
 

 

 

 

 

 

 
”A Queer Fish.”  
– En queerläsning av John Galsworthys  

The Forsyte Saga.  

Södertörns högskola | Institutionen för genus, kultur och historia 

Kandidatuppsats 15 hp | Litteraturvetenskap | Höstterminen 2012 

 

Av: Josephine Åström 
Handledare: Yael Feiler 
 



1 
 

Abstract 

This paper aims to examine the heteronormativity that is present in John Galsworthy’s The Forsyte 

Saga. This is achieved by performing a queer reading of the text with the help of Swedish Queer 

theorists Fanny Ambjörnsson and Tiina Rosenberg. I study the norm and how it is enforced by law, 

society and family. To get a complete image of the heteronormativity I also need to analyze the gender 

presented in the saga. For that task I use Judith Butler’s definitions of gender identity and the 

heterosexual matrix. I conclude that there is only a slight gender variation in the saga, mostly 

concerning the woman. Meanwhile the norms are broken repeatedly by different people and for 

different reasons. Generally all the non-normative behavior that is out of the public eye gets included 

and silenced by the family who acts as the norm.        
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Inledning 
På British Library - From Wasteland to Wonderland and Robin Hill  
Jag hade privilegiet att befinna mig i London i slutet på juni, precis innan OS och efter drottningens 

diamant-jubileum. Till min lycka betydde detta att staden hade satsat stort på kulturevenemang och 

utställningar och flera av dessa handlade specifikt om Storbritannien och dess historia. Som en 

hängiven vän av British Library måste jag först ta reda på vad de har för sig denna sommar. Till min 

stora glädje hade de en utställning som de kallade ”Writing Britain: Wastelands to Wonderlands”. Det 

lät bra tänkte jag och skaffade biljett. Inne i den välventilerade lokalen flockades besökare vid montrar 

med bland annat originalmanuskript, illustrerade utgåvor av poesi och ljudupptagningar med kända 

författare. Längst in i ett hörn hittade jag någonting oväntat i form av handritat material, dels en 

husritning och dels ett släktträd. Den som hade ritat var ingen mindre än John Galsworthy och 

materialet tillhör hans kanske mest kända verk, Forsytesagan. Det var en rejäl överraskning att hitta 

Galsworthys författarskap på en sådan utställning. Jag läste Forsytesagan för första gången i samband 

med att Granada och ITV släppt sin TV-version från 2002 på DVD. Jag minns sökandet efter boken på 

en av mina tidigare resor till London. Vandrande längs Charing Cross Road bland de många 

bokhandlarna, fullt övertygad om att den måste finnas eftersom jag googlat fram att Galsworthy fått 

Nobelpriset. Trots det tog det lång tid att hitta en utgåva, men till sist dök en Wordsworth Classics upp 

i en realåda. Jag började genast läsa den och fann att boken innehöll fler lager av information än TV-

serien. Galsworthys lek med synvinklar och de många romanfigurer som tillsammans ger oss en 

historia som vi själva måste pussla ihop fascinerade mig. Jag kände mig aktiv när jag läste den. I den 

här utgåvan av sagan saknas släktträd så jag pusslade ihop ett eget medan jag läste. Jag blev väldigt 

fäst vid sagan och blev därför otroligt glad när den dök upp på en så stor utställning. Nu 2012 råder 

inga problem att hitta sagan på en bokhandel eller på nätet, det beror på att den inte längre är 

upphovsrättsskyddad. Det mesta av Galsworthys andra produktioner såsom dramer och essäer finns nu 

tillgängliga, vilket är jättespännande. De svenska utgåvorna av sagan är svårare att köpa men de finns 

att låna från bibliotek. Jag har själv inte hunnit läsa någon av Galsworthys andra verk men det står 

några dramer här hemma och väntar på mig när jag får tid och lust att läsa dem. Känslan av att se 

Galsworthys originalmaterial följde mig hem till Sverige och jag bestämde mig för att skriva en 

uppsats om hans Forsytesaga.          

En underlig titel 
Uppsatsens titel ”A queer fish” syftar på den beskrivning J.M Barrie ger av John Galsworthy i ett brev 

till Duchess of Sutherland som finns tryckt i inledningen på Catherine Duprés biografi. Det är ett 

uttryck som knappast överlevt till våra dagar men som på många sätt beskriver författaren och 

personen John Galsworthy. A queer fish är ett idiomatiskt uttryck som rakt översatt betyder att man är 

en konstig person. I detta sammanhang är det en beskrivning av Galsworthy i rollen som 

författarkollega som liksom Barrie själv befinner sig lite utanför det vanliga sociala umgänget.    
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Mitt första möte med sagan skedde som för många andra via TV-mediet. I mitt fall i form av Granada 

och ITV-produktionen från 2002. Det är dock inte denna TV-version som är mest känd utan det är 

BBC:s version från 1967 som verkar ha trollbundit nationer vid TV-apparaten. Men min uppsats 

kommer inte att handla om TV-serierna utan om romanen eller rättare sagt de tre romanerna i första 

romansviten som fått namnet The Forsyte Saga. Hur välgjorda serierna än må uppfattas är jag av 

uppfattningen att ingen av dem mäter sig med den tryckta texten som möter en läsare. Här finns så 

många nivåer och synvinklar som helt enkelt inte får plats eller når fram via TV-serierna. Eftersom 

materialet är en romansvit kommer långt ifrån allt kunna tas upp i ett så begränsat format men min 

intention med uppsatsen är att visa att man med fördel kan utföra en så kallad perspektivläsning, i mitt 

fall queerperspektiv, på sagan. 

John Galsworthy  
Eftersom John Galsworthy trots sitt Nobelpris är förhållandevis anonym i Sverige följer här en kort 

introduktion utifrån en biografi av Catherine Dupré. Han föddes den 14 augusti 1867 som andra barn 

och förste son till John och Blanche Galsworthy. Han växte upp i en nyrik medeklassmiljö utanför 

London.1 Han utbildades först på Harrow (1881-1886) och läste sedan juridik på Oxford (1886-1889). 

Enligt Dupré var han tystlåten och tillbakadragen.2 Galsworthy tog juridikexamen för att följa i 

faderns fotspår men trivdes inte som advokat. Det finns flera orsaker till detta men en olycklig 

förälskelse i Sybil Carlisle tycks ha bidragit.3 För att glömma bort sin olyckliga förälskelse skickades 

han ut för att se över familjens olika investeringar. Det var på en av dessa resor som han träffade 

Joseph Conrad som då jobbade på sjön. Väl hemma igen skedde det viktiga mötet med Ada Nemesis 

Cooper som precis gift sig med hans kusin major Arthur Galsworthy. Det finns många historier kring 

paret återberättade i biografier men det viktigaste att veta är att samtidigt som de två möts bestämde 

sig Galsworthy för att satsa på sitt skrivande och med uppmuntran från Ada övergav han juridiken 

helt.4 De inledde en kärleksaffär 1895.5 Han inspirerades av Adas öde, gift med en man hon inte 

älskar. Hans första böcker gavs ut under pseudonymen John Sinjohn. Det sista verket under 

pseudonym innehåller en satirisk novell om Swithin Forsyte som blev vändningen för hans 

författarskap.6 

Mellan 1901-1905 arbetade Galsworthy med två romaner samtidigt. The Island and Pharisees och The 

Man of Property. Den sistnämnda tog honom tre år att avsluta.7 1904 dog Galsworthys far vilket 

                                                      
1 Catherine Dupré, John Galsworthy: A biography (New York: Coward, McCann & Geoghegan, inc, 1976), 
s.13ff. 
2 Ibid, s. 23 ff. 
3 Ibid, s. 36 ff. 
4 Ibid, s. 40ff. 
5 Ibid, s. 50. 
6 Ibid, s.67. Samlingen heter The man of Devon (1901) historien heter ”The Salvation of Swithin Forsyte” och är 
en förlaga till den Swithin som finns i TheMan of property. 
7 Ibid, s.93. 



5 
 

innebar att Major Galsworthy kunde begära skilsmässa och Ada och John gifta sig.8 Det var under 

skilsmässotiden utomlands som The Man of Property avslutades. Trots lite tvekan från Galsworthys 

två systrar gavs Man of Property ut 23/3 1906.9 Den fick ett bra mottagande från både läsare och 

kritiker i Storbritannien.10 Efter framgången med Man of Property fortsatte Galsworthy arbetet med 

andra texter bland annat dramat The Silver Box som också blev framgångsrikt.11 Nästa roman, Country 

House 1907 blev däremot inte alls väl mottagen.12 Nu följde några mörka år med mindre 

framgångsrika verk, undantaget dramat Strife. Galsworthys privatliv fick sig också en törn då han 

träffade Margret Morris. Efter en kort ohållbar romans med henne tog Galsworthy sin tillflykt 

utomlands.13 1913 kom romanen The dark flower, inspirerad av händelserna med Margret. Första 

världskriget tvingade paret Galsworthy att stanna i England.14 Under krigsåren hade han inte en tanke 

på att fortsätta Forsyteberättelsen men under sommaren 1918 vaknade idén om en ny berättelse till 

liv.15 Galsworthy hade börjat skriva novellen Indian summer of a Forsyte när han fick idén om en 

trilogi.16 1920 utgavs andra delen i Forsytesagan, In Chancery och den sista delen, To Let var under 

konstruktion och gavs ut året efter.17 I maj 1922 kom hela trilogin ut i en samling (Man of Property, 

Indian summer of a Forsyte, In Chancery, Awakening och To Let)18 och sålde miljonupplagor i 

England och USA. Samtidigt medverkade Galsworthy till att starta upp den internationella föreningen 

PEN. Galsworthy skrev ännu en trilogi om Forsytefamiljen, The Modern Comedy.1924 utkom första 

delen, White Monkey. Samma år dog både vännen och kollegan Joseph Conrad och systern Lilian.19 

Trots svikande hälsa avlutade han The Modern Comedy. 1929 blev han adlad för sina insatser inom 

litteraturen.20 Han var nu en etablerad författare som fick utstå en del kritik från yngre kollegor såsom 

D.H Lawrence och Virginia Woolf. 10 /11 1932 blev Galsworthy kontaktad på telefon från 

Stockholm, han hade vunnit Nobelpriset men var inte frisk nog att resa.21 31/1 1933 avled John 

Galsworthy i sitt hem.22 Pengarna från Nobelpriset skänkte han till PEN-organisationen.    

                                                      
8 Dupré 1976, s.97. 
9 Ibid, s. 109ff. 
10 Ibid, s. 116. 
11 Ibid, s. 124. 
12 Ibid, s. 136. 
13 Ibid, s. 173ff. 
14 Ibid, s. 212ff. 
15 Ibid, s. 230. 
16 Ibid, s. 241. 
17 Ibid, s. 259f. 
18 Anledningen till att jag tar upp och noga skriver ut titlarna är att det råder förvirring kring indelningen. På 
svenska finns romanera utgivna separat och efter att BBC:s kallat hela sin TV-serie för The Forsyte Saga har 
även vissa engelska utgivare gått över till att kalla alla sex romaner med mellanspel för The Forsyte Saga.  
19 Ibid, s. 262 ff. 
20 Ibid, s. 272ff. 
21 Ibid, s. 282. 
22 Ibid, s. 286. 
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Syfte, metod och disposition 
Syftet med uppsatsen är dels att skapa ett nytt intresse för Forsytesagan och dels att undersöka den 

heteronormativitet och de uppfattningar om genus som finns i texten. Intresset för en normfokuserad 

queerläsning av Forsytesagan väcktes av själva textens ironisering kring vad det innebär att vara en 

Forsyte, dvs. tillhöra en nyrik högre medelklass. Utåt verkar de agera som en enhet med fasta regler 

men under ytan finns det individer som inte alltid lyckas leva upp till det som förväntas av en god 

Forsyte. Åsiktsskiljaktigheterna leder till en splittring inom familjen. Vad tycker respektive sida är 

normalt och hur ser man på mannen respektive kvinnan? Finns det några som helst andra 

valmöjligheter än ett traditionellt äktenskap mellan man och hustru? Min frågeställning lyder: Hur 

uttrycks heteronormativiteten i det samhälls- och klasskritiska Forsytesagan? Vad får det för 

konsekvenser för familjen och individen?  

Metoden för uppsatsen är queerläsning som är en läsning med utgångspunkt i tanken om att kulturen 

är heteronormativ men inte endast heterosexuell. Tiina Rosenberg skriver i sin bok Queerfeministisk 

agenda att vi i västvärlden lever i en slags spänning mellan homofobi och homoerotik där vi inte ännu 

bestämt om samkönat begär endast förekommer i gruppen homosexuella.23 Rosenberg skriver: ”Den 

heterosexuella kulturen och dess produkter är inte alls är [sic!] så enhetliga som de utger sig för att 

vara. I själva verket ʼläckerʼ både kulturen och dess produkter queerhet.”24 I förordet till Queera 

läsningar sammanfattas: ”En queerläsning intresserar sig för textens luckor, sprickor och ologiskheter, 

för textens inneboende dissonans och ambivalens.” 25 I Norden har queerläsningen inrangerats i den 

feministiska motståndsläsningens tradition men i Queera läsningar poängteras att de har olika 

inriktningar och olika agendor för sin läsning. Den queera läsningen fokuserar på heteronormativiteten 

medan den feministiska fokuserar på sexismen. Det queera förutsätts kunna finnas i vilket verk som 

helst vilket har lett till ett annat urval av material, metod och fokus jämfört med en genusvetenskaplig 

analys.26   

I min queerläsning av sagan ställer jag mig också frågan varför det som berättas har valts ut. Sagan är 

en invecklad familjehistoria vilket innebär att den omfattar många romanfigurer (se Bilaga - Släktträd 

som finns sist i dokumentet) och utspelar sig under en längre tid, så här måste medvetna val av vad 

som är relevant att återberätta gjorts. Självfallet görs det alltid ett urval när en berättelse skrivs men 

här blir det extra relevant eftersom alla detaljer som nämns inte är relevanta för handlingen. Detta 

tillsammans med den komplicerade struktur som sagan arbetar utifrån gör att jag tolkar valen av 

berättelser som medvetetna. Berättaren är både allvetande och ger intryck av att ha kontroll över 

berättelserna. Berättaren bestämmer vem som får komma till tals och vilken information som släpps 

                                                      
23 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda (Stockholm: Atlas, 2002) s, 118. 
24 Ibid, s.118.  
25Kivilaakso, Katri, Lönngren, Ann-Sofie & Paqvalén, Rita (red.), Queera läsningar: litteraturvetenskap möter 
queerteori (Hägersten: Rosenlarv, 2012), s.10. 
26 Queera läsningar 2012, s.9f. 
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till läsare. Därför frågar jag mig hur medvetet det queera läckaget är. I sagan förs en diskussion kring 

vad som uppfattas som manligt och kvinnligt och vad äktenskapet egentligen innebär och vad det 

innebär att vara det vi idag kallar heterosexuell. Ett av temana i sagan är individens rätt till frihet 

oavsett kön. Jag uppfattar det som att vi inbjuds av berättaren att ställa frågor till texten, inte specifikt 

om heterosexualitet som norm men däremot om samvaro, äktenskap och individens valmöjligheter.  

