men är inte bunden till

att enbart fokusera på sexualitet utan kommer behandla genus och identitet på ett mer allmänt

plan. Jag är försiktig med att definiera Boye som queer eftersom det utifrån Astarte lätt kan bli

spekulativt.  Astarte skrevs under en tid då homosexualitet  var olagligt  och sjukdomsklassat  i

Sverige, vilket är en anledning till att Boye inte haft möjlighet att vara särskilt öppen med queera

tankegångar. 

Den teoretiker jag valt att använda mig mest av i denna uppsats är Judith Butler och då

främst begreppen performativitet och interpellation, men även i mindre utsträckning begreppen

genealogi och den heterosexuella matrisen. Butlers tankar och teorier har jag hämtat från hennes

böcker Könet Brinner! (2005) och Gender Trouble (1990).

Performativitet kretsar kring hur olika handlingar skapar kön och identitet. Butler anser att

en individs kön egentligen inte existerar förrän det skapas av olika handlingar.  Enligt Butler ska

man inte se på den sociala världen som ett resultat utan en aktiv process, den sociala världen

konstrueras ständigt av dessa handlingar.5 Detta tankesätt är helt centralt för denna uppsats. Jag

kommer i  Astarte visa på performativa händelseförlopp och avslöja de instanser som står för

skapandet och spridningen av normerna och idealen.

Interpellation  innebär  en  process  där  en  kulturs  representationer,  genom  exempelvis

3 Ambjörnsson, Fanny, Vad är queer (Stockholm, 2006), Natur och Kultur s. 53
4 Rosenberg, Tiina, Queerfeministisk Agenda (Stockholm, 2002), Bokförlaget Atlas, s. 64
5 Judith Butler, Könet brinner! Judith Butler. Texter i urval av Tiina Rosenberg (Stockholm, 2005), Natur och

Kultur, s. 14
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medier,  tvingar  individerna  i  samhället  att  acceptera  ideologier  som  förmedlas  av  dess

representationer.6 Genom denna tillrättavisning får subjektet en bestämd social existensordning.7

Butlers användning av begreppet fokuserar ofta på språket där ord och benämningar bidrar till att

skapa bestämda identiteter.

Genealogi  innebär  kortfattat  att  man försöker  se  hur  kön/genus/sexualitet/identitet  har

formats  och  definierats  av  historien  istället  för  att  försöka  klassificera  skillnaden  mellan

kön/genus.8 Hur  kommer  det  sig  att  heterosexualitet  har  kommit  att  bli  den  sanna/självklara

sexualiteten medan homosexualitet  klassats som fel? Detta går givetvis att applicera på andra

typer av normbildning och så kallade motsatsförhållanden.

Den  heterosexuella  matrisen  beskriver  en  modell  där  människor  förutsätts  vara

heterosexuella och delas in i kön som kan definieras i egenskaper såsom manligt och kvinnligt

och där det råder ett motsatsförhållande mellan de två definitionerna.9

Analysen  är  strukturerad  med  romanens  upplägg  i  åtanke.  Jag  kommer  analysera  de

scener i romanen som är relevanta för denna uppsats. Romanens kapitel skildrar ofta olika tankar

kring ideal, normer och frigörelse – vissa följer ett fåtal karaktärer närgående medan andra är

bredare skildringar där normer och ideal speglas ur ett historiskt perspektiv.

6 Ibid. s. 26
7 Ibid. s. 191
8 Rosenberg, s. 70
9 Ibid. s. 71
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3.1 Överblick, mottagande

Astarte utkom 1931 och är Karin Boyes första roman. Den följde upp ett  antal väl  mottagna

diktsamlingar. Romanen är skriven under tiden då Boye var som mest engagerad i Clartérörelsen,

något som är märkbart i bokens starka politiska budskap. Hammarström påpekar att romanen har

”en frän marxistiskt färgad ton i sin iskalla samhällsanalys.”10 Ett vanligt förekommande budskap

är hur viktigt det är att människor håller ihop och bryr sig om varandra. Mycket kritik läggs på

storstaden Stockholm som tycks splittra människor och lämnar alla att klara sig själva medan

mindre samhällen såsom småorten Riltuna beskrivs som en plats där människor hjälper varandra.

Astarte är ingen konventionell roman, den är mycket fragmentarisk och består av flera kapitel

som bäst kan beskrivas som stämningssättande scener. Boken innehåller givetvis återkommande

karaktärer och en, om än vag, övergripande handling, men Boye använder sig också mycket av

symbolik och bryr sig inte särskilt mycket om varken tid eller rum. Abenius vill inte kalla Astarte

för en roman utan tycker att ordet ”prosadikt” är mer träffande.11

Astarte tilldelades andra pris i  en nordisk romanpristävlan och prisades för sin vackra

prosastil.12 Flera kritiker var dock negativt inställda till romanens fragmentariska uppbyggnad och

efterfrågade  ett  mer  strukturerat  verk.13 Det  är  kanske  därför  som  Boyes  fyra  efterföljande

romaner är mer traditionellt uppbyggda.  Jag anser att  Astarte är en av Boyes böcker som är

absolut tydligast i sitt feministiska och politiska budskap. I Astarte är Boye stundtals övertydlig

och man kan känna av en tydlig ilska och nerv. Det är svårt att ta miste på Boyes ironiska ton,

även om det är något som faktiskt verkade gå många förbi när boken först gavs ut. Astarte fick

hård kritik i exempelvis Danmark, något Boye svarade på i ett brev till en dansk författarkollega: 

Jag hoppas Ni inte tycker att min bok är bara struntprat och ”damsida”, som någon dansk

recensent skrev, (för resten jo, den är damsida, den handlar om damsidan, kan man ju säga).

Jag har verkligen menat en hel del med den. Men de danska kritiker, som har upptäckt någon

mening i den – de flesta har inte upptäckt någon – har hittat en alldeles fel mening... Den måste

vara mycket obegriplig.14

Att  Astarte blev förminskad till  just  ”damsida” säger  mycket  om dåtidens värderingar.

10 Hammarström, Karin, Karin Boye (Stockholm, 1997), Natur och Kultur s. 93
11 Abenius, s. 187
12 Hammarström, s. 108
13 Ibid. s. 108 f
14 Ibid. s. 109
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Domellöf påpekar hur litteratursynen under den tiden såg på litterära verk som ett uttryck för

författarens personlighet, något som påverkade verk av kvinnor särskilt  hårt  då  kvinnosynen

lämnade mycket övrigt att önska. Istället för att se att satiren i Astarte har en verklig förlaga så

såg man istället romanens ironi och satir som Boyes vilda fantasier. Domellöf påpekar också att

flera kritiker inte såg romanens okonventionella uppbyggnad som ett medvetet estetiskt val, utan

att man istället tog för givet att det berodde på författarinnans bristande förmåga, något som kan

härledas till att  kvinnors skapandekonst under tiden ofta hade mycket lågt anseende.15 Astarte

tycks ha varit en överlag missförstådd roman, vars okonventionella stil och samhällskritiska ton

inte togs på allvar. Med tanke på att romanens huvudmening är kritiken av ett samhälle styrt av

normer och ideal är det nästan komiskt att kritiken av romanen tycks ha varit så styrd av dåtidens

låga förtroende för kvinnors skapandekonst.

Jag tycker att mottagandet av Astarte är högst intressant då det belyser precis det problem som

romanen  presenterar,  och  det  som  många  queerteoretiker  intresserar  sig  för  –  hur  normer

upprätthålls och fungerar. Den kamp för, och hopp om, jämställdhet mellan könen som romanen

speglar var helt uppenbart inte uppnådd när romanen gavs ut.

3.2 Handling, personer, ton

Astarte är en okonventionellt berättad roman. Många kapitel är skilda från varandra och Boye

hoppar friskt mellan olika karaktärer, platser och tillfällen. En del kapitel tycks inte ha särskilt

mycket med handlingen att göra men finns där för att sätta stämningar och tydliggöra bokens

budskap.  Romanens  kapitel  kanske främst  ska  ses  som små scener  där  vi  får  blicka  in,  den

övergripande handlingen är vag och inte särskilt intressant. Fokuset ligger på vad som utspelas i

de enskilda scenerna. Även om romanen är splittrad upplever jag den dock som enhetlig i sitt

budskap och sin ton. Vissa partier bryter nästan illusionen av att det är en fiktiv roman vi läser då

Boye på ett väldigt strukturerat sätt redovisar sina tankar och idéer. Karaktärerna blir på så sätt

inte  helt  trovärdiga,  men  Astarte bör  inte  läsas  som  en  realistisk  roman.  Huvudsyftet  med

romanen är uppenbarligen att få ut ett budskap – handling, realism och struktur är sekundärt.