Avslutningsvis introducerar jag uppsatsens disposition och språkval. Jag har valt att behålla de 

engelska epiteten såsom old och young Jolyon i min uppsats för att enhetligt kunna ange 

romanfigurerna då jag citerar på engelska. Viktigast för min uppsats är analysen och den ges också 

mest plats. Första delen kallad Inledning tar upp grundläggande information om författaren, syftet, 

metod, Queerteorins grunder, forskning, och det material som använts för uppsatsen. Andra delen 

innehåller Analysen som är indelad efter teman från sagan. Eftersom jag är ute efter att undersöka 

heteronormativiteten har jag valt att fokusera på de olika genusvariationer som förekommer. Jag 

undersöker också hur äktenskap, skilsmässor och lagar begränsar de valmöjligheter som finns för män 

respektive kvinnor. Analysen inleds med ett referat av sagans alla delar för att huvudhistorien ska vara 

något bekant för läsaren. Första rubriken i analysen heter Patriarken och används för att presentera den 

hierarki som inleder sagan. Patriarken tillhör den äldre tiden och de äldre idealen, lever i en 

mansdominerad värld och hamnar därför i konflikt med den fritänkande sonen om äktenskapet och 

sexualitetens betydelse. Nästa rubrik, Forsytemannen, innehåller en presentation av de normsättande 

männen i sagan och hur de framställs. Ekonomi, egendom och civilstånd är möjligen en oväntad rubrik 

men det är här de riktiga Forsyteåsikterna gömmer sig. Allt i deras liv motiveras utifrån ekonomiska 

tillgångar, så även till synes möjligheten till sexualitet och familjeskapande. Genom att analysera 

individernas ekonomiska ställning lokaliserar jag flera normbrott. Under rubriken Materiellt begär: 

Huset på Robin Hill synas det materiella begär som uttrycks i sagan. Hur ser begäret ut och har den 

några paralleller med begär till en annan människa? Under rubriken Forsytekvinnorna närmare jag mig 

de kvinnor som återfinns i historien. Hur återges de, vilken plats intar de och vilken roll spelar de för 

handlingen? Får de några egna begär eller känslor? Under sista rubriken i analysen studeras 

Äktenskap, skilsmässa och våldtäkt. Hur beskrivs det i sagan och stämmer detta med verkligheten? 

Vad händer om man väljer fel livskamrat och behöver en skilsmässa? Avslöjar regler och lagar något 

om heteronormativitet och genus? Tredje delen innehåller en slutdiskussion där resultatet av analysen 

diskuteras. Här finns också en kort sammanfattning. Allra sist i uppsatsen finns en bilaga med ett 

släktträd för att läsaren enklare ska kunna hålla reda på sagans romanfigurer samt vilken generation de 

tillhör.  

Ordet Queer 
Ordet queer har under årens lopp haft flera olika betydelser. Idag har ordet olika innebörder beroende 

på vilket sammanhang och inom vilka grupper det används men jag tror att de allra flesta förknippar 

ordet med homosexualitet. Galsworthy använder ordet flitigt i sitt skrivande, oftast som ett adjektiv för 



8 
 

att beskriva någonting, exempelvis Bosinneys ögon som ”queer eyes”.27 Galsworthy använder själv 

uttrycket ” a queer fish” i sagan då för att beskriva Prosper Profond.28 Ordet queer kan användas på 

olika sätt i språket som adjektiv, substantiv eller verb. Med tanke på alla innebörder av ordet som finns 

och har funnits kan det vara bra att påminna om när det kopplades till homosexualitet. Enligt Oxford 

English Dictionary användes det från 1914 i amerikansk engelska som adjektiv29 och i engelsk 

engelska 1894 som substantiv.30 Den betydelse av queer som avsåg homosexuell fanns under 

Galsworthys författartid men med hjälp av sammanhanget uppfattar jag att den primära användningen 

av ordet sker i betydelsen annorlunda eller utmärkande. Det förvånar mig hur ofta han använder queer 

istället för någon av synonymerna strange, odd, peculiar eller eccentric. Ordet fångar blicken när man 

läser men är undflyende och svårgripligt eftersom det bestäms av omgivningen och den som tolkar 

dess betydelse. Jag tolkar ordets obestämdbarhet som en anledning till att det används så flitigt. 

Teoretisk grund 
Queerteorin är som socialantropologen Fanny Ambjörnsson påpekar inte en enhetlig teori utan en 

samling perspektiv som undersöker sexualitet.31 Det grundläggande inom queer är att man inte som i 

tidigare sexualitetsforskning fokuserar på den avvikande sexualiteten utan försöker utreda och ställa 

frågor om den normala heterosexualiteten.32 En queerteoretikers ambition är enligt Ambjörnsson att: 

”[U]ndersöka hur det vi i vårt samhälle beskriver som sexualitet organiseras, regleras och upplevs. Hur 

identiteter, handlingar, regler, normer och föreställningar vävs samman till det som kallas 

sexualitet.”33 Vad betyder begreppet queer? Professor Tiina Rosenberg påpekar i sin bok 

Queerfeministisk agenda att termen queer är mycket svår att sammanfatta. Hon förklarar också att det 

ursprungligen var viktigt att begreppet queer inte skulle vara definierat. Rosenberg hänvisar till Butler 

och 1990-talets tankar om att poängen med queer var just att det saknade definition, det queeras 

uppgift var att bryta upp kategoriseringen, inte att skapa en ny.34 I den här uppsatsen kommer det 

queera definieras som ”beteckning på olika icke normativ köns-/genuspositioner inkluderande de 

heterosexuella”35. 

Queerteorins historia i Norden tar sin början under 1990-talet. 1996 publicerade Lambda nordica som 

är en vetenskapstidskrift med inriktning på ”humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med 

                                                      
27 Beskrivningen av den unge arkitekten Bosinney, fokaliserat från James respektive old Jolyon.Se sidan s.110 
resp. s. 267. 
28 Prosper Profond, är den belgiska yacht-mannen som dyker upp i To Let och som är vän med Winifred och 
antas vara älskare till Soames andra fru Annette. Se sidan 556 el. 617. 
29 http://www.oed.com.till.biblextern.sh.se/view/Entry/156236 2012-12-14 
30 http://www.oed.com.till.biblextern.sh.se/view/Entry/156235 2012-12-14 
31 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer? (Stockholm: Natur och Kultur, 2006) s, 37. 
32 Ibid, s.35f. 
33 Ibid, s.36.  
34 Rosenberg 2002, s.11. 
35 Ibid, s.12. 

http://www.oed.com.till.biblextern.sh.se/view/Entry/156236
http://www.oed.com.till.biblextern.sh.se/view/Entry/156235
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anknytning till homo/lesbisk/bi/trans/ och queerstudier”36 ett nummer om Queer theory där den nya 

teorin diskuteras, vilket ledde till ökat intresse för teorin och frågor om sexualitet. I Sverige fick queer 

ta plats inom den feministiska debatten vilket inte har varit helt smärtfritt menar Ambjörnsson då man 

inom feminismen hellre fokuserat på andra frågor än sexualitet. Den synen har nu förändrats och 

numera anser även de flesta feministforskare att genus och sexualitet är ett viktigt studium.37 Teorins 

ursprung kan spåras till de stora amerikanska universiteten och till en konferens om 

homosexualitetsforskning 1990 där uttrycket myntades av Teresa de Lauretis som en skämtsam 

provokation. Från denna provokation växte idéer om ett nytt kritiskt perspektiv på sexualiteten som 

snabbt spred sig i den amerikanska akademiska världen.38    

Heteronormativitet  
I den här uppsatsen vill jag undersöka ett av queerteorins centrala teman, heteronormativiteten. Jag 

kommer att utföra min undersökning med hjälp av queer-forskarna Fanny Ambjörnsson och Tiina 

Rosenberg. Ambjörnsson förklarar begreppet heteronormativitet som ”de institutioner, lagar, 

strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som något enhetligt, 

naturligt och allomfattande – alltså det som bidrar till att en viss sorts heterosexuellt liv framstår som 

det mest åtråvärda och naturliga sättet att leva”39. Det som har uppfattats som det naturliga 

levnadssättet har skiftat mellan olika tider och olika klasser. För min undersökning av Forsytesagan 

gäller perioden 1886-1920 då sagans handling utspelar sig och den berör den högre medeklassen. I just 

det här tidsintervallet händer väldigt mycket i samhället och jag kommer inte här att ge någon 

sammanfattning. Istället tas relevanta händelser upp på respektive plats i analysen. När man talar om 

heterosexualitet som en norm måste jag här påpeka att det är en efterkonstruktion eftersom 

heterosexualitet som begrepp visserligen fanns när Galsworthy började skriva boken 1901 men var då 

som forskaren Jonathan Ned Katz skriver i sin bok The Invention of Heterosexuality en beteckning på 

en perversion. Det var någon som utmanande de rådanade idealen om att sex var till för att fortplanta 

sig inte för njutning. Det var precis denna njutning som den nye heterosexuelle praktiserade utan att 

detta ledde till barn. Det skulle dröja innan denna sexualitet skulle förknippas med något normalt och 

naturligt. För medelklassen dröjde det ända till 1920-talet innan heterosexualitet slutade vara 

förknippat med en perversion.40     

Ambjörnsson menar vidare att det finns en viktig skillnad mellan att tala om heteronormativitet och 

heterosexualitet, det förstnämnda handlar om att identifiera normerna i ett system medan sexualiteten 

är något som sker på individnivå. Det är alltså normerna i systemet som är föremålet för analysen. 
                                                      
36Lambda nordica:Startsida/Hem 
  http://www.lambdanordica.se/ besökt: 2012-11-14. 
37 Ambjörnsson 2006, s.38ff. 
38 Ibid, s.36f. 
39 Ibid, s.52. 
40 Jonathan Ned Katz, The invention of heterosexuality (Chicago & London: The University of Cicago Press, 
2007) s. 19f. 

http://www.lambdanordica.se/
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Genom att studera de levnadsvillkor som gäller under perioden vill jag visa att det finns 

heteronormativa antaganden. Ett visst sätt att leva premieras framför alla andra och upprätthålls med 

hjälp av olika strategier. 41     

Det finns ett antal olika heteronormativa strategier och några av dem presenteras av Ambjörnsson i 

Vad är queer? Jag tar inte att ta upp alla utan presenterar här de som är relevanta för min 

undersökning. Hierarki är enkelt uttryckt den maktstruktur som finns mellan de båda polerna hetero-

och homosexualitet. Viktigt att komma ihåg när man talar om polerna är att heterosexualiteten i polen 

är den normgivna, dvs. all annan sexualitet hamnar utanför.42 Hierarkin underbyggs med hjälp av lagar 

om exempelvis sexualitet och äktenskap men också möjligheten till skilsmässa. Även frågan om 

reproduktion visar på skillnader i värderingen av människor. Hierarkin av uppdelningen skapas också 

med hjälp av människors attityder inför det icke normativa.43 Tiina Rosenberg presenterar vad hon 

kallar ”Heteronormativitetens två bärande principer: exkludera och inkludera” i Queerfeministisk 

agenda.44 Rosebergs definition av principerna lyder:  

1) uteslutningen av avvikelser ur normen med uppdelningen i kategorierna vi – de 

2) assimileringen genom införlivandet av avvikelser i normen 45   

Den första principen sammanfaller med det västerländska tankesättet i dikotomier där förhållandet 

mellan motsatserna hamnar i en antingen-eller situation där den ena premieras i hierarkin medan den 

andra hamnar utanför. Här tas det ingen hänsyn till tankar om de likheter som finns mellan 

kategorierna (hetero- och homosexuell). Här exkluderas helt enkelt det som inte faller inom ramen för 

normen och det som uppfattas som det normala.46 Den andra principen har sin grund i idéer om en 

universell mänsklighet. Den försöker assimilera det normbrytande genom att inkludera det i normen, 

men endast på de villkor som satts av normen (heteronormativiteten). Det är de normala som sätter 

alla regler och de förväntar sig att den som inkluderas i deras norm ska bete sig på ett förutbestämt 

sätt.47 Ambjörnsson tillägger till Rosenbergs resonemang att: ”Inkluderingen går därför så gott som 

alltid hand i hand med osynliggörande och tystnad.”48 Ambjörnsson menar att om man är tyst och 

accepterar sin nya assimilerade position så finns det en plats inom normen. Tystnaden är vanlig i 

samband med avvikande sexualitet och Ambjörnsson menar att det beror på att sexualiteten inte syns 

                                                      
41 Ambjörnsson 2006, s.52f. 
42 Ibid, s.61f. 
43 Ibid, s.63. 
44 Rosenberg 2002, s.100 Uttrycket återfinns i rubriksättningen.  
45 Ibid, s.102. 
46 Ibid, s.102. 
47 Ibid, s.102f. 
48 Ambjörnsson 2006, s.70. 
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utanpå. Tystnaden kan få konsekvensen att den som avviker hamnar både metaforiskt och konkret i 

garderoben.49  

När man undersöker heteronormativiten och dess förutsättningar är inte bara uppdelningen mellan 

hetero-och homosexualitet viktig utan också uppdelningen mellan man och kvinna. Ambjörnsson 

skriver: ”För att veta huruvida någon är hetero- eller homosexuell krävs nämligen även vetskap om 

personens kön, och avvikande genusbeteende är i sig ofta en anledning för människor att kategorisera 

någon homosexuell. Därför är genus en minst lika viktig beståndsdel i heteronormativiteten som 

sexualitet.”50 Jag har därför i min analys valt att analysera förutsättningarna för män respektive 

kvinnor. Finns det några brott mot genusförväntningar och förs det någon diskussion om kön-/genus?    