15 Domellöf, Gunilla, I oss är en mångfald levande. Karin Boye som kritiker och prosamodernist (Stockholm,
1986), Almqvist & Wiksell, s. 34
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Romanens ton är ironisk och satirisk. Såsom Domellöf påpekar uttrycker Boye stundtals

motsatsen till vad hon egentligen avser, vilket gör att romanen lätt kan missuppfattas.16 Ironin och

satiren är i vissa scener extremt tydlig, Hammarström påpekar att det stundtals gränsar till det

hatiska.17 Jag kan tycka att kännedom om Boyes politiska och feministiska åsikter underlättar

läsningen  av  Astarte.  Romanens  karaktärer  är  ofta  karikatyrer  –  extremt  överdrivna  och

endimensionella, vilket jag dock uppfattar som helt och hållet medvetet.

Romanen  inleds  med  presentationen  av  skyltdockan  Astarte.  Abenius  påpekar  att  romanens

ursprungliga titel var just ”Skyltdockan”.18 Scenen uppvisar den ironiska och satiriska ton som

kommer prägla mycket av romanen. Rika reklammän sitter i skinnfåtöljer och har makten över

mode  och  stil.  De  är  mer  intresserade  av  att  sälja  sina  kläder  än  av  etik  och  moral.

Personporträtten är gravt överdrivna, vilket uppenbart är meningen. Scenen slutar med att en av

reklammännen, Herr Landers, funderar över sin systerdotter, Britt, som inom kort ska flytta till

Stockholm.

Romanens olika personer representerar olika ideal och normer, något som varierar efter

deras kön, ålder och ställning. Här hittar vi tankar om vad det innebär att tillhöra olika delar av

samhället, exempelvis: kvinna/man, arbetarklass/övre medelklass.

Britt  är  en  ung flicka  som flyttar  från  småstaden Riltuna  till  storstaden Stockholm.  I

Stockholm introduceras hon till  ett  helt  annat liv där status och det  sociala spelet  är  mycket

påtagligare än i Riltuna.

Tage är en ungkarl som vill hitta kvinnan i sitt liv, samtidigt som han försöker klättra på

karriärstegen och bli fast anställd på en veckotidning. I och med sitt arbete på veckotidningen

ansvarar han för många av de ideal som sprids.

Viola jobbar i sybehörsaffär och bor hemma hos sin mor. Hon har en lös relation med

Tage men ser sig samtidigt om efter andra män. Hon är en företagsam kvinna som söker sig bort

från en värld där andra bestämmer åt henne, samtidigt som hennes drömmar skulle kunna vara

direkt hämtade från en banal novell. Hon vill hitta en rik man och leva ett liv i lyx där hon har

makt. Hon vill  att andra kvinnor ska avundas henne och att  män ska falla handlösa i hennes

närhet.

Gemensamt för dem alla är att de vill uppåt i samhällets hierarki. Deras upplevelser och

16 Ibid. s. 155
17 Hammarström, s. 99
18 Abenius, s. 187 f
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relationer  med varandra speglas  i  ett  antal  kapitel  som löst  hänger ihop.  När  romanen slutar

lämnas vi mitt i Britt, Tage och Violas berättelser - deras konflikter och bekymmer har inte lösts

och vi vet inte hur det ska gå för dem.

Britt,  Tage  och  Violas  personligheter  skulle  kunna  ses  som  en  parodi  på  den

heterosexuella matrisen. Deras överdrivet ”normala” personligheter där sökandet efter att passa in

och rätta sig efter normerna och idealen, där inget utrymme finns för att vara annorlunda, ser jag

som ett exempel på hur Boye parodierar den heterosexuella matrisen.

Utöver scenerna med Britt, Tage och Viola finner vi tre kapitel med ett betydligt bredare

perspektiv. Här hoppar Boye i tid och rum och skildrar hur normer och ideal har spridit sig genom

historien – hur normerna och idealen har skapats och förts vidare genom traditioner. Dessa scener

börjar i en klädbutiks skyltfönster och för oss genom associationer till kläderna bort till andra

platser. Boye ger kläderna historiska och kulturella innebörder.

I  ett  kapitel  skildras  småstaden  Riltuna,  där  den  nya  tidens  framgång  är  tydlig.

Moderniseringen har enligt Boye fört med sig kyla – människor tycks komma längre bort från

varandra. Här är den marxistiska tonen tydlig. Det finns en sorg över att människor inte bryr sig

om varandra på samma sätt som förr, något som har gjorts svårare av att samhällena är större. Här

riktas också en hel del kritik mot storstaden Stockholm – där större delen av romanen utspelar

sig.

Slutscenen knyter an till inledningsscenen. Där skyltdockan Astarte i det första kapitlet

var en skapad kvinna med ett vackert yttre men ett tomt inre fylls denna roll i slutkapitlet av Britt

– enda skillnad tycks vara att Britt är en verklig person i kött och blod. Hennes skönhet hyllas i

ett  tal  av  en  berömd  författare,  samtidigt  som  all  form  av  personlighet  och  individualitet

överhuvudtaget inte nämns. Romanen slutar med att Britt blir medveten om sin egen fulländning,

samtidigt som vi läsare inte är lika övertygade.

Ansvaret  för  idealen lägger  Boye till  stor  del  på medvetandeindustrin.  Modefirmorna,

tidningsredaktionerna, filmbolagen – de har ett oerhört inflytande över de ideal som sprids och

uppfattas som verkliga och sanna.  Domellöf påpekar att:

Karin Boyes satir riktar sig mot uppfattningen att den formella kvinnofrigörelsen skulle kunna

leda till någon form av förändring så länge tolkningsmonopolet på värld och litteratur låg hos

dem som placerade kvinnan i en ideal värld skild från verkligheten.19

19 Domellöf, s. 164
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4.1 Inledningsscenen – symbolisk skapelseakt, genusparodi

Många av Astartes scener är skildringar där normer och ideal aktivt skapas och förs vidare. Ett av

romanens  stora  teman  är  att  människor  styrs  av  bestämda normer  och  förhåller  sig  till,  och

försöker  passa  in  i,  tydliga  könsroller.  Därför  är  queerteoretikern  och  genusforskaren  Judith

Butlers  teorier  väldigt  värdefulla  vid  en  analys  av  Astarte.  En  av  Butlers  tankar  är  att

”könsidentiteter installeras genom en stiliserad upprepning av akter.”20 Astartes scener kan ses

som exempel på dessa akter.  I  scenerna beskrivs dessutom upprepningsprocesser som formar

normer och ideal.

I  Astartes  inledningsscen  presenterar  en  reklamartist  en  skyltdocka  han  har  skapat  för  två

reklamartister.  Skyltdockan  föreställer  en  kvinna,  men  istället  för  att  ha  skapat  henne  efter

verkliga förlagor är hon idealet av kvinnan.

Här finns bara Könet kvar, men könet i dess mest förföriska och segervissa skepnad.21

Astartes utseende beskrivs som direkt absurt – så fullkomligt överdrivet att det nästan blir

omänskligt.  Domellöf  skriver  att  ”Kvinnan,  som går  förbi  skyltfönstret,  kan  spegla  sig  i  ett

fullkomligt andra jag.”22 Att skyltdockan är döpt efter en gudinna är signifikativt för att hennes

skönhet  är  övermänsklig.  Samtidigt  är  hennes  utseende  något  att  eftersträva.  Den  skapade

skyltdockan representerar både idealbilden av kvinnan och på samma gång ett önskemål om hur

kvinnan  bör  se  ut  –  som  hon  omöjligen  kan  leva  upp  till.  Reklamartistens  mening  är  att

skyltdockan Astartes  skönhet  ska avspegla sig på kläderna.  De som ser  henne i  skyltfönstret

förknippar hennes skönhet med kläderna, menar reklamartisten.  

Astarte representerar alltså ingen verklig identitet  utan en skapad. Samtidigt är det en

identitet som har inflytande och kan uppfattas som verklig. Det är precis det Butlers performativa

teori intresserar sig för. Vi människor förhåller oss till föreställningen om vad det innebär att vara

man eller kvinna.