Genus 
Inom queerteorin finns en annorlunda syn på genus än den klassiska kön-biologiskt fast och genus-

socialt skapad som funnits inom feminismen. Ambjörnsson summerar: ”För många betyder 

queerperspektivet just att visa hur våra föreställningar om manligt och kvinnligt är historiskt och 

kulturellt beroende av en normerande heterosexualitet.”51 Judith Butler är den mest kända forskaren 

som utmanar genusdefinitionen och påvisar heterosexualitetens inverkan på hur vi uppfattar kön-

/genus, därför kommer jag att använda mig av Butlers tankar om genus och den heterosexuella 

matrisen. Butlers bok Genustrubbel som finns på svenska är trots språkhjälpen väldigt komplex och 

svårsammanfattad så jag har istället använt mig av Ambjörnsson och Rosenbergs sammanfattningar. 

Mycket enkelt uttryckt kan man säga att Butler tänker kritiskt kring indelningen kön och genus som 

biologiskt och kulturellt. Hon menar att en sådan uppdelning skulle leda till att man tror att det finns 

en sorts naturlig och förprogrammerad kvinnlighet och manlighet. Det biologiska könet framstår som 

naturligt och stabilt men Butler menar att även detta är socialt och kulturellt skapat.52 Det betyder i sin 

tur att både kön och genus utsätts för normer om vad som uppfattas vara kvinnligt och manligt. 

Normen inkluderar inte bara hur man ska vara som man och kvinna utan också att man ska vara man 

och kvinna. Det är de enda två identiteter som finns. Hur kommer då det sig? Det är här som 

heterosexualiteten kommer in i resonemanget. Det är inom den heterosexuella ramen, det som Butler 

kallar den heterosexuella matrisen som kön, genus och begär regleras. Här skiljs manligt och kvinnligt 

åt för att återförenas i ett heterosexuellt begär. Det betyder att det bara finns två identiteter, man eller 

kvinna, att dessa ställs mot varandra och att de förväntas åtrå varandra. För att vara en riktig kvinna 

eller man måste man således uppträda som förväntat inom respektive identitet. Man måste ha rätt 

kropp, bete sig, klä sig rätt efter samhällets förväntan och hysa rätt sorts begär till den motsatta 

identiteten. I Butlers tankar existerar män och kvinnor alltså inte utanför den heterosexuella matrisen. 

                                                      
49 Ambjörnsson 2006, s.74. 
50 Ibid, s.59. 
51 Ibid, s.109. 
52 Ibid, s.110. 



12 
 

Sexualitet är således en del i genusuppfattningen.53 Rosenberg skriver: ”Butlerismens mest 

grundläggande ifrågasättande gäller den heteronormativa definitionen av kvinnor och män enligt 

logiken feminin = kvinnlig = kvinna, maskulin = manlig = man.”54        

Tidigare forskning 
När jag först bestämde mig för att jobba med Forsytesagan så tänkte jag att det måste finnas en hel del 

skrivet och forskat kring sagan eftersom den gett Galsworthy Nobelpriset, men så var verkligen inte 

fallet. Det visade sig vara svårt att hitta något alls skrivet om Forsytesagan eller författaren som inte 

var på engelska eller annat europeiskt språk. Först och främst konstaterar jag att inga C-uppsatser om 

John Galsworthy eller Forsytesagan återfinns bland svenska digitaliserade uppsatser. Jag har sökt både 

i DiVA, Uppsatser.se och i Libris uppsök. Nästa steg i sökandet efter svensk information sker i Libris. 

Jag hittar ingenting förutom själva romanerna när jag söker på Forsytesagan så jag söker på 

författarens namn i hopp om några ledtrådar. Jag får många fler träffar vilket känns lovande men när 

jag sorterar mina träffar finns endast fem avhandlingar där ingen egentligen är relevant eller möjlig för 

min uppsats. Här finns två tyska avhandlingar den ena med titel Ironie und Humor in John 

Galsworthys Forsyte-Zyklus skriven av Wilhelm Radtke, min mycket ringa kunskap i tyska till trots 

förstår jag att den handlar om ironi och humor i Forsytesagan. Jag hittar ingenting på svenska, de 

andra avhandlingarna var på franska eller engelska och behandlar andra verk av Galsworthy.55 Det 

fanns också en artikel inlagd i Libris men den handlade om enaktare. Det är märkligt att ingen svensk 

forskning tar upp Forsytesagan eller John Galsworthy. Vad som däremot finns är ett antal 

engelskspråkiga biografier om honom. Jag tycker det är mycket underligt att jag inte kan hitta svensk 

forskning om Forsytesagan.  

På engelska finns det mer skrivet om sagan och om Galsworthy även om materialet även här är tunt. 

Intressant är att sagan återkommer i cykler, först skrevs det en del under slutet på1920-talet och början 

av 1930-talet. Sen dalade intresset för Galsworthy i slutet av hans liv samtidigt som nya moderna idéer 

om litteraturen växer fram med personliga berättare och teman som psykologi och moral. Efter att 

BBC:s TV- serie gått 1967-68 kommer en ny våg av intresse som verkar hålla i sig en bra bit in på 70-

talet. Sedan blir det relativt tyst igen fram till nästa TV-serie 2002 som väcker lite intresse till liv igen. 

När det gäller den engelskspråkiga forskningen är den inte helt lätt att överblicka eller få tillgång till. 

Jag har i min uppsats valt att använda mig av två narratologiska undersökningar (från 1976 och 2006) 

publicerade i samlingsvolymer för att närma mig verkets struktur eftersom jag inte hittat någon annan 

                                                      
53 Ambjörnsson 2006, s. 112f. 
54 Rosenberg 2002, s.71. 
55 Listan med avhandlingar: Fréchet, Alec: John Galsworthy, l'homme, le romancier, le critique social, Smit, Jan 
Hendrik: The short stories of John Galsworthy, Kröner, Johanna:Die Technik des realistischen Dramas bei Ibsen 
und Galsworthy, Shukla, Sheo Bhushan: Social and moral ideas in the plays of Galsworthy, Radtke, 
Wilhelm:Ironie und Humor in John Galsworthys Forsyte-Zyklus. 
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queerteoretisk undersökning. Utöver det använder jag mig av historikern John Fishers bok The World 

of The Forsytes från 1976.  

Intellektuell kamp 
Det är svårt att skriva om Galsworthy och hans Forsytesaga utan att ta upp de ”bråk” som funnits kring 

författaren. De främst kända kritikerna till Galsworthy och hans verk är Virginia Woolf och D.H 

Lawrence. Sammanfattningsvis riktas kritik mot Galsworthy för att han är gammalmodig och hans stil 

utpekas som känslolös och omodern. Även senare författare och kritiker som Anthony Burgess delar 

denna syn. I antologin English Literature skriver Burgess om Forsytesagan: ”This work is still widely 

read, though it is not greatly esteemed by the modern critics.”56 Burgess sammanfattar den bild jag fått 

av kritiken som riktas mot sagan men också mot Galsworthy själv. Hans verk läses men har inget högt 

anseende hos framförallt de moderna kritiker som förväntar sig mer djup av den text de läser. Virginia 

Woolf ger ett mer generellt omdöme om Galsworthy, Wells och Bennet i sin Common reader: ”If we 

tried to formulate our meaning in one word we should say that these three writers are materialists.”57 

Litteraturvetaren June M Frazer förklarar att med det menade Woolf att de använde sina litterärar 

färdigheter till att skriva om oviktiga och triviala saker. Frazer skriver vidare att senare kritiker följt i 

samma spår och det som anges som orsak är att sagan saknar de två moderna problemen, de moraliska 

och de psykologiska.58 Frazer egen analys visar på motsatsen, hon menar att temat rätten till sig själv 

och sina egna val är ett högst modernt tema.59 Jag anser liksom Frazer att det finns moderna teman hos 

Galsworthy, samtidigt har jag viss förståelse för att man finner stilen gammalmodig och tungläst.     

Material 
Primärmaterialet består av romansviten The Forsyte Saga såsom den presenteras av Wordsworth 

Classics. För att kunna presentera författaren har jag valt att använda mig av Catherine Duprés 

biografi. Som jag nämnt i Tidigare forskning finns det flera biografier, jag har valt Dupré för att hon 

dels skrivit utan att ha haft personlig kontakt med Galsworthy och dels för att den skrivs under 70-talet 

då omvärderingen av Galsworthys författarskap gjordes. Sekundärrmaterialet består av historikern 

John Fishers The world of the Forsytes, litteraturvetaren Lilian R Fursts ”’The Ironic Little Dark 

Chasms of Life’: Narrative Strategies in John Galsworthy’s Forsyte saga and Thomas Mann’s 

Buddenbrooks”och litteraturvetaren June M Frazer ”Galsworthy’s Narrative Technique in The Man of 

Property”. För den Queer teoretiska delen används socialantropologen Fanny Ambjörnssons Vad är 

Queer? och professor Tiina Rosenbergs Queerfeministisk agenda.  

                                                      
56 Anthony Burgess, English Literature (Harlow: Longman, 1995), s.211. 
57 Virginia Woolf, The Common Reader (London: Penguin Books, 2012) s.146. 
58 June M Frazer,”Galsworthy’s Narrative Technique in The Man of Property”, I English Literature in 
Transition, 1820-1920, Vol. 19, nr. 1 (1976) s. 15. 
59 Ibid, s.16. 
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Analys 
Referat av Forsytesagan 

The Man of Property (sv.titel Förmöget folk) 
Första romandelen introducerar familjen Forsyte och deras värld av affärer, äktenskap, bråk, 

kärleksaffärer och sammankomster. I centrum står Soames Forsyte och det är också honom som den 

engelska titeln syftar på, det är han som är ”the man of property” ett uttryck som hans farbror old 

Jolyon myntar. Handlingen centreras kring en kärlekshistoria mellan Irene, Soames fru och Philip 

Bosinney som är förlovad med June som är old Jolyons barnbarn. Denna romans leder till en splittring 

mellan bröderna old Jolyon och James, som är Soames far. Det i sin tur ger old Jolyon chansen att 

återförenas med sin son young Jolyon som förvisats ur familjen efter en kärleksaffär. Bosinney är 

arkitekt och får i uppdrag att bygga och inreda ett hus åt Soames och Irene. När Soames får veta vad 

huset kommer att kosta tar svartsjukan överhanden och juristen inom honom får sin hämnd genom att 

stämma Bosinney. Romanen avslutas med Bosinneys död.  

Indian Summer of a Forsyte (sv.titel En Forsytes brittsommar) 
Är skriven i novellform och är en fristående mellandel mellan roman ett och två. Här möter vi old 

Jolyon som flyttat med familjen från London till huset i Robin Hill, det hus som Bosinney byggt åt 

Soames och Irene. Tre år har gått sedan händelserna i The Man of Property och det är mitt i 

sommaren. Old Jolyon är ensam i huset med barnbarnet Holly. En kväll går han på opera och får syn 

på Irene i publiken. Det väcker minnen hos dem båda. Minnet leder Irene till att besöka det hus som 

hennes älskare byggt och där möter hon old Jolyon som förtjust bjuder in henne i huset. Vi får nu veta 

att Irene lämnat Soames och lever ensam. De båda ensamma håller varandra sällskap, de lyckligaste 

veckorna i old Jolyons liv. Men Jolyons hälsa blir allt sämre och till sist orkar kroppen inte längre, han 

somnar in sittandes under den stora eken väntandes på Irene.   

In Chancery (sv.titel Bojor) 
Sagan fortsättar i den andra romanen. Den engelska titeln syftar på de juridiska implikationer som här 

behandlas. Tolv år har gått sedan Irene lämnade Soames. Allt eftersom tiden går inser Soames att 

något måste göras, alla hans och faderns rikedomar måste få en arvinge. Han är den äldste sonen och 

därför är det hans plikt att föra familjen vidare. Samtidigt får Winifred som är Soames syster egna 

problem med sin make Dartie och båda syskonen hamnar i skilsmässoförhandlingar (dvs. i chancery 

court). Winifreds ansökan misslyckas men Soames är mera framgångsrik efter att han anlitat 

privatspanare som sett Irene ihop med young Jolyon. Soames jagande av Irene för de två samman och 

de gifter sig när Irene blir fri och de får en son. Soames gifter också om sig, med Annette, och de får 

en dotter. Samtidigt som dottern föds dör Soames far James. Förändringens vind rör sig genom 

romanen, Boerkriget, drottning Victorias död och motordrivna bilar på Londons gator för att nämna 

några. Här möter vi också den tredje generationens Forsytes genom en kärlekshistoria mellan young 
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Jolyons dotter Holly och Winifreds son Val. Deras historia tar dem till Boerkrigets Sydafrika där de 

till slut gifter sig.  

Awakening (sv.titel Gryning) 
Är ett kortare mellanspel också i novellform. Här möter vi barnet Jon Forsyte som är son till young 

Jolyon och Irene. Vi får här följa hans tämligen glada barndomsdagar hemma i Robin Hill. Han föds 

med silversked i mun och hans relation till modern Irene presenteras ingående från hans 

barnperspektiv. Han idoliserar visserligen båda föräldrarna men moderns betydelse står över allt och 

alla andra.     

To Let (sv.titel Att hyra) 
I den sista romanen har handlingen flyttats fram till 1920-talet. Första världskriget är slut och 

optimismen och demokratiseringen ligger i luften. Av en händelse möts Soames dotter Fleur och Jon 

på Junes galleri. De faller för varandra från första stund. Föräldrarna blir inte glada och gör sitt bästa 

för att hålla barnen isär men det blir till slut ohållbart utan att avslöja varför. Fleur försöker själv ta 

reda på vad som får hennes far att reagera. Det unga paret får oberoende av varandra veta respektive 

sidas version av händelserna vilket leder till att deras romans tar slut. Mitt i allt detta dör young Jolyon 

och lämnar sin familj i sorg. För att glömma Fleur flyttar Jon och Irene till Kanada. Fleur bestämmer 

sig då för att gifta sig med Michael Mont, en överklasspojke som uppvaktat Fleur under en längre tid. 

Sagan avslutas med Timothys begravning. Den sista Forsyten av den äldre generationen, och med 

honom hela den possessiva viktorianska andan.    

Patriarken 
Jag kommer att börja min analys med att reflektera kring det manliga eftersom det är männen som tar 

störst plats och får motta mest kritik. Patriarken är den mest betydelsefulla människan i en familj som 

Forsyte som tillhör ”upper middle-class”, kallad högre medelklass i 1967 års översättning 60. 

Patriarken innehar den högsta hierarkiska positionen inom familjen och därigenom även en högre 

position än resterande familj i samhället. Det som förvånade mig när jag läste om sagan inför 

uppsatsen var att det redan på första sidan finns en referens till ”patriarchal life”61. Jag har i min 

läsning alltid antagit detta förhållande, så det förvånar mig att det behöver skrivas ut. Hur kommer det 

sig? Kan man inte anta att en högre medelklass-familj 1886 lever i ett partiarkalt styre? Är detta en del 

i de lager av ironi som finns i sagan eller markeras här starten på det brott från detta liv som väntar? 

The Man of Property skrevs under 1900-talets början och gavs ut 1906. Den är alltså skriven ungefär 

tjugo år efter den tid då handlingen har sin början och skrevs med facit i hand för 

                                                      
60 John Galsworthy, Förmöget folk (Forum pocket, 1967), s 13. 
61 John Galsworthy, The Forsyte saga (Hertfordshire: Wordsworth Edition Limited, 1994) s, 3. Fortsättningsvis 
refereras löpande i texten.    
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samhällsutvecklingen. Gör berättaren oss uppmärksamma på förändringen som är i antågande? Denna 

förändring sker både i samhället och i den fiktiva familjen men i fiktionen markeras den tydligare.   

1886, det år sagans handling tar sin början är det old Jolyon som är familjens patriark, han är då 

änkling i 80-års åldern, äldst i en syskonskara av tio barn och en man med pondus, men inte utan 

passion och sin beskärda del av trubbel. Hans enda barn, sonen young Jolyon har dragit skam över sig 

genom att välja kärleken framför sin plikt som make. På så vis har old Jolyon fått ansvaret för dottern 

June från young Jolyons första äktenskap eftersom fadern kastats ut ur Forsyte-familjen, vilket betyder 

att old Jolyon inte längre har en manlig arvinge. Det är en ensam och ångerfull patriark som möter 

läsaren. Den egenskap som framhålls hos old Jolyon är hans benägenhet att vara filosofisk:”But then, 

against his will, came one of those moments of philosophy which made old Jolyon different from 

other Forsytes[.]” (s.66) Under huvudhandlingen finns en tämligen intressant passage om old Jolyons 

yngre och betydligt friare dagar som spenderats med de manliga vännerna. De gjorde många olika 

saker men framförallt minns old Jolyon operan. I kapitlet ”Old Jolyon Goes to the Opera” är det med 

en äldre mans ögon vi besöker operan, sökande efter ungdomen och de vackra kvinnorna som inte 

längre verkar finns här liksom de vänner som inte längre är i livet. (s.19-23) Minnena hos de 

respektive romanfigurerna används flitigt sagan igenom dels för att beskriva en äldre tid och dels för 

att ge dem ett djup. Old Jolyons minnen visar den ensamhet som driver honom till att återta kontakten 

med sonen. I berättelserna om old Jolyon finns också referenser till de så kallade ”gentleman clubs”, 

herrklubbar som fanns. Den sociala plats en man kunde och borde tillhöra, där umgänget med andra 

män ur samma sociala eller affärsmässiga kretsar ägde rum i ro utan påträngande fruar och barn. 

Självklart fanns det också här en klass-indelning av klubbarna och det gäller att ha rätt bakgrund och 

rätt utbildning för att bli insläppt på rätt ställe. Det har för old Jolyon fått konsekvensen att han fått 

nöja sig med att tillhöra den politiskt liberala klubben Disunion (s.20) medan sonen young Jolyon 

tillhör den finare klubben Hotch Potch (s.21). Detta förhållande beror till största delen på skillnaden i 

utbildningsnivå mellan far och son. Old Jolyon själv skyller denna orättvisa på den som nominerat 

honom till Hotch Potch.(s. 21) Klubbarna är mannens fristad från det andra könet, det sociala livet och 

dess regler. Här umgås män fritt med andra klubbmedlemmar utan att övriga samhället har någon 

insyn och de är utmärkta gömställen om det hettar till i något avseende av ens liv. Historikern John 

Fisher skriver i sin bok The World of the Forsytes att klubben kunde vara en tillflykt från kvinnor om 

man inte var intresserad av ett giftemål. Klubben var en allt som oftast tyst plats där man kunde vila 

upp sig, äta en god bit mat eller helt enkelt sova en stund. Fisher hänvisar också till Kapten Gronows 

memoarer där en sorts ungkarl som är gift med klubben istället för med en fru beskrivs.62 Detta 

förhållande gällde inte för old Jolyon men däremot hans bror Swithin och brorsonen George. Det finns 

hos old Jolyon ingen uttalad sexuell tillhörighet men det finns heller ingen referens till någon 

sexualitet, de enda bevisen för sexuell aktivitet är sonen och att en old Mrs Jolyon nämns i 

                                                      
62 John Fisher, The World of the Forsytes (London:Secker &Warburg, 1976) s. 85. 



17 
 

förbigående.(s.6) Young Jolyon påtalar också en skillnad mellan faderns och hans egen 

sexualitet:”The attitude he [young Jolyon] had adopted towards sexual matters fifteen years before, 

however, was too different from his father’s. There was no bridging the gulf.”(s.126) Young Jolyon 

talar här om sitt val att lämna första frun och dottern för ett annat liv, som inkluderar sexualitet med 

någon som han inte är gift med men som han bor ihop med. När Irene återfår kontakten med old 

Jolyon frågar hon honom om han någonsin varit förälskad: ”At that strange question old Jolyon stared 

before him. Had he? He did not seem to remember that he ever had.”(s.267) Old Jolyon och hans 

syskon separerar kärlek från både sexualitet och äktenskap utan att det för den delen är ett hot mot 

fortlevnaden. Det är ens plikt att se släktet fortleva, så utan både kärlek och egentligt sexuellt begär 

ordnas detta ändå inom äktenskapet. Att i dagens läge 2012 tala om homosexualitet som ett hot mot 

fortlevnaden känns därför väldigt underligt. Om det Viktorianska livet kunde fortbestå ska väl vi 

kunna fortbestå i den tid vi lever i. Om mänskligheten kunde fortleva utan det nu så vanliga 

kärleksfulla och sexuella äktenskapet borde väl mänskligheten kunna fortleva trots att det finns 

homosexualitet och partnerskap.    

Vad männen egentligen känner har ingenting med deras offentliga liv eller familjebildning att göra. 

Begären osynliggörs av tradition och förväntat manligt beteende. Förändringar är på gång, sagan 

utspelar sig under en tid av omvälvningar och i brottet mellan den gamla Viktorianska traditionen och 

de yngre moderna idéerna som visas i relationen mellan old och young Jolyon och deras respektive 

inställning till sexualitet och familj. Motsättningarna mellan det nya och det gamla leder till ett 

ställningstagande hos old Jolyon mot den övriga Forsyte-familjen vilket leder till en definitiv 

splittring. Old Jolyon och James har aldrig dragit jämt trots att de är bröder och när old Jolyon tar 

tillbaka sin son till familjen blir förhållandet än mer ansträngt. Det är old Jolyon, i rollen som patriark, 

som lämnar familjen både bildligt och bokstavligt genom att köpa Soames nybyggda hus i Robin Hill 

utanför London och Hyde Park runt vilken de andra syskonen bor. Han blir den första att bryta sig loss 

från den stora familjen för att ta hand om sin närmaste familj. Det är egentligen ingen som tar över old 

Jolyons plats som patriark när han dör. Young Jolyon tar över hushållet och ansvaret för närmsta 

familjen medan James son Soames får ta på sig en ledande roll för den andra sidan av familjen. Old 

Jolyon har fram till uppbrottet både levt upp till förväntningarna på mannen och patriarken.      

Forsytemannen   
Mannen är utan tvekan sagans normerande kön. Med det menar jag att det är hans värld vi ges inblick i 

där mannen är i en självklar maktposition. Det som däremot inte är självklart är vad mannen gör med 

denna makt. Det är inte ens säkert att Forsyte-mannen väljer ett liv som inkluderar ett äktenskap och 

avkomma. Så länge som genusföreställningen med maskulin = manligt = man följs ges här 

förutsättningar för variationer. Exempelvis är för Forsyte och den högre medelklassens män 

dandyismen så att säga ett godkänt sätt att se ut och uppföra sig på. Mannen förefaller ha haft långt fler 

variationer på beteenden än kvinnan. Som tidigare nämnts, under rubriken Patriarken hade mannen ett 
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extra hem att ta sin tillflykt till, där samhällets krav och regler byttes ut mot klubben och andra mäns 

regler. En man hade valmöjligheten att vara ensamstående och tjäna sina egna pengar och med pengar 

kommer man långt i samhället. Young Jolyon är den man som tydligast bryter det norm-mönster som 

finns. Idag skulle vi uppfatta honom som tämligen heteronormativ men i den Viktorianska tid då 

young Jolyon lämnar sin fru och sin familj för att leva lycklig med en annan kvinna blir det skandal. 

Att man hade älskarinnor var en sak, det kunde skötas vid sidan om, men att bryta ett äktenskap och 

lämna hem, pengar och familj för sina principer och idéer var nästan otänkbart. Hade young Jolyon 

tagit Helene som älskarinna hade det varit en annan sak, då hade hon kunnat inkluderas i young 

Jolyons liv. Det är ett alternativ som young Jolyon motsätter sig, han har idéer om kvinnor och mäns 

frihet att leva lyckliga med dem de älskar och hyser begär till. Om dessa idéer gäller en samkönad 

samvaro är svårt att svara på då det aldrig tas upp till diskussion i sagan. Jag tror att de samkönade 

begären finns men är förpassade in i det tysta och sköts utanför familjens insyn. På så vis får inte 

heller läsaren ta del av det och frågan är om den allvetande berättaren vet något om det eller om det 

även för honom är hemligt. Jag uppfattar det som att det alltid finns en hemlig samvaro som ingen 

utomstående har tillgång till. Berättarens allvetande position planterar tankar om att vi bara får se 

valda dela av romanfigurernas liv och allt annat är höljt i dunkel. Läsaren ges inte tillgång känslorna 

som romanfigurerna har, inte ens alla händelser visas utan ges i referat. Det inbjuder till att tänka och 

spekulera själv kring sagans händelser. En möjlig orsak till att känslorna är sparsamma kan finnas hos 

Galsworthy själv, han liksom de romanfigurer han skapat kommer från en klass där man i tidig ålder 

lär sig att hålla inne med känslorna. På så sätt blir porträtten av männen i sagan nära verkligheten. 

Soames är ett lysande exempel på en tämligen känslolös och rationell person, även om vi bitvis 

faktiskt ser reaktioner och får följa inre tankar så finns hos honom alltid ett avstånd och en förnekelse 

inför känslorna. Soames karaktäristiska drag och det faktum att han är jurist har självfallet också 

påverkat uppfattningen om honom. På något sätt blir Soames modellen för vad en man bör vara. Även 

om hans första äktenskap blir ett fiasko så är det i sig en viktig pusselbit för att se vad en Forsyte, en 

högre medeklass-man skall vara och hur han ska bete sig. Soames är framgångsrik, välvårdad, artig 

och hälsosam i sådan mening att han inte är fet och saknar laster. Men sexuellt och i relation till 

kvinnor är han allt annat än framgångsrik, där är han klumpig och till och med våldsam, till skillnad 

från young Jolyon som framstår som mycket framgångsrik hos kvinnorna även sexuellt.  

Ungkarlarnas sexualitet diskuteras inte särskilt ingående, de hamnar i skymundan av alla intriger som 

försiggår inom och utom äktenskapen hos de gifta männen, något som kanske både har med 

berättelsen och samhällsstrukturen att göra. Ungkarlarna Swithin, Timothy och George tar plats ute i 

marginalen av berättelsen. Det behöver inte nödvändigtvis bero på att de avviker i sina begär eller sitt 

beteende utan för att historien helt enkelt inte kretsar kring dem men på så sätt avspeglar just detta val 

en samhällsbild. Det är de framgångsrika äkta männen som får ta plats och för att bli sådan behöver 

man fru, barn och tillgångar. Jag tycker att dessa ungkarlar hanteras olika i sagan. Swithin är den som 
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minst sticker ut, han är en del av narrativet i Man of Property och skulle väl snarare kallas excentrisk 

än något annat. För den äldre generationen handlar ju äktenskapet om barnaalstrande, inte 

nödvändigtvis om varken kärlek eller begär så det faktum att Swithin är ungkarl kan bero på ointresse 

för kvinnor rent sexuellt men också på att han inte hittat någon som passar som barnaföderska. 

Timothy som är från samma generation som Swithin är mycket mera av en normbrytare. Han har mer 

eller mindre exkluderat sig själv från sin familj och håller sig i sitt eget rum både metaforiskt och 

fysiskt. Han rör sig i handlingens kuliss och ändå avslutar hans död hela romansviten och metaforsikt 

också den viktorianska andan. Det är svårt att motstå slutsatsen att Timothy bor i en garderob, vilket 

understryks av att hans systrars kommentarer om att han behöver ett rejält fruntimmer. En rätt vanlig 

heteronormativ ignorans. I Timothys fall känns utanförskapet relativt tydligt liksom tystnaden kring 

honom. Trots det finns flertalet kommentarer av stilen ”Where is Timothy?” och gång på gång 

kommer svar som ska rationalisera hans bortavaro. Oftast är det hälsan som ges som orsak. När de 

ogifta systrarna går bort och familjen inte längre träffas i Timothys vardagsrum så faller den gamle 

mannen ur familjens minne och går samtidigt i barndom vilket i sig inte är underligt då han hunnit bli 

över hundra år gammal. George däremot tillhör den andra generationen och hans livsval förklaras inte 

särskilt ingående men han beskrivs som en sportsman som är gift med sin klubb istället för med en 

kvinna. Han blir också liksom Swithin väldigt kraftig och slö på gamla dagar och först då nämns något 

som hans sexualitet, nämligen att hans tid av att så sin vildhavre är slut. (s.527) Uttrycket förknippas 

med promiskuös sexualitet men behöver egentligen inte betyda en heterosexualitet även om det 

indikerar utomäktenskapliga barn.      