Butler  nämner  ofta  så  kallade  genusparodier.  Med  genusparodier  menas  exempelvis

20 Butler, s. 15
21 Boye, s. 14
22 Domellöf, s. 157
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dragshower och liknande där föreställningen om könet dras till sin spets och parodieras. Jag anser

att man skulle kunna kalla inledningsscenen med skyltdockan Astarte för en genusparodi. Enligt

Butler så radikaliserar genusparodier ”föreställningen om att det skulle finnas ett original.”23 Med

skyltdockan Astarte har reklamartisten ämnat skapa en idealkvinna som ska representera drag

som är typiska för könet kvinna. Det är givetvis en absurd idé som parodierar hela uppfattningen

om att kön och genus skulle kunna definieras i skönhetsideal.  Butler menar att genusparodier

avslöjar ”att  den ursprungliga identitet  som genus formar sig efter  i  sig är  en imitation utan

ursprung.”24 Det  är  denna  absurditet  som  Boye  med  sin  ironiska  ton  försöker  tydliggöra.

Inledningsscenen med skapandet av en skyltdocka som ska representera den perfekta kvinnan är

absurd – framförallt  när  vi  får  veta  syftet  bakom och när framställningen är  så pass banal  -

samtidigt som det är lätt att erkänna att verkligheten inte ligger långt därifrån.

Jag anser att man kan läsa i stort sett hela romanen som en genusparodi då Boye drar

föreställningen  om att  kön  kan  definieras  i  manliga  och  kvinnliga  egenskaper  till  sin  spets.

Inledningsscenen är särskilt tydlig då den beskriver en symbolisk skapandeprocess av könet.

4.2 Könsidentiteter, performativa processer, interpellation

Butler menar att ett kön inte finns till förrän det skapas av olika handlingar. Ingen är kvinna eller

man utan görs till kvinna eller man.25 Det pågår hela tiden en process där sociala praktiker aktivt

skapar exempelvis kön, genus och sexualitet.26 Det finns ”inga förutbestämda inre essenser –

uppsättningar  av  äkta,  stabila  och  autentiska  karakteristika.”27 Denna  teori  kallas  för

performativitet. Det ska påpekas att begreppet performativitet använts av andra före Butler, men

det är främst hennes definition och användning av begreppet som jag tillämpar här.

I  kapitlet  ”Vita  möbler”  hälsar  Britt  på  vännen  Annalotta.  Boye  använder  sig  av  kompisen

Annalotta, hennes åsikter, hennes flickrum och de saker som finns där för att måla upp en bild av

23 Butler, s. 16
24 Ibid. s. 92
25 Rosenberg, s. 70
26 Butler, s. 14
27 Ibid. s. 14 f
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ideal  sett  från en ung flickas  perspektiv.  Annalotta  beskrivs  som ungdomlig,  oskuldsfull  och

obestämd. 

Den unga flickan vet ännu inget om allvaret i världen, hennes dag är en vårens lek, hennes natt

oskuldens djupa sömn med drömmar om änglar och kattungar och förgätmigejer. Också i vaket

tillstånd överraskas hon då och då av drömmar, svärmiska fantasier om kärleken, eller hurtiga,

praktiska – det hör ungdomen till – men ännu är de rena och obestämda som när man går en

slingrande  väg  fram och  undrar  vilket  nytt  landskap  solen  ska  skina  över  på  andra  sidan

kröken.28

Annalottas rum är ett typiskt flickrum, ett rum ”som till alla delar överensstämde med en

ung flickas natur.”29 Vita möbler står ordnade i tilltalande grupper och på ett blomsterbord står

skära begonior. När Britt kommer in i Annalottas rum utbrister hon ”O vad ditt rum är sött!”30 På

Annalottas  skrivbord  ligger  ett  nummer  av  veckotidningen  Hemmets  Härd.  Britt  noterar  att

kvinnan på framsidan är mycket lik Annalotta.”Nej se, sade Britt, där är ju du igen!”31 Hon har

brunt vågigt hår, rosiga kinder, stora blå ögon, en liten rak men obestämt mjuk näsa och en lika

obestämd liten röd mun. Annalotta medger att det finns likheter, men förstår inte riktigt hur det

gått till och påpekar skämtsamt att tidningarna brukar rita av henne på telepatisk väg.

Bilderna var inte ritade efter Annalotta, och Annalotta kunde ju inte gärna vara gjord efter

bilderna heller. Hon var på något sätt mer än Annalotta, en idealtyp, sådan den också levde i

tecknarnas fantasi och kom fram i deras bilder. Kamraterna i skolan tycktes känna likadant, de

böjde sig alltid för hennes överlägsenhet, mest därför att de var rädda för hennes ogillande –

hon hade något så oåtkomligt osårbart över sig, hon visste väl med sig själv, att hon var ett

slags ideal, och en sådan övertygelse smittar av sig. Britt för sin del såg upp till henne nästan

som om hon varit en stor filmstjärna. Det fanns för resten många filmstjärnor, som liknade

Annalotta.32

Annalotta  representerar  idealet  och  inte  en  typisk  flicka.  Hennes  flickrum  är  nästan

överdrivet flickigt och hennes utseende helt i linje med de riktlinjer för hur en kvinna bör se ut

som presenteras i veckotidningen. Hon är precis som idealkvinnan i veckotidningarna och andra

28 Boye, s. 43
29 Ibid.
30 Ibid. s. 44
31 Ibid. s. 45
32 Ibid. s. 46
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elever i hennes skola vill vara som henne. Annalotta representerar inte idealet och normerna på

enbart det ytliga planet, även hennes åsikter är helt formade efter hennes veckotidningar och den

tveksamma bild av verkligheten som de skildrar. 

Annalotta visar Britt en novell som finns med i ett nummer av veckotidningen. Det är en

kärlekshistoria om en professor som ger sin elev, en ung kvinna, underkänt i fysik vilket för med

sig att hon inte får följa med sina föräldrar utomlands över sommaren. När de möts igen senare

blir  professorn  förälskad  i  henne  –  Annalotta  beskriver  det  som  att  hon  har  en  särskild

dragningskraft, kvinnlighet - men hon avfärdar honom då hon aldrig förlåtit honom för att han

gav  henne  underkänt.  Professorn  är  hjärterkrossad  och  försöker  dränka  sig,  men  hindras  av

eleven. Novellen slutar med att de gifter sig och flickan får äntligen åka utomlands.

Novellen, såsom vi får den beskriven, framstår som banal. Den är typiskt heteronormativ

med en klassisk föreställning om att varje flicka vill gifta sig med en man och att hon genom

giftermålet uppnår sina drömmar. Annalotta uppfattar den som realistisk och menar att ”den säger

ifrån hur det verkligen går till.”33 Annalotta gör sig lustig över sin lärarinna som skulle mena att

ett godkänt fysikbetyg är viktigt, men Annalotta undrar vad det kommer bli av en klasskamrat,

Solveig, som har fina betyg men inte ett vackert yttre. Annalotta menar att man kommer längre

med konsten att fängsla en man än med höga betyg.

En man har kommit någon vart, när han förtjänar mycket pengar och står mycket i tidningen.

Men en dam står bara i tidningen, om hon slår världsrekord i någonting eller är filmstjärna

eller om hon blir märkvärdigt gift, inte om hon sitter på kontor. Och förtjäna pengar, det vet du

väl är karlgöra – jag menar förstås ordentligt med pengar, inte bara så där så man lever på det.

För lite mer vill man väl ändå än bara leva? Nej du, jag tror inte på betygen jag. I böcker och

noveller och filmer är det alltid flickan med Det, som får chefen, och så går det nog till i

verkligheten med. Varifrån skulle författarna annars ta det?34

Annalotta  ser  inte  bara  ut  som  idealkvinnan,  hennes  drömmar  om  framtiden  och

tankegångar  kring  kön  och  genus  stämmer  helt  överens  med  den  påhittade  fantasivärlden  i

veckotidningens noveller. Hon tror mer på utseende och förmågan att kunna fängsla en man än att

göra bra ifrån sig i skolan. Den genusbild hon beskriver i citatet ovan är väldigt hierarkisk – att

tjäna pengar är karlgöra, och för att en kvinna ska få ta del av dessa pengar behöver hon fånga

mannen.