Val och Jon som får representera den tredje och fjärde generationen är i mina ögon mera fast i sin 

manlighet än vad deras äldre släktingar varit. Jag uppfattar dem som mer klart heterosexuella män. De 

är maskulina, agerar och klär sig som män och hyser begär efter det motsatta könet. Jag får ingen 

ambivalens från någon av dem. Vad det beror på är svårt att avgöra. Är det för att de inte görs riktigt 

tillgängliga för insyn eller är de typexempel, en stereotyp av heterosexuella män? De båda väljer ett 

farmarliv framför det stads-och affärsliv som bara en generation innan var en sådan självklarhet. De 

går på så vis tillbaka till familjens rötter som farmare i Dorset. Jon väljer dock att lägga hela atlanten 

mellan sig själv och resten av familjen. 

Ekonomi, egendom och civilstånd 
Vad har ekonomi med heteronormativitet och sexualitet att göra? För en högre medeklass-familj kring 

sekelskiftet 18-1900 väldigt mycket. Det exemplifieras på flera olika sätt i Forsytesagan. En Forsytes 

ekonomi är fylld av normer som ska uppfyllas. Det är young Jolyon i rollen som en utomstående 

familjemedlem som sammanfattar Forsytes och dess likar för Bosinney:”’ We are, of course, all of us 

the slaves of property, and I [young Jolyon] admit that it’s a question of degree, but what I call a 

’Forsyte’ is a man who is decidedly more than less a slave of property. He knows a good thing, he 

knows a safe thing, and his grip on property ˗ it doesn’t matter whether it be wives, houses, money or 
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reputation ˗ is his hall-mark.’” (s. 157) För young Jolyon har Forsyte blivit till en identitet. Denna 

identitet inkluderar endast män med egendomar, kvinnan har en marginell roll i form av fru och del i 

mannens egendom. Trots det framstår identiteten knappast som en maktposition därför att young 

Jolyon poängterar också att dessa män är slavar under sin egendom. Allting underordnas egendomens 

och ekonomins makt över människan. Young Jolyon inkluderar också sig själv i detta fast som en sorts 

blandras, ett mellanting mellan en Forsyte och den friare konstnärssjälen som Bosinney 

tillhör.(s.157f.) Även om kvinnorna exkluderas från detta slaveri så bär de som fötts Forsyte ändå på 

liknande tendenser, om än inte lika utmärkande. James dotter Winifred är ett exempel, hon anser att 

maken Dartie trots sina många fel och brister är hennes egendom. När det står klart att 

skilsmässoansökan inte kan beviljas tänker hon: ”The feeling that, after all, she had won a sort of 

victory, retained her property, was every moment gaining ground in her.”(s. 440) Även kvinnorna 

påverkas av Forsytekulturens possessiva egenskap.     

Ekonomin som grundpelaren i samhället får konsekvenser för kvinnan. Det visas inte minst i Soames 

och Irenes äktenskap, där den ekonomiska situationen spelat en avgörande roll för accepterandet av 

Soames som make. Det är Irenes ekonomiska situation som tvingar henne att till slut acceptera Soames 

frierier. Hans ekonomi är allt annat än knaper, däremot är han inte villig att betala vad som helst för 

vem som helst. Tydligaste exempel på detta är tjafset och de lagliga turerna med Bosinney om huset i 

Robin Hill.(Passim: Man of Property) Soames ger efter för Bosinneys önskemål för Irenes skull. 

Soames är beredd att betala allt han kan för att rädda sitt äktenskap, men det blir tydligt att det inte är 

pengar som Irene vill ha utan kärlek och passion. När Irene till sist lämnar Soames efter att Bosinney 

dött så gör hon det utan pengar. Irene berättar själv för old Jolyon hur hon fått hjälp av en kvinna när 

hon tänkte göra slut på sitt liv den natten.(s.269) Som tack för detta tar Irene hand om kvinnor 

”who’ve come to grief”, som är i nöd.(s. 259) Det handlar troligen om prostituerade kvinnor även om 

det inte nämns specifikt. Irenes historia ger old Jolyon insikter om pengarnas makt över människan 

och inte minst kvinnan. Han bestämmer sig för att inkludera Irene i sitt testamente. Detta skickar i sin 

tur chockvågor på ”Forsyte ’Change” den inhemska skvallerbörsen.(s.294) Pengarna är en 

förutsättning för att Irene ska kunna börja leva igen. Med pengar kan hon börja röra sig friare och 

bortom Chelsea där hon bott under sin separation från Soames. På så sätt är pengar frihet för kvinnan 

och en rörelse ut från hemmet.    

För den äldre generationens ogifta systrar Ann och Hester samt änkan Julia Small betyder den 

ekonomiska situationen att de alla bor tillsammans hemma hos den yngsta och ogifta brodern 

Timothy. Där är de under broderns beskydd, detta trots att han enligt Forsyte inte har ordentlig procent 

på sina investeringar sedan han pensionerat sig från yrkeslivet. Timothy har nöjt sig med satsa pengar i 

”consols” en form av obligation som endast gav 3% på pengarna mot den normala minst 4% som gavs 

på aktier.(s. 14) Detta godtas av familjen med en besynnerlig kommentar om Timothys 

familjesituation: ”He had never committed the imprudence of marrying, or encumbring himself in any 
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way with children.”(s.9) Mer än så sägs inte om Timothys val att inte skaffa familj eller några barn. 

Det finns heller inga kvinnohistorier, Timothy framstår även för sin familj något av en gåta. Det 

betyder att systrarna som står under Timothys skydd har liten ekonomisk möjlighet men de lever ändå 

gott och frågan är vem av dem som drar det längsta strået. Den enda kommentar som finns om 

systrarnas civilstånd finns i presentationen av systrarna:”Seated in a row close to one another were 

three ladies – Aunts Ann, Hester (the two Forsyte maids), and Juley (short for Julia), who not in first 

youth had so far forgotten herself as to marry Septimus Small, a man of poor constitution.” (s.4f.) Här 

sker en form av inkludering där det onormala förhållandet att vara ogift kvinna assimileras in i det 

normala livet bland gifta kvinnor och änkor. Det sker även i meningens utformning, där förhållandet 

att inte glömma sig så mycket att man inte gifter sig pekas ut som det viktigt, istället för att de andra 

två kvinnorna faktiskt har glömt bort sig. Riktigt vad som menas med att inte glömma sig själv i sin 

ungdom kan man fundera på. Någon mer kommentar på ämnet ges inte. Trots att Forsyte- systrarna 

saknar ekonomisk makt har de arrangerat sig som det kvinnliga centrumet i familjen och har vad som i 

boken kallas ”Forsyte ’Change” eller Forsytebörsen som den heter i svensk översättning.(s.37:passim.) 

Här byts information om och med familjens medlemmar både vad gäller familjeangelägenheter och 

andra ämnen som berör familjen. Här är ingenting heligt.  

Junes ekonomiska situation är också högst intressant. Efter att förlovningen med Bosinney gått om 

intet och arkitekten dött förblir också June ogift. Hon blir en av de nya kvinnorna som har pengar och 

samtidigt valt att leva ensam. June kan leva relativt fritt även om hon förblir ogift. Varför hon väljer 

att inte gifta sig eller skaffa barn passerar okommenterat. Vi kan gissa utifrån Junes engagemang att 

hennes envishet och bejakandet av friheten är motivationen för detta, men vi vet inte särskilt mycket 

om Junes känslor och begär efter Bosinney. Trots att June är en mycket stark och envis person skulle 

hon inte kunna klara sig ekonomiskt särskilt bra utan sin farfars arv och faderns lugnande inflytande. 

June rusar gärna iväg och fattar förhastade beslut och därför finns det också ett tillägg i hennes arv 

som gör det omöjligt för henne att röra annat än inkomsten av de placerade pengarna. (s.385f.) 

Förutom denna begränsning i kapital har June stor frihet i form av en egen studio där hon och hennes 

protéger kan komma och gå ostört, hon blir med sin fars hjälp så småningom galleriägare. June 

kämpar för utsatta människor, framförallt konstnärer, det hon och familjen kallar ”lame ducks”. Utan 

egna pengar och sin fars skydd skulle June inte kunna leva det liv hon gör, då hade hon liksom Irene 

förmodligen tvingats till någon form av äktenskap. Hon har inte utbildats i något yrke och vi får heller 

aldrig veta om hon gått i skola eller fått hemskolning.  

Den andre ogifte brodern i den äldre generationen är James tvillingbroder Swithin. Utåt har han goda 

affärer och agerar inom det affärsmässiga fältet i enlighet med familjens villkor. Samtidigt förblir han 

ungkarl och bor själv, utan att det nämns något om en kärleksaffär kring honom, inte ens en 

misslyckad sådan. Vad vi får veta om honom handlar om att han är en äkta livsnjutare som inte spar på 

mat och dryck och att han är en storväxt man, speciellt i jämförelsen med sin tvillingbror James, de 
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kallas av old Jolyon ”the fat and the lean of it”(s.4) Swithin som under sin pension sägs leva som en 

aristokrat njuter visserligen av kvinnligt sällskap men några kvinnoaffärer är det inte tal om. Varför 

Swithin är ogift och barnlös förblir också okommenterat, istället fokuseras berättelsen på hans åsikter 

om övriga familjen och hans korpulenta utseende. Swithin är väldigt lik sin bror James, om han hade 

velat ha någonting hade han fixat det. Jag uppfattar det som att Swithin själv har valt sitt 

ungkarlsleverne därför att det passar honom. 

James å sin sida är själva måttstocken för vad en Forsyte är enligt young Jolyon. Det är svårt att inte 

läsa denna man som typisk för den Viktorianska medelklasstjänstemannen. Det är något Dickensaktigt 

över honom och den återkommande frasen ”’nobody tells me anything’”(s.9:passim). James och sonen 

Soames är själva hjärtat av ”Forsyteismen”, allting i deras liv kan mätas i egendomar eller 

materialistiska saker. De vet instinktivt värdet på det mesta och det är också detta värde som är det 

viktigaste. Även senare när Soames pensionerat sig och spenderar sin tid med att samla och sälja 

tavlor, gör han det med värdet som riktmärke. James och Soames gör mestadels samma sorts affärer 

under sin verksamma tid på samma advokatfirma. En väsentlig skillnad finns, Soames äger inga hus 

eller mark i London, vilket senare visar sig vara ett genidrag i och med flyganfallen som sker under 

första världskriget. Far och son saknar empati och känsla för mänsklig interaktion. Ett bra exempel är 

när old Jolyon vill prata husköp:”James was a little cowed; when it came to the actual figures of a 

commercial transaction he was sure of himself, for then he was dealing with facts, not with men; but 

preliminary negotiations such as these made him nervous – he never knew quite how far he could 

go.”(s. 238) James kan hantera fakta men inte den mänskliga naturen, ett drag som också gör att old 

Jolyon har mycket svårt att förstå sin egen bror.   

George beskrivs som en sorts sportsman vars uppgift är familjenarr, också han förblir ungkarl. 

Georges utveckling genom livet påminner om Swithins, båda blir korpulenta på äldre dar. En stor 

skillnad mellan Swithin och George är att George inte direkt har några stora tillgångar. Han har aldrig 

jobbat ihop egna pengar. De pengar han sen ärver blir med tiden mindre och mindre, något som han 

också beklagar sig över för Soames vid deras möte på Iseeum-klubben på 1920-talet. Det är den allt 

högre förmögenhetsskatten som gör att George kapital krymper eftersom han endast har förmögenhet 

att leva på.   

Jag skulle inte säga att de båda Jolyons är eller ens blir en motsats till Soames och James därför att de 

är alla olika grader av Forsyteismen. En som däremot skulle kunna ses som en motpol till 

Forsyteismen är den ingifte Montague Dartie. Han är ett ekonomiskt kapitel för sig. Han är näst intill 

allt som en Forsyte inte är och framförallt saknar han inkomster av något slag. Riktigt hur denne man 

lyckats få tillåtelse att gifta sig med James äldsta dotter Winifred är något av en gåta. Dartie äger 

egentligen ingenting och lever i ett hus som betalas av James, Winifred betalar de skulder som han 

drar på sig genom att spela på bland annat hästar och delägarskap i tävlingshästar. Han kallar sig 
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sportsman men framstår som en dagdrivare och lustigkurre som ingen litar på, inte ens George. Dartie 

driver sin familj i ekonomisk och social ruin med sitt beteende. Det går så långt att 

skilsmässoförhandlingar inleds. Utgifter som äldsta sonen Vals Oxfordutbildning tär också på familjen 

även om morfar James står för det mesta. Det är alltså inte bara de otrohetsaffärer som Dartie har som 

förstör hans äktenskap utan även bristen på pengar och egendom. Dartie har mer eller mindre 

avmaskuliniserats just för att han saknar tillgångar, något som först går honom obemärkt förbi men 

som vid uppbrottet från hemmet blir tydligt. Han har till sist tappat självkänslan.  

I första kapitlet av In Chancery diskuteras ämnet barnlöshet eller snarare bristen på arvingar. Här ges 

en ekonomisk förklaring till detta förfarande: 

Thus, of the ten old Forsytes twenty-one young Forsytes had been born; but of the twenty-one 
young Forsytes there were as yet only seventeen descendants; and it already seemed likely that 
there would be more than a further unconsidered trifle or so. A student of statistics must have 
noticed that the birth rate had varied in accordance with the rate of interest for your money. 
Grandfather ’Superior Dosset’ Forsyte in the early nineteenth century had been getting ten per cent 
for his, hence ten children. Those ten, leaving out the four who had not married, and Juley, whose 
husband Septimus Small had, of course, died almost at once, had averaged from four to five per 
cent of theirs, and produced accordingly. The twenty-one whom they produced were now getting 
barely three per cent in the Consols to which their father had mostly tied the Settlements they 
made to avoid death duties, and the six of them who had been reproduced had seventeen children, 
or just the proper two and five-sixths per stem. There were other reasons, too, for this mild 
reproduction. A distrust of their earning powers, natural where a sufficiency is guaranteed together 
with the knowledge that their fathers did not die, kept them cautious. If one had children and not 
much income, the standard of taste and comfort must of necessity go down; what was enough for 
two was not enough for four, and so on – it would be better to wait and see what Father did. 
Besides, it was nice to be able to take holidays unhampered. (s.295) 

Det är alltså räntans nedgång i förhållande till förmögenheten som är en grundorsak till att man väntar 

med att skaffa barn och familj. Man är helt enkelt bekväm av sig samtidigt som värdet av pengarna 

gått ner och som George påpekar senare börjar man redan här känna av skattehöjningar. Sökandet efter 

den individuella lyckan har säkert en hand med i besluten, men sättet att resonera sig fram till orsaken 

genom ekonomiska fakta är typiskt för en Forsyte. Här finns inga känslor inräknade bara materiella 

faktorer. Hur ser det då ut för den tredje generationen? Ekonomin för dem är betydligt mera osäker än 

generationerna innan. Krigen tär hårt på ekonomin men trots det finns det hos den yngre generationen 

en optimism. De väljer stabilare inversteringar och håller sig utanför affärsvärlden. Ett bra exempel på 

detta är Val och Holly som driver en egen farm, först i Sydafrika där de stannar efter Boerkrigets slut, 

för att sedan flytta hem och göra detsamma. Själfallet har dessa jordbrukande unga bättre 

förutsättningar än andra att lyckas eftersom de har generösa arv som extra inkomst. De tar ändå ett 

steg tillbaka till det säkra fysiska arbetet, istället för att sitta på klubben och låta pengarna jobba och 

leva av räntorna.    

Materiellt begär: Huset på Robin Hill 
Hjärtat i Forsyteismen är de materiella sakerna, de ägodelar och egendomar som man äger och har 

makt över. Huset på Robin Hill är ett typexempel på en Forsyteägodel, något som ingen annan i hela 
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världen har, men som fler än en Forsyte vill ha. Huset närvarar genom hela sagan och påminner såväl 

läsare som romanfigurer om det förflutna. Det står som symbol för brytningen inom familjen, Soames 

dåliga äktenskap, Irene och young Jolyons äktenskap, Holly och Jollys ungdom, old Jolyons död och 

Jon och Fleurs kärlekshistoria. När relationen mellan Soames och Irene är som sämst bestämmer sig 

Soames för att det enda som kan rädda hans äktenskap är att flytta från London och de idéer som June 

planterar i Irenes huvud, det är kvinnornas vänrelation som är felet med äktenskapet. Huset blir 

Soames försök att bura in Irene. Istället finner Irene friheten hos husets arkitekt Bosinney som då är 

förlovad med June. Allting mynnar ut i ett brott mellan Bosinney och June där hon lämnas ensam. 

Även relationen med vännen Irene ändras när June inser varför hon lämnats. Irene lämnar Soames och 

han kommer aldrig att bo i det hus han låtit bygga. 

Vem är det egentligen Soames begär? Eller bör man fråga vad? Huset på Robin Hill är ytterligare ett 

exempel på hur Soames försöker att äga och styra sitt liv, sin hustru och sina tillgångar. Det blir 

visserligen ett försklassigt hus, byggt på en förstklassig plats men det blir aldrig Soames. Ironiskt nog 

kommer Irene att bo där i sitt äktenskap med young Jolyon. Huset förenar Irene med en tid av lycka 

och passion och Soames med olycka och skam. När Soames tolv år senare besöker huset igen för att 

tala med young Jolyon om hans och Irenes situation, väcker huset minnena till liv. När han sedan 

träffar Irene väcks besattheten hos Soames igen. Young Jolyon filosoferar efter mötet med Soames: ”I 

believe the fellow even now would like to be living here [Robin Hill]. He could never leave off 

longing for what he once owned!”(s.336) Young Jolyon analyserar här sin kusin Soames oförmåga att 

släppa en ägodel när han väl en gång har ägt den. Eftersom Forsytes instinktivt sätter en prislapp på 

allt kan man anta att även Irene har en. Jag har viss förståelse för det begär Soames har till huset och 

sin hustru eftersom de för honom representerar ett normalt liv, utan skandaler. Huset i Robin Hill blir 

symbol för en önskedröm, ett begär efter den enklaste lösningen att tvinga Irene komma tillbaka till 

honom. Eftersom känslorna inte kan resoneras fram är de inte relevanta för Soames. Jag tolkar det som 

att Soames begär inte endast riktas till hans fru Irene utan också det normala livet. Han kan inte 

förlikas med tanken att lämna ifrån sig en ägodel och släppa taget om något eller någon som dragit 

skam över honom och namnet Forsyte.   

Vad har huset för betydelse för Jolyons sidan av familjen? De har också en ett speciellt förhållande till 

huset. Det är June som ber old Jolyon köpa huset, vilket passar honom då han får jävlas med James. 

Det är ett typexempel på hur June får sin vilja igenom:  

There was only one thing - and with her cheek pressing against his knee, old Jolyon knew at once 
that this something was no trifle: As he was going to buy a house in the country, would he not—to 
please her - buy that splendid house of Soames's at Robin Hill? It was finished, it was perfectly 
beautiful, and no one would live in it now. They would all be so happy there! (s.234) 

Old Jolyon köper huset och det visar sig att June har rätt, de blir lyckliga i Robin Hill. Sagans båda 

mellanspel Indian summer of a Forsyte och Awakening utspelar sig här. I det första mellanspelet får vi 
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närvara under old Jolyons sista tid i livet, som han spenderar med Irene. När old Jolyon dött sker ännu 

ett av traditionsbrotten i sagan, han begravs nämligen i Robin Hill inte i familjegraven i Highgate. Han 

är förste Forsyte att gå sin egen väg och det visar hur viktigt huset blir för Jolyons familjs resa från 

familjen Forsyte till en friare existens. Här dör också young Jolyons andra fru och hans tredje fru Irene 

kommer äntligen att leva i det hus som en gång byggts för henne. Ironin är fullbordad, samtidigt som 

young Jolyon inte kan tänka sig en lämpligare innehavare av huset. Paret får en son, Jon som växer 

upp i huset, det är hans ungdomstid vi kort får följa i mellanspelet Awakening. Där beskrivs en fri och 

rofylld barndom med mycket lek och kärlek. Huset blir för Jon en idyll långt från verkligheten.  

Alla Soames rivaler har vid någon tid ägt det hus som han en gång i tiden la ner mycket pengar, tid 

och hopp på att bygga. Huset har kostat Soames både ekonomiskt och känslomässigt, trots det förblir 

han en besökare. Han exkluderas från familjeidyllen och förpassas till sitt andra äktenskap, inte heller 

det särskilt lyckligt. Husets ständiga närvaro i sagan jagar Soames och påminner läsaren om 

grundhistorien, den mellan Irene, Bosinney, June och Soames. Kärleksmönstret upprepas när Jon 

träffar Soames dotter Fleur, en kärlek som inte går hem ens i Robin Hill där det mesta är fritt. För 

young Jolyon förknippas huset oftast med fadern och minnet av honom finns i husets väggar och 

möblerna. I relation till huset finns också tankarna om den växande staden. Jolyon funderar kring 

husets framtid: ”Would it hold its own and keep the dignity Bosinney had bestowed on it, or would the 

giant London have lapped it round and made it into an asylum in the midst of a jerry-built 

wilderness?”(s.323) På något sätt har Bosinneys tankar om den fria ytan för den fria människan 

införlivats i huset och de som bor där. Efter young Jolyons bortgång och Jons olyckliga romans är det 

huset som får stå symbol för förändring när Jon bestämmer att huset ska säljas för att han och modern 

ska flytta till Kanada. När Soames får reda på detta tänker han: ”For one wild moment the thought had 

come to Soames: 'Why shouldn't I buy it back? I meant it for my - !' No sooner come than gone. Too 

lugubrious a triumph; with too many humiliating memories for himself and Fleur.” (s. 720) Trots all 

den skam som huset betytt för Soames kan han nästan inte släppa taget om det, precis som han inte vill 

släppa taget om Irene. Han måste äga sitt begär och ha kontroll.  

Forsytekvinnorna 
”The fact is that neither Mr Galsworthy nor Mr Kipling has a spark of the woman in him. Thus all 

their qualities seem to a woman, if one may generalize, crude and immature.”63 

Citatet ovan är hämtat från Virginia Woolfs A room of one’s own som publicerades 1928, åtta år efter 

att Forsytesagan avslutats. Galsworthy var då i färd med att avsluta den andra trilogidelen med titeln A 

modern comedy. Det är inte några smickrande ord Woolf har om sina kollegor. Frågan är om 

Galsworthy saknar kvinnan inom sig? Han var en flitig författare och utan att ha läst mer än 

Forsytesagan är det svårt att ge ett generellt svar på Woolfs påstående men det kan vara väl värt att 
                                                      
63 Virginia Woolf, A room of one’s own (London:Penguin books, 2000), s.101. 
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undersöka kvinnligheten och kvinnorna i Forsytesagan. Sagans värld är som Woolf indikerar en mans 

värld. Här gäller lagar av män för män. Så vilka villkor och roller lämnas till kvinnorna? Får de 

överhuvudtaget göra sig hörda? Får vi veta vad de tycker och tänker om saker som sker i deras liv? 

Sagans handling kretsar kring flera kvinnors öden och det finns flera exempel på dialoger där 

kvinnorna tar till orda. Galsworthy använder sig av avancerade narratologiska strategier i Forsytesagan 

vilket uppmärksammas i analyser av Litteraturvetarna June M Frazer och Lilian R Furst. Hur han 

väljer att visa och vad han väljer att visa av kvinnornas tankar, konversationer och situationer är av 

betydelse för förståelsen av handlingen och synen på kvinnorna. Furst skriver att generellt används en 

direkt tredjepersons berättare som framstår som en öppen och opartisk berättare av en historia. I själva 

verket är det mer komplicerat än så, eftersom berättaren väljer vad som delges, här finns både luckor 

och utvalda detaljfokuseringar. En strategi som används flitigt är avstånd och då avses både avståndet 

mellan berättaren och narrativet samt berättaren och romanfigurerna. Även fast det finns en distans så 

betyder det inte att närhet saknas då berättaren tenderar att glida in i romanfigurernas inre 

monologer.64 Alla romanfigurer är inte tillgängliga för inre monologer, det gäller bara medlemmar av 

Forsyte-familjen. Ett exempel på detta är den narratologiska strategi som omger Irene. Som Furst 

påpekar får läsaren aldrig tillgång till Irenes tankar, läsaren kan genom historiens gång bilda sig en 

uppfattning om vad Irene tycker om saker genom hennes kroppsspråk, beskrivna utseende eller vad 

hon säger vid de tillfällen vi får höra hennes dialog. Läsarens är liksom Soames utestängd från Irenes 

innersta tankar. Liksom Furst tolkar jag detta som en medveten strategi.65 Trots att Irene saknar en inre 

monolog så kan vi med hjälp av olika situationer utläsa en del av Irenes troliga åsikter. Avsaknaden av 

inre monolog betyder inte att Irene är tyst. Hon närvarar vid flertalet laddade situationer men fokus 

och fokaliseringen sker då via någon av de andra romanfigurerna. Vad läsaren däremot får serverat i 

läsningen är en manlig blick på Irene, dels från Soames då som ägodel, från old Jolyon som beundrad 

och älskvärda kvinnan, från young Jolyon som avgudad fru och från Jon som den varma modern. På så 

vis görs hon tillgänglig ur flera synvinklar. Det är lätt att falla för frestelsen att endast se Irene som ett 

offer för sina omständigheter men trots att hon har både rättsystemet och familjens dom mot sig lyckas 

hon leva ett gott liv. Irene håller sig väl inom de genusförväntningar som finns kring identiteten 

kvinna, det enda normbrott som hon begår är att lämna Soames.  

Den kanske mest åsiktsrika romanfiguren är young Jolyons äldsta dotter June. Hennes livshistoria vävs 

hela tiden in i historiens handling. June har en något ”okvinnlig” karaktär, hon är högljudd, envis, 

engagerad i samhällsfrågor och propagerar rättvisa för de svaga genom hela sagan. Det är nästan 

omöjligt att tysta ner henne. Samtidigt har hon drag av moderlig omtänksamhet. Hon är äldst i den 

tredje generationen och ogift vilket leder till att hon anammar det nya och tankarna som hon 

provocerar resten av familjen med. Junes synvinkel är en viktig pusselbit för Bosinneyaffären och den 
                                                      
64 Lilian R Furst, ”The ironic little dark chasms of life: Narrative strategies in John Galsworthy’s Forsyte saga 
and Thomas Mann’s Buddenbrooks”, i: Lit:Literature Interpretation Theory (Routledge, 2006), s.164f. 
65 Ibid, s.168. 
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kompletterar Soames synvinkel eftersom läsaren aldrig får ta del av Irenes eller Bosinneys tankar. June 

får liksom andra Forsytes vara delaktig i att föra berättelsen framåt. Hon är familjens medlare och hon 

kan inte låta bli att ”hjälpa” den utsatte även om denne nu råkar vara Soames dotter. Det råder inga 

tvivel om att June och Soames inte tycker om varandra. Soames uttrycker det så här: ”June disliked 

him [Soames]. He returned the sentiment. They were of the same blood.”(s. 42) Avskyn leder till flera 

argumentationer parterna emellan. Junes hetsiga humör kommer ofta i vägen för henne. Även young 

Jolyon har svårt med Junes humör och idéer. Självständiga och principfasta kvinnor som June 

förbryllar männen med alla sina frågor och nya idéer. Hon utmanar hela tiden den hierarkiska ordning 

som finns mellan könen. Hennes engagemang för konsten blir en motpol till Soames konstsamlande 

som bara handlar om värdet, inte njutningen av konsten.   

En annan väldigt självmedveten och bestämd ung dam är Francine som livnär sig genom att 

komponera egen musik. Männens och då framförallt den äldre generationens uppfattning om detta är 

negativ men episoden pekar på en förändring som sakta sker. Trots att den samhällskritiska blicken är 

riktad på mannen och hans värld så visar den på en förändring i kvinnans position och möjligheten att 

påverka sin egen situation. En av de nya möjligheterna var ”Married woman’s property act” som 

trädde i kraft 1870 och som i sagan nämns i förbigående.(s. 294) På Forsyte ’Change diskuteras 

nymodigheter som exempelvis kvinnoklubbar som Winifreds vän MacAnder tillhör, hon bekrivs som: 

” Dressing tightly and well, she belonged to a Woman's Club, but was by no means the neurotic and 

dismal type of member who was always thinking of her rights.”(s. 188) Ingen av Forsytekvinnorna 

själva nämns som medlem av någon feministisk organisation men sympatier uttrycks. Däremot uttalar 

young Jolyon sympatier för feminismens tankar. Hans åsikter om att kunna äga en kvinna är starka 

sagan igenom. I en diskussion mellan Soames och young Jolyon om inflytande över Irene säger 

Jolyon: 

’I don't know what makes you think I have any influence,’ said Jolyon; ’but if I have I'm bound to 
use it in the direction of what I think is her happiness. I am what they call a ”feminist”, I believe.’ 
’Feminist!’ repeated Soames, as if seeking to gain time. ’Does that mean that you're against me?’ 
’Bluntly,’ said Jolyon, ’I’m against any woman living with any man whom she definitely dislikes. 
It appears to me rotten.’ (s.433) 

Kvinnokampen var alltså inte bara en kvinnlig angelägenhet utan den ställde också de olika manliga 

åsikterna mot varandra. Det är inte bara ett krig mellan könen utan också inom könen. I To Let 

diskuteras också emancipationen, inte utan ett uns av kritik. Berättaren förklarar för oss att: ”But after 

all, everybody was emancipated now, or said they were – perhaps not quite the same thing!”(s.548) 

Genom att låta läsaren ta del av männens åsikter och tankar går männen aldrig fria från läsarens dom.  