33 Ibid. s. 48
34 Ibid. s. 49 f
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Det som är intressant med den här scenen är hur den kan ses som ett  exempel på en

performativ process – hur normer kring kön och genus skapas – samt hur de skapade normerna

bibehålls. Tidningen är en performativ process. Framsidan av tidningen pryds av en kvinna som

representerar ett ideal – en norm för hur en kvinna bör, och bör vilja, se ut. I tidningen vet vi att

det finns en novell som presenterar en bild av kön och genus där en kvinna fångar en man tack

vare sin kvinnlighet och sin speciella dragningskraft. I Annalotta ser vi det genomslag tidningens

budskap och ideal har. Tidningen skapar en bild av kön och genus som Annalotta uppfattar som

äkta och sann. Denna performativitet  förs genom Annalotta  vidare.  Annalotta är  en kopia av

kvinnan på framsidan av veckotidningen och hon upplever novellen som verklighetstrogen. Hon

tycker att egenskapen att kunna fängsla en man är viktigare än att tillgodoräkna sig kunskaper i

skolan. Britt, samt andra klasskamrater, påverkas i sin tur av Annalotta. Den väldigt hierarkiska

relationen mellan man och kvinna som Annalotta presenterar är inte något som Britt gör motstånd

mot.

Att tidningen är en veckotidning som ständigt återkommer med nya nummer och som

Annalotta aktivt läser är av stort symboliskt värde. Butler menar att könsidentiteter installeras

genom upprepning av akter.35 I och med att Annalotta ständigt läser nya nummer av tidningen så

utsätts hon upprepade gånger för tidningens bild av könsroller och identitet. En viktig detalj i

Butlers  teori  är  att  den  sociala  stabiliteten  vilar  på  den  här  upprepningen,  samtidigt  som

upprepningen innebär en möjlighet till förändring.36 Varje upprepning kan potentiellt föra med sig

små eller stora förskjutningar. Annalottas drömmar beskriver Boye som ”rena och obestämda”, så

hon medger att det finns hopp för förändring, men det stärker också intrycket av att Annalotta är

öppen för påverkan.

Scenen i Annalottas rum slutar med att Britt lånar veckotidningen av Annalotta och bär

den under armen när hon beger sig hemåt. Slutet av scenen beskriver på så sätt en performativ

handling där normerna och idealen sprids vidare.

Butler  utgår  från  den  marxistiska  filosofen  Louis  Althusser  när  hon  använder  sig  av

begreppet  interpellation.  Interpellation  innebär  kortfattat  en  process  där  ”en  kulturs

representationer – genom medier som television, film, teater, tidskrifter, reklam, etc – så att säga

tvingar  individerna  att  acceptera  de  ideologier  som  förmedlas  av  dess  representationer.”37

Althusser menar att denna interpellation är en ensidig handling, ”som lagens makt och kraft att

35 Butler, s. 15 f
36 Ibid. s. 16
37 Ibid. s. 26
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framkalla fruktan och att  samtidigt erbjuda ett  erkännande”. Genom denna tillrättavisning får

subjektet – i denna scen Annalotta och Britt - en bestämd social existensordning.38

Veckotidningens verkan över Annalotta upplever jag som väldigt manipulativ, det är svårt

att  se  att  något  av  det  Annalotta  säger  kommer  från  egna  reflektioner  utan  påverkan  från

veckotidningen. Detta hör givetvis ihop med att Annalotta är ung och naiv, vilket dock gör scenen

än mer obehaglig. Scenen ger en bild av att unga människor är mycket lättpåverkade och har

svårt att värja sig för de skapade idealen. Scenen uttrycker en idé över hur normer och ideal

skapas (performativitet) samt ett exempel på ett händelseförlopp över hur de sprider sig och förs

vidare. Boyes tankegångar i den här scenen är till stor del helt i linje med flera av Butlers teorier.

I kapitlet ”Sakrament” återkommer tankegångarna som vi mötte i Annalottas flickrum. Tage och

Viola går på bio och ser en film med filmstjärnan Bel Bird. För Viola är Bel Bird idealet. Medan

hon ser filmen redogör hon kort om Bel Birds historia.

För fem år sedan kom hon till Hollywood som en liten fattig flicka från Rhode Island, och nu

är hon hela världens dyrkade Bel,  tack vare sin skönhet,  sin smärta figur,  sitt  drömmande

gåtfulla leende, sitt måttfulla spel och en ofantlig reklam. Hennes öde är det avundsvärdaste

som finns, och det ligger inom räckhåll för lite var. Medan man väntar, kan man sätta sig in i

hur det var för Bel Bird, hur hon hade det förr – hon stod i butik, tänk, och nu! - hur hon blev

den  stora  Bel,  hur  hon  har  det  nu,  vad  hon  tänker  om livet  och  kärleken.  Den  som går

Kungsgatan eller Strandvägen fram vid middagstid, kan räkna tiotal efter tiotal av små Bel

Birds.  Samma finpenslade  ögonbryn  under  tättslutande filthatt,  samma strålande  blick  och

samma glidande behagfulla gång. Samma tankar om livet och kärleken. 39

Bels framgångar tillskriver Viola hennes skönhet, hennes smärta figur, sitt drömmande

gåtfulla leende, sitt måttfulla spel. Detta kan ses som en fortsättning på Annalottas tankar om att

yttre attribut skulle vara viktigare än bra betyg i skolan. Vi kan också se likheter mellan Bel Bird

och Astarte – ett fulländat utseende. Viola tycker att Bels öde är ”det avundsvärdaste som finns” -

alltså är det Violas absoluta ideal. Viola menar också att Bels öde ”ligger inom räckhåll för lite

var” och menar att man på Stockholms gator kan se massvis med flickor som liknar Bel Bird.

Samma utseende går igen, och även samma ”tankar om livet och kärleken”. Vi får inte intrycket

av att Bel Bird är särskilt unik utan att hon snarare förkroppsligar ett ideal som många andra har

tagit till sig och införlivat i sin person. Att Bel kom till Hollywood som en fattig flicka men till

38 Ibid. s. 191
39 Boye, s. 93 f
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slut blev en stor stjärna låter nästan som en saga.

Där tidningen stod för spridningen av normerna och idealen – den performativa processen

– i Annalottas flickrum så fyller filmen/biografen den rollen i denna scen. Domellöfs slutsatser

om scenen beskriver i stort sett en interpellationsprocess:

medvetandeindustrin utnyttjar deras önskedrömmar och fantasier och hur den aktivt formar

deras medvetanden.40 

4.3 Tage – Ideal skapas, naturligt urval

Tage är romanens manliga huvudperson. Likt Britt och Viola söker sig Tage uppåt i samhällets

hierarki. Viola och Tage är två karaktärer som har en hel del gemensamt. De träffar varandra, men

ingen av dem känner sig direkt fast i någon relation. De tittar båda på andra tänkbara partners och

drömmer sig bort. Tage beskriver sin syn på förhållanden och kärlek för sin kompis Tord:

Jag har verkligen älskat ganska många kvinnor i mina dar, men vad är det man finner? Ett rus,

och i bästa fall sig själv, sin egen bästa form för en tid, och i sämsta fall – och till slut alltid –

besvikelse över att man inte finner den. Jag har tänkt mig en novell i den här stilen: en kvinna,

som är ett stycke på alla sätt, och en man, som ser sitt ideal i henne och inte vill se annat och

därför blir lycklig, förstår du.41

Tage verkar dock ha svårt att hitta en kvinna som kan uppfylla detta. Vi får bilden av Tage

som en typisk ungkarl.  Han träffar  Viola,  samtidigt  som han lämnar dörren öppen för  andra

kvinnor. Tage har ett gott öga för Britt, som är hans kusin, och han anser henne vara av högre

klass än Viola – Viola arbetar i sybehörsaffär medan Britt kommer från en finare familj. I ett

flertal scener tittar Tage på andra kvinnor och fantiserar om dem.  När Tage dansar med Viola på

en danssalong förvandlas Viola och blir istället för en person till en kropp som Tage kan projicera

sina drömmar på.

Tage rycker Viola hårdare inpå livet, för henne i underliga nyckfulla turer, känner sin makt

över den vältränade, smidiga kroppen, tvingar henne tyranniskt hit och dit. Just nu är hon inte

40 Domellöf, s. 169
41 Boye, s. 61 f
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Viola, inte heller är hon könet kvinna, men hon är den kvinna hans sinnen i hemlighet alltid har

ropat efter och aldrig nått. När dansen är slut, är också förtrollningen bruten : illusionen av att

känna till botten och härska utan gräns ebbar tillbaka, men så som nattens syner ebbar tillbaka,

utan att lämna sår eller ärr. Till nästa dans. 42

Viola förlorar sin personlighet och blir istället enbart en kropp varpå Tage placerar sina

ideal. I dansens hetta föreställer sig Tage att Viola är hans idealkvinna. Tage verkar inte vilja ha

en verklig kvinna utan en skapad kvinna som finns i hans drömmar. 