Winifred är den romanfigur som det är svårast att få grepp om. Hon är å ena sidan resonabel, 

självständig och rak, å andra sidan öppen för nya företeelser och tycker om att roa sig. Winifred är på 

något vis en äkta Forsyte, och en smula “manlig”. Hennes ägodel är Dartie :” Though he was 'the limit' 
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he was yet her property, and for the life of her she could not but feel the poorer.”(s. 304) Dartie är 

kanske hennes egendom men rikare blir hon knappast av det. Winifred liknar sin egen mor och 

uppträder inte riktigt som vi idag förväntar oss av en mor. Det finns ett känslomässigt avstånd mellan 

henne och barnen. Trots det framstår Winifred som ett typexempel på en kvinna, hon är gift och har 

barn och beter sig och klär sig kvinnligt, det är bara små drag av ägande som avslöjar en variation. 

Holly, young Jolyons andra dotter innehar en viktig roll dels för att hon har en hemlig romans och 

gifter sig med kusinen Val men också för att hon liksom June agerar medlare mellan sin bror Jon och 

Fleur. I positionen som Vals fru hamnar hon mellan de två familje-delarna, Jolyons och Soames. Hon 

beskrivs redan som ung som något speciellt men hon för en tyst tillvaro. Holly är en god och beskedlig 

flicka tills hon träffar Val, då händer någonting. Hon kliver fram i historien och tar för sig av 

händelserna. När Val och hennes bror Jolly slår vad och tar värvning för att delta i Boerkriget 

bestämmer sig Holly för att följa efter, men då i den kvinnliga rollen som sjuksköterska. Holly 

framstår för oss som en lycklig kvinna mitt bland alla misslyckade äktenskap, det finns hos henne spår 

av young Jolyons sätt att se äktenskapet, som ett val, inte ett tvång. Konsekvent genom 

beskrivningarna är hon duktig, vis och vuxen. Young Jolyon tänker om sin dotter:” ’She has more 

sense than June, child though she is; more wisdom.’ ”(s. 454) På grund av sin syn på dottern blir 

young Jolyon förvånad när hon erkänner sin hemliga romans med Val och att hon kommer att åka med 

June som sjuksköterska. Trots detta får Holly en särställning som vis och taktfull även efter att hon 

och Val gift sig och flyttat tillbaka till England. De litar på hennes omdöme mer än sitt egna och det 

gäller även männen. Holly gör således inga stora genusavvikelser i sitt begär eller utseende men i sitt 

beteende är hon mera aktiv och har mer auktoritet än vad man väntar sig av en kvinna. Hon är 

frispråkig men samtidigt feminint taktisk. Den feminina listen blir nyttig när hon ska hantera Fleur 

som liknar sin far. Fleur å andra sidan håller sig väl inom den heterosexuella matrisen vad det gäller 

kropp, utseende och begär men det är något ”manligt” över henne beteende. Får hon inte som hon vill 

så fixar hon det själv. Det självständiga och självsäkra korresponderar inte helt med den traditionellt 

passiva kvinnan. Kvinnligheten är på väg ur den passiva rollen men Fleur tar det till en högre nivå när 

hon försöker äga Jon och hans kärlek liksom Soames försökt äga Jons mor Irene. Det possessiva har 

gått i arv från far till dotter, liksom begäret efter det eller den som de inte kan få.   

Äktenskap, skilsmässa och våldtäkt 
I Forsytes värld hör inte nödvändigtvis sex, kärlek och äktenskap ihop, något som young Jolyon visar 

när han lämnar familjen och sin dotter June för att leva med Helene Hilmer. Att de har ett 

utomäktenskaplig sexuellt förhållande berättas indirekt för oss när old Jolyon berättar om sin sons två 

barn.(s. 24f.) Young Jolyon och Helene kan inte gifta sig innan Jolyons första fru dör. Allt detta har 

med regler och lagar att göra och det är dessa jag här vill analysera. Vilka regler och normer är det 

som finns? Young Jolyon är ett bra exempel på hur viktigt äktenskapet är för en Forsyte. Sex utanför 

äktenskapet är inte rumsrent men det händer att det refereras till som ”married by the laws of 
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Nature”(s. 104), vilket också betyder att naturen har en lag och samhället en annan, eller så är det ett 

snyggt sätt att referera till det hela. Young Jolyon bryter alltså mot flera normer när han lämnar sin 

familj och det får också långtgående konsekvenser för hans far, dotter och till slut också hela familjen. 

Ändå framstår Jolyon som en kärlekens och frihetens förkämpe i sagan. Young Jolyons sätt att se på 

kärlek och sexualitet som ett samband känns igen från dagens samhälle. Jag uppfattar young Jolyon 

som en modern man, om än mycket kontroversiell, han lämnar ju trots allt sitt barn för en annan 

kvinna eftersom om han lämnar så lämnar han hela familjen. Det kan idag verka främmande att bara 

lämna sitt barn utan något som helst anspråk, men som vi senare i denna analys ska se är skilsmässa 

inte ett lätt alternativ. Det finns inte heller någon delad vårdnad av barn. Eftersom berättelsen är 

samhällskritiskt så har young Jolyons provokationer också stor betydelse för historien. Young Jolyons 

relation med Helene står inför ett annat problem, klasskillnaden som påverkar framförallt Helene 

negativt. När old Jolyon tar tillbaka sin son till familjen blir denna skillnad mellan makarna märkbar. 

Helene har svårt att glömma det gamla och till sist beskrivs det som den bästa lösningen när hon får 

dö. (s. 324) Young Jolyon blir på så vis både en kärlekens förkämpe men samtidigt också en 

representant för den nya heterosexuella mannen, han som älskar och njuter med sina kvinnor. 

Äktenskapet är inte längre en helig institution som står över kärleken och sexualiteten. Young Jolyon 

och Helene har barn tillsammans men det är inte grunden i deras äktenskap. Han gifter sig hela tre 

gånger vilket inte heller hör till det vanliga. Jag uppfattar young Jolyon som en normbrytare som 

aldrig ryggat för konsekvenserna av sina kärleksaffärer. Han är den som på sätt och vis rentvår Irene 

från sitt ”normbrott” mot Forsyte-familjen som hon begår när hon lämnar Soames. Irene bryter mot 

heteronormativiteten genom att inte ge Soames några barn trots att det ingår i äktenskapskontraktet 

och sedan lämnar hon honom för att leva ensam. När Soames erbjuder en utväg som idag verkar helt 

befängd som går ut på att hon ska gå tillbaka till sin make och ge honom barn för att sedan leva sitt 

eget liv, så är det den normativa vägen. Hon avböjer förståligen och väljer istället en nästan otänkbar 

väg, skilsmässa. Skammen och uteslutandet som en skilsmässa medför tycker hon är ett bättre 

alternativ än att gå tillbaka till den avskyvärde mannen. Det är inte alldeles enkelt ens för en man att få 

igenom en skilsmässa. I Soames fall väljer han att påvisa att Irene har varit otrogen. Varför Soames 

väntar tolv år med detta förfarande framstår som en gåta. Han hade goda chanser när Irene och 

Bosinney fortfarande träffades men då gjordes ingenting. Att Irene inte haft någon älskare under de 

tolv åren sedan Bosinney hjälper inte situationen. Soames desperation tar sig uttryck i att han anlitar 

en privatdetektivbyrå för att skaffa bevis på otrohet vilket tar lång tid. Fisher berättar att 

skilsmässodomstolen är gammalmodig och premierar mannen såtillvida att en fru inte kunde ansöka 

skilsmässa på grund av otrohet utan att lägga till något annat såsom incest, bigami, våld eller andra 

omoraliska förehavanden. Kvinnan kunde också försöka påvisa att hon övergivits under en tvåårs 

period. Tiden kunde om man hade tur kortas ner till sex månader om motparten inte lydde rättens 
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begäran att infinna sig. Mannen däremot behövde endast bevisa otrohet. Dessa lagar gällde enligt 

Fisher från 1857-1923.66 Det är inte svårt att se hur Soames syn på kvinnan som ägodel också delas av 

rättsväsendet. Äktenskapet är för Soames ett kontrakt, med skyldigheter och det är detta kontrakt som 

Irene bryter när hon lämnar honom och vägrar ge honom en arvinge. Jag finner det intressant hur 

Soames hela tiden försöker resonera kring äktenskapet, han behandlar det som ett avtal. Känslor 

kommer inte in i det hela, samtidigt som han själv har svårt att kontrollera sig i närvaro av Irene. Både 

Soames och Irene sitter utan skilsmässa fast i äktenskapet men det är på Soames som trycket ligger, 

han måste ha ett barn, en arvinge, en son. Familjen, traditionen och samhället kräver en avkomma. Det 

blir som ett mantra som följer Soames genom hela In Chancery. James är döende och det finns inte 

längre tid att försöka kringgå det som fadern förväntar sig, som han ideligen tjatat om sedan de första 

problemen med Irene. Trycket och förväntningen om ett normalt familje-liv visas tydligt i Soames 

situation och den desperation det leder till. 

Ironiskt nog förlorar Soames alltid mot young Jolyon: frun, huset och sin sociala ställning. Det pågår 

mellan männen en maktkamp och segraren är young Jolyon. På det sexuella planet är Soames en 

förlorare. Hans sexliv med Irene är allt annat än enkelt. Det går så långt att Soames tar ut sin 

äktenskapliga rätt ”asserted his rights and acted like a man”(s. 206), som på klarspråk betyder att han 

tvingar till sig sex, det som vi idag skulle kalla våldtäkt. Det otäcka i denna formulering är att detta 

också kopplas till manlighet. Han agerar här som en man. Betyder det att alla män ser detta som en 

rätt? Nej det gör sagan tydligt med hjälp av både Bosinney och den annars så skojfriske George som 

även han inser allvaret. Anledningen till att Soames lyckas ta ut sin sexuella rätt är att Irene som vid 

tillfället har ett eget rum den natten glömmer att låsa. Det gör hon annars varje kväll för att slippa ifrån 

de äktenskapliga plikterna. Young Jolyon förklarar i ett brev till Jon, att vissa äktenskap förstärks i och 

med den sexuella akten, medan andra som i Irenes fall inser det misstag de begått. Kvinnorna saknar 

praktisk kunskap om äktenskapets realitet. (s.669) När Soames hittar dörren olåst: ”Without the 

incentive of Mrs. MacAnder's words he might never have done what he had done. Without their 

incentive and the accident of finding his wife's door for once unlocked, which had enabled him to steal 

upon her asleep.” (s. 207) Jag tycker att Soames själv påpekar när han återberättar händelserna att han 

vet att det han utsatt Irene för är fel och därför skyller han ifrån sig och försöker rationalisera bort det 

egna ansvaret. Bilder av en tårögd och bruten Irene förföljer sedan Soames, den handling han begått 

kan inte suddas ut. Även Soames andra äktenskap med Annette är allt annat än sexuellt lyckat. De får 

visserligen ett barn, en flicka. Annette ingår sitt äktenskapskontrakt med Soames med helt andra 

förutsättningar. Hon vet vad som krävs av henne och hon levererar detta. Men inte heller här handlar 

det om någon intim tillvaro makarna emellan. I To Let finns också starka indikationer på att Annette 

har tagit sig en älskare. Detta ger inte lika långtgående konsekvenser som Irenes otrohet, dels verkar 

Soames inte ha samma känslor för Annette och dels så har Annette uppfyllt den viktiga delen av sitt 
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kontrakt, barnet. För Anette finns det flera fördelar med att fortsätta att vara gift med Soames. Så länge 

hennes affär sköts snyggt är den inget hot. Annette utnyttjar här inkluderingsprincipen: så länge hon 

agerar som en gift fru utåt får hon fördelarna av att vara rikt gift. Soames och Anettes äktenskap är av 

bekvämlighet för båda. Soames avundsjuka och starka kontrollbehov finns fortfarande där men inte 

alls i lika hög grad som med Irene. Soames tar mer och mer på sig huvudrollen i sagan, därför att 

young Jolyon dör innan To Let är avslutad. Det handlar inte om någon hjälteroll, snarare hånas han av 

både romanfigurer och berättaren. Hans ofullständiga relation med kvinnor blottas. Det som utmärker 

Soames relation med kvinnor är att det inte finns mycket till sexuellt begär utan det är praktiskt. 

Soames känsloliv liksom hans föräldrars är sprunget ur den viktorianska filosofin att inte öppet visa 

känslosamhet, därför är det inte alltid lätt att veta vad som finns bakom Soames sneda leende. Däremot 

berättar han själv att han till skillnad från svågern Dartie inte är någon kvinnokarl.(s.379) 

Winifreds äktenskap är allt annat än lugnt och normalt. Dartie är genom hela sagan en slarver som inte 

gör någonting för att underlätta för sig själv eller sin familj. När han till sist lämnar fru och barn i 

England för Buenos Aires så skrider Soames till verket för att hjälpa sin syster, pappa och sig själv att 

bli av med Dartie. Som tidigare nämnts var det inte lätt att ansöka om skilsmässa som kvinna och den 

väg Winifred tar är övergivenhet, abandonment. Soames hade helst anfört otrohet och våld. 