En liknande scen finner vi i kapitlet ”En helt annan värld” där Tage befinner sig på en

danstillställning  hemma  hos  Landers.  Britt  beskrivs  som  mycket  vacker  och  får  gott  om

uppvaktning av männen, däribland Tage. När Tage bjuder upp Britt till dans konstaterar han att

hon inte är lika tränad som Viola, men han ser potential.

Hennes  mjuka  kropp  var  som  mjuk  lera,  som  väntade  på  sin  slutgiltiga  form,  och  i  de

troskyldigt speglande ögonen och på de fuktiga läpparna, som stod halvöppna, medan hon tyst

och  uppmärksamt  lyssnade  till  vem  som  talade,  låg  samma  bedårande  allslukande

mottaglighet.

     Vad skulle man inte kunna göra av en sådan ung kvinna!43

Tage  ser  även  denna  kvinna  och  danspartner  som  något  som  kan  formas,  Britt  blir

förminskad till en kropp på samma sätt som Viola. Hammarström påpekar att ”Den kvinnliga

rollen  är  reducerad  till  att  vara  mottagande  formlöshet.”44 Likheterna  mellan  Britt  och

skyltdockan Astarte är uppenbara. Hammarström menar att ”Hon suger i sig männens ord och är

som  en  materia  som  bara  väntar  på  att  få  formas  av  någon  annan.”45 Likt  reklamartisten

kontrollerar skyltdockan i syfte att sälja kläder och ge honom inkomst ser Tage på Britt som en

kropp som han kan skapa sin drömkvinna av.

Tage är journalist och jobbar för Hemmets Härd, veckotidningen som Britts kompis Annalotta har

i sitt rum. Tage beskrivs som en schysst person, ”han är flitig” och ”vet hur man ska behandla

folk.”46 Hans arbetsuppgifter handlar dock inte om personlig smak, de artiklar han väljer ut – som

42 Ibid. s. 69
43 Ibid. s. 86 f
44 Hammarström, s. 99
45 Ibid. s. 98
46 Boye, s. 157
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sprids  till  en  läsarkrets  på  250  000  –  ska  mätta  ett  behov.  Tage  är  ”En  kugge  i

samhällsmaskineriet”, ”en tjänare av allmänhetens påtagliga behov.”47 Tage är med och väljer

vilka artiklar som ska publiceras i tidningen. Till det kommande numret har han två artiklar som

skildrar en filmstjärnas respektive en boxningsmanagers väg till framgång. Tage påpekar att en

filmstjärna och en boxningsmanager inte är någon Jeanne d'Arc eller Engelbrekt, men hjältar på

sitt sätt som skänker välbehövd optimism till vanliga människor med trista liv. Han ser det som

en välgärning om han kan få sina läsare att ”hysa en liten hemlig, skimrande dröm, dit de kan fly

från vardagens enahanda.”48

           Välsignad vare illusionen, den är visst det enda säkra i den osäkra världen. 49

Tage erkänner att verkligheten och idealet inte stämmer överens, men hyllar samtidigt illusionen.

Idealet, lögnen, är något att eftersträva.

Redaktören för Hemmets Härd vill  ha Tages åsikt om vilken av två akvarellmålningar

föreställande två kvinnor som han föredrar. Ena bilden föreställer en kvinna med ”fint skuggad

svanhals,  rådjursögon,  körsbärsmun,  allt  omgivet  av  ljusgrönt  björklöv.”  Den  andra  bilden

föreställer  ”en hel  flickfigur  med vårvind i  kjolarna,  ben,  fladdrande gult  hår,  blåklintsögon,

likaledes  körsbärsmun.  Blå  himmel,  ljusgröna  björkar,  röd  stuga.”50 Tage  föredrar  den  första

bilden, han tycker att den andra är banal. Redaktören föredrar den andra, varpå Tage erkänner att

den nog mer går ihop med andan i Hemmets Härd. Det är lätt att tänka sig tillbaka till Annalottas

flickrum där Annalotta och Britt inte har förmågan att se banaliteten i tidningens skönhetsideal

utan accepterar det som något eftersträvansvärt och normalt.

I  denna scen visar Boye hur enkelt  och oansvarigt ett  ideal skapas. Hemmets Härd är

själva kärnan utav medvetandeindustrin, basen där idealen skapas och sprider sig. De som har

förmågan att se banaliteten i ett skönhetsideal väljer ändå att sprida dem vidare och tycker att

illusionen är något positivt. Veckotidningsredaktionen står för interpellation då de har makten att

sprida  sina  ideal,  samtidigt  som de  gör  en  ekonomisk  vinst.  De anser  dessutom att  de  bara

tillgodoser ”allmänhetens påtagliga behov.” Boye kritiserar en naivitet och nonchalans som får

stora konsekvenser. Om Boye i de flesta andra scener visar hur normerna sprider sig och vilken

påverkan de har  på människor så visar  scenerna med Tage hur de medvetet  skapas och förs

47 Ibid.
48 Ibid. s. 160
49 Ibid.
50 Ibid.
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vidare. Mycket av ansvaret för normerna och idealen läggs på medvetandeindustrin och även om

Tage  enbart  är  ”en  kugge  i  maskineriet”  så  är  han  medskyldig.  Tage  är  en  av  de  första

beståndsdelarna  i  den  performativa  process  som  Boye  i  scenen  i  Annalottas  flickrum

demonstrerade följderna av. Domellöf menar att ”Genom sin skildring av Tage Werins arbete har

Karin Boye visat hur icke önskvärda sidor av kvinnligheten, som sexualdrift,  självkänsla och

yrkesmedvetenhet, definierats ut och den vita drömmens kvinna skapas.”51 Tidningen beskrivs i

Astarte som en instans som förminskar kvinnans värde – genom sitt sätt att sprida idealbilder av

henne, ge henne särskild karakteristika i novellerna och i bilderna. 

I kapitlet ”Naturligt urval” diskuteras det i matsalen om att Tage har fått fast anställning. Några

av hans arbetskamrater misstänker att  det har att  göra med hans högt uppsatta morbror,  bara

någon enstaka erkänner att det kan bero på att han faktiskt är duktig. Diskussionen förs in på att

andra kanske hade förtjänat tjänsten mer än Tage, exempelvis en som heter Sten Hägerlund. Då

tar en av arbetskamraterna ton och håller ett långt tal om att olika människor är bra på olika saker

–  något  som  påminner  starkt  om  Darwins  evolutionslära,  vilket  även  namnet  på  kapitlet,

”Naturligt  urval”,  antyder.  Arbetskamraten  gör  en  jämförelse  där  Sten  skulle  vara  duktig  på

boskapsskötsel och där Tage är en fiskare/jägare. Han pratar om olika ”kaster”, och att Tage på

grund av sina förmågor  på så sätt  skulle  tillhöra ett  högre kast  än Sten.  Det  finns en tydlig

anspelning på klassamhället och tankar om att de som tillhör samhällets högre skikt skulle vara

mer värda. Domellöf sammanfattar scenen på följande sätt:

Scenen  belyser  att  den sociala  organisationen är  ett  system som avser  de  unga  männens

inbördes kamp vid köttgrytorna. Den homo ludens, som visar sig vara en homo economicus

och därför släpps upp i ett högre kast, är en man. Kvinnornas roll i systemet är en annan. 52

Boye ironiserar över uppfattningen att det skulle finnas olika kaster och att man med hjälp

av  evolutionsbegreppet  skulle  kunna  hävda  att  vissa  människor  hör  hemma i  vissa  delar  av

samhället. I scenen bråkar mannen om en chans att få klättra högre upp i samhällets hierarki,

samtidigt som kvinnan inte ens är närvarande eller tillfrågad.

51 Domellöf, s. 177
52 Ibid. s. 176
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4.4 Viola – Frihet, den starkare vinner

När Tage bjuder upp andra kvinnor i danssalongen så passar Viola på att spana in andra män.

Viola beskrivs som en aktiv kvinna, hon tar det i sina egna händer att senare söka upp kontakten

med en danspartner. Hon letar efter hans namn i telefonkatalogen och ger sig ut för att aktivt söka

kontakt med honom. På så sätt beskrivs Viola som en företagsam kvinna som tar saken i egna

händer. Hon förväntar sig inte att saker ska inträffa från ingenstans utan är fullt medveten om att

hon måste skapa möjligheter själv.

Inte skall man tro att det ovanliga stiger in i sybehörsaffären i nuckskepnad en vacker dag och

ber att få köpa en bit vita bomullsband.53

Viola  känner  sig  inte  fast  med  Tage  utan  spelar  spelet  efter  samma regler  som han.

Samtidigt är Viola extremt styrd av idealet att träffa en rik man och att klättra uppåt i samhällets

hierarki. Viola bor hemma hos sin mor som ständigt lägger sig i hennes privatliv och har åsikter

om vad Viola gör. ”Du är väl inte märkvärdigare än andra” säger modern, vilket får Viola att

känna att hon måste bevisa att hon visst är märkvärdigare än andra.54 Viola längtar bort från livet

med modern, och det som kan ta henne från det är att träffa en rik man. Det är en tanke som

påminner mycket om handlingen i novellen i Annalottas veckotidning. Vi kan föreställa oss att

Viola har fått dessa tankar från liknande håll.

När Viola tänker tillbaka på danspartnern som hon vill träffa igen funderar hon över om

hans utseende och hans kläder gav sken av att han var välbärgad. Hon undrar om hans kostym var

av dyrbart tyg – det såg så ut – och om ringen han bar på sitt finger var dyrbar. Viola undrar

vidare om mannen är gift – men ser inte det som ett olösligt problem.

Ingen slät  ring.  Mja,  den  kunde han förstås  ha  tagit  av sig,  sådant händer...  Viola  smålog

överseende, kanske mot ett uppdykande minne av någon filmfars. Om Ödet ville, vad kunde

hindra det? Inte ens en slät ring. Lyckligtvis fanns det skilsmässa, till slut måste allt gå bra.

Nej, det var en misstanke, som avskräckte henne så litet – åtminstone nu i fantasin – att den

snarare  gjorde  äventyret  innehållsrikare,  farligare,  mer  spännande,  med  en  lätt  tragisk

underton. Ty hur skulle det gå med den andra? Men sådant kan man inte ta hänsyn till, när man

53 Boye, s. 166 f
54 Ibid. s. 112
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kämpar för sin lycka. Hela världen kämpar ju om lyckan, den starkare vinner. Hon sträckte ut

ena benet, ett smäckert, välvuxet ben i silkesstrumpa, och betraktade det gillande. Hon hade

sina företräden och var fullt medveten om det.55

Även om Viola som hastigast funderar över att en annan kvinna blir sårad om hon tar

hennes man blir slutsatsen av hennes tankar att man måste kämpa för sin egen lycka och att man

inte kan ta hänsyn till andras. Hon tillägger vidare att ”den starkare vinner.” Här använder Boye

ännu en gång Darwins evolutionsbegrepp på ett sätt där människor rättfärdigar för sig själva att ta

för sig utan att tänka på andra. I Boyes ironiska sätt att applicera begreppet blir den Marxistiska

tonen  än  en  gång  tydlig.  Boye  ger  normerna  och  idealen  en  politisk  laddning  då  de  tycks

uppmana människor att vara själviska och tänka på sig själva i första hand – allt för att nå upp till

sina ideal. Idealen blir till något farligt, särskilt  om de flesta har samma ideal. ”Hela världen

kämpar ju om lyckan, den starkare vinner.”56 Alla kämpar om samma sak och är inte rädda att

trampa på andras tår för att nå dem.

Viola får kontakt med danspartnern, som heter Hill i efternamn, och som hon tror och

hoppas är en förmögen affärsman. Hon blir inbjuden till supé hemma hos honom tillsammans

med en annan man och kvinna. På vägen till honom fantiserar hon om att kvällen skulle kunna

bjuda på scenarion hämtade ur ett kriminalmagasin hon brukar läsa. Hon fantiserar om att han

ljög  om  att  andra  var  bjudna,  att  han  låser  dörren  efter  henne.  Viola  söker  en  spänning  i

verkligheten som motsvarar fantasins värld. På supén bjuds det på kalla rätter och nubbe, som

Viola tackar nej till då hon inte tycker att det passar sig att damer dricker nubbe. Utöver Viola och

Hill  är  en  annan  kvinna  som kallas  för  Sussan  och  en  man  som heter  Möller  i  efternamn

närvarande.  Viola  tycker  direkt  illa  om  Sussan  och  ser  henne  som  en  motståndare.  Sussan

stämmer inte in på de ideal som Viola strävar efter. Viola tycker att hon är tjock, har ett ofint sätt

och klär sig i en klänning som inte stämmer överens med det senaste modet. Efter supén bjuds det

på dans och Viola dansar ”som hon sällan dansat förr.”57 Hon gör sitt bästa för att lysa, för att

bräcka Sussan. Hon ser det som en utmaning att inte bara förföra Hill utan även Möller.

Hill ville hon se för sina fötter. Och Möller med. Ja, helst både Möller och Hill.58

55 Ibid. s. 107
56 Ibid. s. 108
57 Ibid. s. 169
58 Ibid.
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Efter dansen och när de andra gästerna gått ger Hill henne ett smycke – en silverkedja

med små pärlor. 

Åt henne? Tänkte han ge henne den? Underligt.

Ändå hade hon ju alltid tänkt sig, att hennes dag skulle komma, då tillbedjan och rikedomar

hopade sig över henne. Men sådär påtagligt, nu genast... Hon hisnade.59

Viola jämför smycket med det Sussan hade på sig och anser sitt mycket finare, betydligt

dyrare.  Hon  känner  stor  tillfredsställelse  i  att  en  man  offrar  så  mycket  för  henne  och  en

tacksamhet över att Hill för ”henne ur grådaskigheten in i det äventyrliga livet, det som hon hade

drömt om...”60 Hill bekänner sina känslor för Viola, han påstår att han aldrig har känt såsom han

känner för henne för en annan kvinna. Han kallar henne för ”en liten drottning”, något Viola

givetvis blir mycket förtjust över.

En drottning. Ja, från och med nu skulle hon bli en drottning bland kvinnor.61

Hill fortsätter att berömma Violas utseende, sedan smeker han henne och drar ner hennes

klänning. Det är underförstått att de älskar med varandra.

Efteråt skyndar sig Viola hemåt och möter olika prostituerade kvinnor på gatan. Hon ser

på dem och dömer dem efter deras utseende och upprepar mantrat ”Gå under! Gå under!”. Hon

ser de olika kvinnornas livsöden och hur de på något sätt kommer att gå dåligt för dem. Den

enda kvinnan hon ser hopp för är en kvinna i eleganta kläder som inte behöver söka sina kunder

på gatan. Viola är ”besviken och trött och bitter mot allt som var.”62 Hill erbjöd sig att följa henne

hem, men hon ville inte. ”Nu hade all glans slocknat.”63 Hill var inte allt det hon sökte, kanske

var Viola bara en stundens ingivelse för honom? Viola ser på kvinnorna på gatan och associerar

deras öden med vad hon varit med om under kvällen. När hon svänger runt ett gatuhörn står hon

plötsligt öga mot öga med en av kvinnorna och kan utläsa dennes öde i ansiktet. 

Tydligare kunde hon inte fått sin överlägsenhet bekräftad. Utan att kunna säga hur, såg hon

med instinktiv visshet, att den andra på något sätt var bunden till händer och fötter, medan hon

59 Ibid. s. 171
60 Ibid.
61 Ibid. s. 172
62 Ibid. s. 182
63 Ibid.
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själv var fri och alltså fortfarande oskadd.64

Även om kvällens upplevelser har gjort Viola besviken ser hon hopp. Hon jämför sig själv

med andra kvinnor och ser att hon fortfarande har makten att bestämma över sin framtid. 

Slutsatsen av Violas berättelse är mycket tydlig. Viola drömmer om rikedom och makt, att

bli en kvinna som andra avundas och åtrår. Hon vill in i en spännande värld som påminner om

kriminalmagasinen hon läser och fly bort från den grådaskiga vardagen. När hon träffar Hill på

supén är hon närmast besatt av att verkligheten ska motsvara fantasin, hon funderar över om varje

liten detalj stämmer överens med så hon har föreställt sig det.

I Violas berättelse gör Boye idealen till något förrädiskt, en lockande lögn som inte leder

till lycka utan snarare motsatsen. Om det är en läxa som Viola lär sig är oklart.