Konsekvensen blir att skilsmässan misslyckas, därför att Dartie kommer tillbaka som om ingenting har 

hänt, när han väl fått slut på pengar. Winifreds och Darties äktenskap är minst sagt stormigt och här 

finns både våld och offentlig förnedring. Trots detta har de fyra barn tillsammans. Från början är 

äktenskapet kärleksfullt. Det tar snart slut men tack vare James pengar har Winifred makten inom 

hemmets fyra väggar. Det är kanske en klen tröst när man gång på gång skäms ut av maken. Ovanpå 

detta kommer en publik skilsmässoprocess som dessutom misslyckas. Om Winifred hade lyckats få 

skilsmässa under 1890-talet hade hon enligt Fisher kunnat behålla de pengar eller egendomar hon 

anskaffat efter år 1882, då trädde nämligen en ny version av lagen ”Married woman’s property act” i 

kraft som sa att gifta kvinnor fick behålla sin egendom om de gifte sig efter 1882 eller om de redan var 

gifta fick behålla den egendom de anskaffat efter tiden då lagen trätt i kraft. Fisher poängterar att 

denna lag kompletterade den äldre versionen från 1870 som Fisher anser inte haft den stora påverkan 

som Galsworthy tillskrev den.67 Båda dessa versioner av lagen premierar den gifta kvinnan som annars 

efter giftemålet inte var en person i lagens mening. Här görs ett försök att höja statusen för den 

heterosexuellt gifta kvinnan för att motivera kvinnor att fortsätta gifta sig.   

Hitintills har analysen handlat om den andra generationen men även i den tredje generationen finns ett 

intressant och normbrytande äktenskap, det mellan kusinerna Val och Holly. Deras romans och 

passion för varandra tar dem ända till Sydafrika och Boerkriget. De trotsar inte direkt familjen utan de 

struntar helt enkelt i vad den tycker om det hela. Varken Winifred eller young Jolyon är egentligen i 
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någon position att döma sina barns agerande. De har själva inte de ideala äktenskapen och de har båda 

gått mot sina föräldrars önskningar även om Winifreds brott är klart mindre än Jolyons. Eftersom Val 

och Holly är kusiner har de bestämt att de inte ska skaffa barn. Val berättar för oss:” Being cousins 

they had decided, or rather Holly had, to have no children; and, though a little sallower, she had kept 

her looks, her slimness, and the colour of her dark hair.” (s.555) Här ser vi hur ansvar inför kommande 

släkten blivit en viktig faktor i beslutet, ändå gifter de sig och fortsätter att vara gifta trots att de vet 

vad det innebär. Deras relation kommer alltid att sticka ut men kan det vara så att vissa normbrott är 

mindre problematiska än andra? Jag är övertygad om att det inte var ett lätt beslut att fatta hur rationell 

anledningen än framstår. I sagan blir de en parallell till Soames och Irenes barnlösa äktenskap. Val och 

Holly blir en lyckad version av barnlöshet, de är tillfreds med det och med varandra och det liv de 

lever. Tidsperioden bör rimligen ha spelat roll, Val och Hollys beslut mäts mot 1920-talets ideal 

istället för 1880-1890. De har skakat av sig Viktorianerna och kvinnans emancipation genomsyrar hela 

samhället med sin syn på kvinnans rätt att välja. 

Fleurs äktenskap är det som avslutar Forsytesagan och här ges inte mycket mer information än att 

brudgummen Michael Mont fått Fleur därför att Jon har flytt landet och avsagt sin kärlek till Fleur. 

Det normbrott som detta äktenskap innebär är att hierarkiskt lyfta familjen Forsyte eftersom Michael 

Mont är adlig och tillhör överklassen. Det betyder att Fleur med tiden kommer att få titeln baronessa 

och hon blir därmed den första Forsyte som tillhör överklassen.  

Slutdiskussion 
Forsytesagans värld är en mans värld som befinner sig under upplösning. Även narrativet har en 

manlig utgångspunkt. Förutsättningen för att leva ett heteronormativt och normalt Forsyteliv är god 

ekonomi, vara gift med en lämplig person från rätt klass, ha avkomma och arvinge och inte visa 

känslor. Men långt från alla romanfigurer lever upp till detta. För att det gifta samlivet ska fortsatt vara 

attraktivt behöver lagen ändras i och med att kvinnorättsfrågan blir allt mer utmärkande. Allra 

tydligast visas det i Married woman’s property act som ska ge den gifta kvinnan mer rätt över sina 

tillgångar och sätter de nya reglerna för äktenskapet. De olika familjemedlemmarna har minst sagt 

olika attityd till äktenskapet. Ena sidan ser allting som ett affärsavtal eller kontrakt, där vissa villkor 

ska uppfyllas. Andra sidan ser det som en form av kärleksfull samlevnad där det viktigaste är frihet 

och lycka. Den sexuella samlevnaden är en del av kontraktsvillkoren, samtidigt som den är en 

förutsättning för familjens fortlevnad. Här finns en motsättning, ett kärleksfullt äktenskap förutsätter 

en sexualitet men kanske inte nödvändigtvis en reproduktiv sådan. Den nya heterosexualiteten som 

växer fram talar om njutning, inte bara om reproduktion. Sagan utspelar sig just i den brytpunkt där 

begären börjar få plats i diskussionen liksom individens rätt att välja en lämplig partner. Fortfarande 

finns kravet på reproduktion. Det föds färre barn i medelklassen men de som föds överlever i regel sin 

barndom. Det nya hotet mot familjen är snarare krigen som härjar i Europa. Intressant är Holly och 
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Vals medvetna val att inte skaffa barn eftersom de är kusiner. Det pekar på att det finns ett ansvar inför 

kommande släkten och begynnande tankar kring arvsanlag. Det föranleder frågan hur de rent tekniskt 

gör detta, det får vi inte veta. Det går att spekulera om olika preventilmedel och metoder men det kan 

inte uteslutas att de helt enkelt inte har ett sexuellt umgänge. I Sagan får vi endast veta slutsatsen, inte 

se vägen dit, det är inte heller relevant för bokens handling, men det är intressant att förklaringen av 

barnlösheten finns med. Det vore enkelt att bara låta blir att skriva om det men eftersom det bryter mot 

normen så krävs det en förklaring.  

Begären i sagan handlar inte alltid om en annan människa. Behovet av egendom, pengar och makt är 

minst lika uttryckt. Allra tydligast visar sig de materiella begären i samband med huset på Robin Hill. 

Huset driver gyckel med romanfigurerna och det står som symbol för den possessiva maktens 

dragkraft. Soames begär till huset är en parallell till hans begär till sin första fru Irene. Båda är Soames 

ägodelar men ingen av dem är någonsin verkligen hans och det misslyckandet kommer han aldrig 

undan. Det finns hela tiden som en skugga som gör sig påmind och river upp gamla sår. Även Young 

Jolyon och Irenes känsla för huset är en blandning av lycka och sorg men framförallt står det för 

friheten. Det som skulle bli ett fängelse åt Irene förvandlas till platsen där hon till sist undkommer sitt 

första äktenskap. Ironiskt nog blir huset också en del av den kontroversiella romansen mellan Fleur 

och Jon som leder till ännu en brytning inom familjen. Denna gång leder brytningen till att huset säljs, 

Robin Hill skiljs från familjen Forsyte. Det är betydligt enklare att skilja huset från familjen än att 

skilja hustru från man. Det finns en tydlig hierarki inom lagen där mannen privilegieras. Att skilja sig 

är ingen enkel affär varken socialt juridiskt. Ändå drivs syskonen Soames och Winifred att försöka. 

Det är ingen tillfällighet att Winifreds ansökan misslyckas och Soames godkänns. Det återger en 

dyster verklighet där kvinnan behöver flertalet bevis eller vänta en period av övergivenhet innan en 

skilsmässa kunde bli aktuell, medan mannen bara behöver löst bevisa otrohet. Skilsmässan är också 

förknippad med djup skam, ett publikt misslyckande att leva upp till det heteronormativa idealet. Detta 

ideal skulle efterlevas trots att många kvinnor som young Jolyon förklarar inte visste vad det sexuella 

livet innebar. De fick inte testa på sexuallivet innan äktenskapet och de saknade insyn i de 

perversioner som mannen kunde ha eftersom det sexuella inte syns utanpå. Winifreds äktenskap 

vittnar om detta förfarande för även om äktenskapet var lyckligt i början så betyder det inte att det 

fortsätter så eller att han inte kommer ta sig älskarinnor. Hur går det då för de som inte gifter sig? 

Några av familjens medlemmar förblir ogifta eller utan legitim avkomma och arvinge. De blir 

omedvetet mindre värda. Orsaken till att de är ensamstående diskuteras inte ingående, inte ens Junes 

val får en förklaring trots att hon står mitt i handlingen. Jag kan endast spekulera om orsaken. Kanske 

är det sveket från Bosinney och Irene som tär på hennes stolthet och utmanar envisheten. Timothy är 

en otroligt intressant romanfigur dels för att han är ogift och dels för att han exkluderat sig själv från 

familjen. Han lever i en egen värld både metaforiskt och rumsligen. Trots det finns Timothy i kulissen 

hela tiden, hans närvaro i narrativet är som en gåta som jag vill lösa. Varför han exkluderar sig 
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förklaras inte däremot får vi höra de andra romanfigurernas gissningar. För läsare idag är tanken om en 

garderob inte långt borta. Genom att hålla sig undan undviker han att utsätta sig för begär och 

interaktion. Strategin för att hantera något avvikande är att så länge det är möjligt inkludera det som 

bryter mot normer och behandla det med tystnad. Familjen Forsyte agerar som en norm och 

assimilerar allting som avviker. Det leder till tystnader och ignorans och ett förnekande av att det 

onormala existerar. Det är först när det avvikande görs offentligt som normbrottet blir synligt. Först 

när man gör sina intentioner och åsikter publika exkluderas man från familjen. Exempel på detta är 

young Jolyons andra äktenskap och skilsmässans inverkan på familjerelationer. Det är mot bakgrund 

av detta som jag finner Timothys egen exkludering extra intressant. Young Jolyon visar hur farliga de 

nya idéerna om heterosexualitet uppfattas av den äldre Viktorianska moralen. Känslor och sexualitet är 

inte ett lämpligt samtalsämne för en högre medelklass. Sagan visar detta synsätt genom att inte 

ingående tala om de sexuella problem som finns.  

Majoriteten av romanens figurer uppträder inom de uppfattningar om kön-/genus som finns. De är en 

del av det Butler kallar den heterosexuella matrisen. Samtliga romanfigurer har identiteten man eller 

kvinna. Trots det finns små variationer inom respektive identitet. De är inte stora nog att skaka om 

genusordningen men nog för att uttrycka skillnader mellan olika romanfigurer och generationer. Det 

syns framförallt hos kvinnorna där kvinnligheten inkluderar rätten till frihet, tänkande och agerande. 

Kvinnornas kroppar är kvinnliga och de klär sig i kläder och frisyrer som förväntat men beteendena 

skiljer sig mellan de olika kvinnliga romanfigurerna. När det gäller begär till det motsatta könet 

uppvisar de flesta sådant men här finns också icke-begär eller icke nämnda begär. Alla kvinnorna 

uppfattas inte som heterosexuellt attraktiva, exempelvis står Junes starkt uttalade åsikter ofta i vägen 

för hennes relationer, särskilt med män. Männen å sin sida är alla mer eller mindre styrda av sin 

Forsyteism, de är slavar under sin egendom. Young Jolyon och hans söner står längst bort från det 

beteendet men emellanåt smyger detta Forsytedrag in hos dem också, vilket noteras av berättaren. 

Männen har alla manliga kroppar och de beter sig alla inom ramen för ”manligt” även om de 

representerar olika ”manlighet”, de klär sig alla manligt. Begären som finns är antingen publika begär 

till det motsatta könet eller ett begär som höljs i dunkel. Det är kring begäret eller avsaknaden av det 

som männens genusvariation äger rum. Att en man har ett välskött och fåfängt utseende ansågs inte 

alls konstigt eller ”feminint”. Däremot är kommentaren om att Soames är en man när han utsätter Irene 

för våldtäkt en skrämmande tanke som befäster den maktposition som mannen hade i samhället och i 

äktenskapet. I sagans sista del som utspelar sig under 1920 uppfattar jag att genusidentiteterna 

verkligen slagit igenom, de yngre beskrivs väl inom identiteterna man och kvinna och de kopplas till 

ett heterosexuellt begär. Jag undrar om det inte har samband med att identiteterna heterosexuell och 

homosexuell börjar växa sig starka inom medelklassen. Den lilla ambivalens kring identitet som jag 

uppfattat finns hos generationerna innan, bland annat hos Soames och George återfinns inte hos den 

tredje eller fjärde generationen.      
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När det gäller Forsytesagan tycker jag att Virginia Woolfs kritik om triviala ämnen och avsaknad av 

kvinnlighet inte riktigt stämmer. Jag tolkar det istället som att Galsworthy använder mannen som 

instrument för att påvisa orättvisor mellan könen och avslöja medelklassens åsikter. 

Sammanfattningsvis kan man säga att heteronormativitet även exkluderar de heterosexuella som inte 

lever upp till normen. Även om konkreta exempel på homosexualitet som motpol till heterosexualitet 

saknas så finnas det många tystnader och luckor i sagan som skulle kunna rymma ett sådant begär. Det 

är helt okej att ha andra, privata begär så länge de heteronormativa förväntningarna för respektive kön 

uppfylls. Sagans handling kräver ett heterosexuellt par eftersom ett av bokens teman är kvinnans rätt 

till frihet från mannen och rätten att ingå kärleksfulla äktenskap och att avsäga sig ett som är uppenbart 

kärlekslöst.    

Sammanfattning 
Den här uppsatsen behandlar genus och heteronormativitet i romansviten Forsytesagan, hur dessa tar 

sig uttryck och vilken inverkan de har på romanfigurerna. Detta görs genom en queerläsning fokuserad 

på vad som sägs och än mer inte sägs i sagan. Det som analyseras är relationerna mellan människor, 

kraven som ställs på dem och deras begär till makt över egendom och över varandra. Vidare diskuteras 

hur heteronormen förändras under romanens gång, hur romanfigurerna bär sig åt för att hålla sig inom 

normen och vad som händer med dem som bryter mot normen. Slutsatsen blir att sagan behandlar 

förvånansvärt många frågor som än idag är aktuella, vissa av dem inlindade för att kunna tas upp i en 

sekelskiftsroman. Dessutom visas hur både genus och heteronorm förändrats under romanens gång, 

både i samhället i stort och inom familjen. Inte minst ges exempel på hur familjen agerar som norm 

och inkluderar alla avvikelser så länge som dessa sköts privat.   
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