4.5 Historien, traditioner, moderniseringen

Flera av romanens scener som har kommenterats ovan riktar perspektivet på en mindre mängd

karaktärer och speglar ideal- och normbildning utifrån ett fåtal karaktärers perspektiv i dåtidens

samhälle. I tre av Astartes scener skildrar Boye ett betydligt bredare perspektiv. Scenerna ”Ylle”,

”Spetsar”  och ”Siden”  inleds  alla  med att  en  Fröken Jansson står  och klär  skyltdockor  i  ett

varuhusfönster. I varje sådan scen klär Jansson dockorna i årets mode, följt av en beskrivning av

klädseln. Från dessa inledande klädbeskrivningar funderar Boye kring klädernas ursprung och

betydelse. Plaggen bär på en djupare innebörd än att vara visuellt tilltalande och praktiska – de

bär med sig ideal och normer genom historien. Boye associerar till  synes väldigt fritt  i dessa

scener  och  placerar  händelserna,  om än  något  ospecificerat,  så  ofta  längre  bak  i  tiden  än  i

romanens övriga scener. 

Ett mod uppstår inte av en slump. Det är tidens ande, som speglar sig i modets växlingar,

tidens och den unga generationens egenartade lynne och ideal.65

I kapitlet ”Ylle” klär Fröken Jansson en skyltdocka i tweed och Boye associerar vidare till

att fundera över yllets uppkomst. Vi får följa får som betar på slätterna, vilket Boye påpekar att de

64 Ibid. s. 183
65 Ibid. s. 21
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gjorde redan på tiden då Abraham och Lot vandrade genom Mesopotamien. Yllet färdas över

havet via stora båtar och hamnar till  slut i  fabriker.  Domellöf påpekar att  Boye genom dessa

associationer  beskriver  ”en  materiell  produktionsprocess  men  samtidigt  hur  symboliska

föreställningar  skapas,  hur  myten  skapas  ur  riten.”66 Denna  tanke  delar  många  likheter  med

Butlers  genealogibegrepp.  Boye  föreställer  sig  skapandet  av  symboliska  föreställningar,  som

sedan bärs vidare i kläderna, genom historien och fram till modern tid.

Med den här tidsresan och de här associationerna ger Boye kläderna och modet – i detta fall en

tweedjacka – en djupare innebörd. Kläderna och modet är mer än endast en produkt utan en del

av historien.

Vill du avläsa tidens väsen, vill du se den unga generationens lynne, så kasta en blick i de stora

skyltfönstren!  Där  är  kvinnans  frigörelse  tecknad  i  gråspräckligt  ylle,  där  lyser  teknikens

triumf ur sakligt stränga linjer.67 

Det Boye kanske framförallt vill säga är att kläderna och modet bär på kvinnans historia. I

kapitlet ”Spetsar” är årets mode olika klänningar och andra plagg med spetsar, kläder som skyler

kvinnans kropp. Här är Boye extremt tydlig.

Genom de långa kjolarna går ett sus av århundradets blygsel. Alltid har kvinnokroppen varit

något att blygas över och gömma väl i veck och dok, ofta något orent, och alltid en farlig makt,

som man fick akta sig för att släppa lös.68 

Här  får  modet  som direkt  funktion  att  gömma kvinnan,  kläderna  har  utöver  det  rent

visuella  även  som funktion  att  gömma kvinnans  makt.  Plaggens  historiska  och  ursprungliga

funktioner går som ett ”sus” genom modet. Det går inte att komma ifrån stilens ursprung som

grundar sig i att gömma kvinnans makt, ett eko av kvinnoförtryck gör sig påmind i modet – i

detta fall spetsarna.

I  kapitlet  ”Siden”  jobbar  en  ung  kinesisk  flicka  i  en  fabrik  med  att  skölja  kokonger  för

silkestillverkning. Boyes ironiska ton är lätt att känna igen i hennes beskrivning av fjärran östern.

66 Domellöf, s. 160
67 Boye, s. 28
68 Ibid. s. 129
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Vad det  vore  ljuvligt  att  få  dra  sig  tillbaka dit,  där  ingenting förändras  från  årtusende till

årtusende, vallfärda vid ljudet av pinglande tempelklockor och glömma den gråa vardagsvärld,

som tränger oss inpå livet här i västern. Vad det vore ljuvligt att vara född där, i en värld av

dröm och ädelstenar och silke.69 

Drömmen om Asien och verkligheten är dock två skilda saker. Den åttaåriga flickan Puh-

li  är  en  av  150  småflickor  som sköljer  kokonger  i  fabriken,  14  timmar  om dagen.  ”Det  är

barngöra.”70 Hon och de andra barnen sover i en sovbarack som ligger nära fabriken. I närheten

av fabriken ligger ett tempel som Puh-li passerar varje dag, men hon vet ingenting om vad som

finns där inne. Hela hennes värld är fabriken, allt annat är dolt för henne. Om hon dog skulle det

inte finnas någon som brydde sig, ”Förmannen skulle kanske bli ond, men han fick väl snart en

ny. Det är gott om fattiga småflickor.”71 

Varför är kläder och mode så centralt för Boyes tankar kring normer och ideal? Domellöf menar

att ”Kvinnors historia är oupplösligt förenad med textilindustrin.”72 I kapitlen ”Ylle”, ”Spetsar”

och ”Siden” möter vi kvinnor instängda i fabriker, arbetare som ses som förbrukningsvaror. I de

tre kapitlen visar Boye hur kvinnors underlägsna ställning förts vidare genom historien. Det är

lätt att hitta spår av Butlers genealogiska begrepp. I modet går historien som ett ”sus” - spetsarna

vittnar om en tid då kvinnorna skulle gömmas bakom tyger, ”en farlig makt, som man fick akta

sig för att släppa lös”. Boye ser hur spetsarnas ursprungliga funktion att gömma kvinnans kropp

och  makt  upprätthålls  genom  det  fortsatta  användandet  av  spetsmodet.  Scenerna  visar  hur

föreställningar om kvinnan förs vidare och upprätthålls.

Hammarström påpekar  att  Boyes  sätt  ”att  tänka  i  helheter,  i  övergripande  sjok  med

blicken  fäst  på  de  stora  rörelserna  är  typiskt  marxistiskt.”73 Däremot  saknar  hon  den

utvecklingstro som är typisk för marxismen. Jag stämmer till fullo in i att Boyes bild, särskilt i

dessa tre kapitel, är mycket dyster. I skildringarna av kvinnor som sätts i stora fabriker är det

svårt att hitta någon slags positivism inför moderniseringen och industrialismen. Detta är även

sant för kapitlet ”Riltuna växer” där stadens utvidgning för med sig kyla och drar människor

längre bort från varandra.

69 Ibid. s. 209
70 Ibid. s. 210
71 Ibid. s. 215
72 Domellöf, s. 163
73 Hammasrström, s. 96
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4.6 Slutscenen - Kvinnlig frigörelse?

I inledningsscenen introducerades vi för Astarte, det fulländade kvinnliga utseendet i form av en

skyltdocka.  Astarte  är  dock  bara  ett  tomt  skal,  ”Varje  spår  av  individualitet  är  utplånat  i

skyltdockans  ansikte”  påpekar  Domellöf.74 Bristen  på  individualitet  är  tydlig  i  de  flesta  av

romanens scener. Annalotta och Britt hämtar sina ideal från veckotidningarna. Viola hänförs av

Hollywoodstjärnan Bel  Bird och vill  vara lika åtråvärd som henne och känna sig överlägsen

andra kvinnor. När hon går på supé hemma hos Hill vill hon att kvällen ska bjuda på samma

spänning som i kriminalmagasinen. När Tage dansar med Viola på danssalongen är Viola inte

längre Viola utan bara en kropp som Tage överför sina drömmar och fantasier på. Britts, Tages

och Violas drömmar känns aldrig äkta utan skapade, främst av medvetandeindustrin men också ur

traditioner som genom historien förts vidare – något som kläderna och modet får demonstrera. I

Boyes vision framställs de nästan som robotar, styrda av idealen och normerna. Det är mycket

svårt att hitta spår av individualitet.

Romanens avslutande kapitel utspelar sig under en middag hemma hos direktör Landers,

en av reklammännen från inledningsscenen och Britts farbror. På middagen är Britt  och Tage

närvarande tillsammans med ett  antal  andra gäster  av hög rang inom den kulturella  sfären –

konstnärer,  journalister,  vetenskapsmän  och  författare,  samt  hustrur  och  döttrar  till  de

framstående männen som är ”adlade och upphöjda till kulturell rangplats genom sina mäns och

fäders förfinade umgänge, men likväl kvinnor tillräckligt för att deras skuldror och armar och

även samtal skulle jaga sprittande ämnen genom männens ådror.”75

Tage känner sig mycket upprymd över att sitta bland detta sällskap och bestämmer sig för

att hålla ett hyllningstal till de framstående männen vid bordet. Framförallt hyllar han författaren

Vilhelm Berg som han anser vara ”en sinnebild för den mänskliga odlingen!”76 Efter Tages tal

reser sig Berg upp och håller ett tal. Han avfärdar Tages påstående och menar att han inte är en

representant för den mänskliga odlingen och att diktare är överskattade. Ändå hyllar han dikten,

han upphöjer den till att vara mer sann än verkligheten.

Och ändå skulle jag vara frestad att svara: ja, dikten är kulturens kärna. Därför att kulturen är

en enda stor dikt. Men den är en dikt i dyrbarare materia än ord – en dikt i kött och blod, i

74 Domellöf, s. 157
75 Boye, s. 227
76 Ibid. s. 231

29



levande människors levande själar.  Världen är i  denna stund – och har väl alltid varit  det,

liksom den alltid kommer att så förbli – en strömmande flod av plågor och orenlighet. Väl den,

som inte ger sin själ till spillo genom att sammanblanda sitt inres vita dröm med den yttre

världens mörker.77

Dikten, den vita drömmen, är enligt Berg sannare än verkligheten. Berg avslutar sitt tal

med att hylla Britt, han menar att hon förkroppsligar ”kulturens gudomliga dikt”. Astarte avslutas

med att Britt får ta emot många blickar av middagsgästerna. Som svar lyfter hon sitt glas, med en

rörelse som är ”så fulländat vacker att man höll andan”, som uttrycker ”ingenting annat än det

självklara  medvetandet  om sin  egen fulländning.”  Det  är  inte  svårt  att  finna  likheter  mellan

slutscenen och inledningsscenen. Britt har blivit såsom Astarte – medveten om sin fulländning, en

vacker kvinna som folk avundas. Britt är dock, till skillnad från Astarte, inget tomt skal utan en

människa av ”kött och blod”. 

Hammarström menar att Boye med ”en nästan diabolisk ironi” i Bergs tal redogör för en

konservativ kultursyn där ”allt mynnar ut i en steril dyrkan av en ung kvinnas utseende.”78 Britt

görs till ett ting – precis som Astarte – och såsom med andra ting kan hon kontrolleras. 

Både konsten och kvinnorna bär på en farlig kapacitet som det ligger i maktens intresse att

kontrollera. Kanske för att det är alstrande centrum. Att varje nyskapelse hotar det etablerade.79

Detta är en tanke jag tycker är central för hela Astarte. För Boye är idealen och normerna

mer än skönhetsideal och drömmar om att gifta sig med rika män. Idealen förminskar kvinnan till

ett ting, som enkelt kan kontrolleras. De som styr idealen – i denna slutscen är det högt uppsatta

män – kontrollerar kvinnorna genom idealen. Även om Britt är av kött och blod.

I  Astarte skildras  inte  den  kvinnliga  frigörelsen  i  en  kamp  –  romanens  kvinnliga

huvudpersoner lyckas inte, och försöker inte ens, besegra förtrycket och blir aldrig något annat än

kvinnor som strävar efter samma ideal som alla andra. Varken Britt eller Viola lyckas bryta sig

bort  från  idealet  och  normerna.  I  slutscenen  har  Britt  obehagligt  mycket  gemensamt  med

skyltdockan Astarte  – hennes resa genom romanen har snarare slutat  i  ett  misslyckande än i

framgång.

Astarte är en redovisning över varför kvinnans roll i samhället är som den är och vari

77 Ibid. s. 229
78 Hammarström, s. 106
79 Ibid. s. 107
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svårigheterna ligger i att förändra den. Boye lägger ett stort ansvar på medvetandeindustrin och

de styrande männen som upprätthåller kvinnans roll – hon förminskas till  ett  objekt som kan

kontrolleras  genom  ideal  och  normer.  Delar  av  moderniseringen  –  urbaniseringen,

industrialismen – är Boye mycket skeptisk till då hon ser nya tillfällen till att förminska kvinnan.

Domellöf  summerar  Boyes  tankar  om  hur  medvetandeindustrin  kopplas  till  idealen  och

normerna.

Astarte är berättelsen om hur drömmar om lyx, passion, äventyr och ovanliga händelser genom

det av samhället reglerade och godkända symbolsystemet dels omvandlas till behov, som kan

utnyttjas  ekonomiskt,  dels  blir  ett  medel  att  bevara  den  rådande  föreställningen  om

mänsklighet genom att systemet formar ständigt nya medvetanden.80

Slutscenen,  tillsammans med flera  av romanens  övriga scener,  är  inte  en  hyllning till

kvinnan – även om Vilhelm Bergs tal ger sken av det – utan snarare en definition av könet kvinna

som hindrar hennes frigörelse. Kvinnan skapas och definieras i inledningsscenen och i slutscenen

– något som jag betraktar som en allegori över idealen och normerna som ständigt upprätthåller

definitionen av kön, genus, man/kvinna. Butler ser i de performativa processerna en möjlighet till

förändring. Vid varje upprepning av det som upprätthåller idealen och normerna finns hopp om

förändring. Butler menar inte att man ska sluta använda begrepp såsom ”kön” och ”genus”, men

hon menar att det är begrepp som har skapats av förtryckande maktregimer och att man istället

bör ”upprepa dem på sådana sätt så att deras ursprungliga syften motarbetas och förskjuts.”81 Jag

uppfattar Boyes tankar i Astarte som liknande. Hon vill ta bort makten att definiera kvinnan från

reklamartisten,  Vilhelm  Berg  och  medvetandeindustrin  och  istället  ge  tillbaka  den  till  varje

enskild kvinna.

80 Domellöf, s. 164
81 Butler, s. 194
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Sammanfattning

Mitt syfte med uppsatsen har varit att  göra en läsning av Karin Boyes  Astarte med fokus på

hennes tankar kring normer, ideal och frigörelse och med utgångspunkt i modern genusforskning.

Judith Butlers begrepp performativitet och interpellation kan appliceras på många av  Astartes

scener.  Jag  analyserar  de  heteronormativa  värderingar,  som  uppehålls  genom  performativa

processer,  som  Boye  ironiserar  över.  De  händelseförlopp  Boye  beskriver  kan  ses  som

performativa processer där normerna och idealen förs vidare. I romanen beskrivs både skapandet

av  idealen  -  i  en  symbolisk  scen  över  skapandet  av  könet  och  på  en  tidningsredaktion  där

idealbilderna bestäms och skickas ut till hundratusentals människor – samt hur idealen förs vidare

och verkar i romanens tre huvudpersoner; Britt, Tage och Viola. Romanens tre huvudroller passar

in  i  Judith  Butlers  begrepp ”den heterosexuella  matrisen” på  ett  närmast  överdrivet  sätt.  Jag

menar att romanen kan ses som en genusparodi då Boye drar uppfattningen om att könen skulle

kunna  definieras  i  egenskaper  såsom  manligt  och  kvinnligt  till  sin  spets.  Butler  menar  att

genusparodier  avslöjar  att  den  ursprungliga  identitet  som genus  formar  sig  efter  i  sig  är  en

imitation utan ursprung.

Boye kopplar  ihop normerna och idealen med kvinnlig frigörelse.  Kritiken och slutsatsen av

Boyes roman är att den kvinnliga frigörelsen hindras av normerna och idealen som till stor del

styrs  av  medvetandeindustrin  –  tidningarna,  filmerna,  etc.  Redaktionen  på  veckotidningen

Hemmets Härd, som når ut till 250 000 läsare, är medveten om lögnen i de ideal de sprider men

motiverar ändå sitt arbete med att det tillgodoser allmänhetens påtagliga behov. I slutscenen sitter

välbärgade, högt ansedda män och definierar kvinnan som ett vackert yttre och som en symbol

för dikten. Boye är närmast hatisk i sin ironi.

Jag har visat att man med Butlers begrepp kan hitta nya definitioner i Astarte. Man kan också dra

slutsatsen att många av Boyes tankar stämmer överens med modern genusteori – sättet som Boye

kopplar ihop normerna med svårigheten att nå fram till kvinnlig frigörelse påminner mycket om

queerteorins sätt att se på normer och heteronormativitet som en uteslutande praktik där långt

ifrån alla identiteter är accepterade.
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