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Abstract  

 

This thesis is an intersectional reading of William Faulkner’s novels The Sound and 

the Fury (1929), As I Lay Dying (1930) and Sanctuary (1931). This paper employs 

theories of masculinity and queer theory to examine the masculinities in the novels. It 

proceeds from Judith Butler’s book Bodies that Matter. The thesis focuses on the 

mixture of race, gender and sexuality in the novels. I claim that race sometimes is a 

mask for gender, class and sexuality in these texts. I also claim that certain white 

characters are depicted as Afro-Americans because of their unmanly behavior and/or 

queer sexuality or low class. My problem statement: how are the men and their 

masculinities depicted within the boundary of the text? What did real masculinity 

ideals look like at the time? Which breaches of norms are described in the novels? 

Which sexualities/gender practices are depicted as abnormal? Why are some of 

Faulkner’s white characters depicted as black? How do the categories race, class, 

queer, disability and masculinity interact? The thesis has two major theoretical 

perspectives, queer and the masculine. For masculinity theory I have used Jørgen 

Lorentzen and Claes Ekenstam’s concept of manly and unmanly, described in the 

anthology Män i Norden Manlighet och modernitet 1840-1940. I have also used Craig 

Thompson Friend’s Southern Masculinity: Perspectives on manhood in the South 

since Reconstruction and WJ Cash’s The Mind of the South. For the queer theoretical 

part, I have used Judith Butler’s theories described in Gendertrouble and Bodies that 

Matter. 

 

Full English title:  ”All mixed up in it” – an intersectional reading of William 

Faulkner’s The Sound and the Fury, As I Lay Dying and Sanctuary 

 

Keywords: William Faulkner, masculinity, race, class, ideal, homosexuality, queer 

theory, intersectionality, Lykke, Judith Butler, Craig Thomson Friend, The Sound and 

the Fury, As I Lay Dying, Sanctuary 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

 

I den här uppsatsen behandlas några av de centrala manliga gestalter som förekommer 

i William Faulkners romaner The Sound and the Fury (1929), As I Lay Dying (1930) 

och Sanctuary (1931). Dessa gestalter undersöks utifrån deras maskulinitet, ras, 

sexualitet och klasstillhörighet. Maskulinitet ses som något som konstrueras utifrån 

vissa bestämda men svårgripbara normer. Teorin består av intersektionalitet, 

maskulinitetsforskning och queerteori. Intersektionalitet innebär att man undersöker 

hur olika faktorer som klass, etnicitet, genus, sexualitet, funktionalitet och kön 

samspelar och skapar olika former av diskriminerande maktordningar. Jag undersöker 

det intersektionella sambandet mellan maskulinitet, sexualitet, klass och ras, med det 

sistnämnda som överordnad princip. I uppsatsen används maskulinitetsforskning, 

queerteori och några historiska texter för att se hur maskuliniteterna i romanerna 

förhåller sig till samhälleliga maskulinitetsideal. Jag har upptäckt att det hos Faulkner 

inte finns några manliga gestalter som helt lever upp till idealen. Quentin Compson i 

The Sound and the Fury är ett exempel på en man som försöker leva upp till de 

samhälleliga idealen men inte lyckas. För att leva upp till det gentlemannaideal som 

han eftersträvar måste han kunna hantera vapen och kunna försvara sin systers heder, 

vilket han inte förmår. Att Quentin förmodligen är homosexuell passar inte heller in i 

hans ideal. Den förlorade klasstillhörigheten, aristokratin, gör det också omöjligt att 

leva upp till idealet, som, i alla fall i sin ursprungliga (mytologiska) form krävde att 

utövarna tillhörde aristokratin. Kategorierna klass, queer sexualitet och feminint 

beteende samspelar och gör Quentin omanlig och bidrar sannolikt till att han skildras 

som svart. Det finns, enligt mig, ett samband mellan rasifiering och avvikande 

sexualitet, normavvikande beteenden och/eller omanlighet i alla tre texterna. Jag anser 

att svarthet används som en markör för beteenden och identiteter som bryter mot 

heteronormativiteten. Klassmässigt är gestalterna varierande, från överklass till forna 

aristokrater, till mer långvarigt fattiga arrendatorer och personer som lever utanför 

lagen och klassystemet.  
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Inledning  

 

William Faulkner var en amerikansk författare som fick Nobelpriset i litteratur 1949. 

Faulkner började som poet och tecknare. Hans första publicerade, längre verk var 

diktsamlingar, The Visions in Spring (1921) och The Marble Faun (1924), men det är 

som prosaförfattare han kommit att bli mest känd. Faulkner debuterade som 

romanförfattare 1926 med Soldier’s Pay.   

Från och med den tredje romanen Sartoris (1929), utspelar sig lejonparten av 

Faulkners texter i den fiktiva kommunen Yoknapatawpha County belägen i norra 

Mississippi.1 Det är ett område som har inspirerats av hans hemtrakt Lafayette County 

och dess administrativa centrum, Oxford Mississippi. De tre romanerna som jag ska 

analysera i den här uppsatsen, The Sound and the Fury (1929), As I Lay Dying (1930) 

och Sanctuary (1931), utspelar sig alla i Yoknapatawpha med omnejd, förutom 

Quentins del i The Sound and the Fury som utspelar sig i Massachusetts, där han 

studerar vid Harvarduniversitetet. Jag skriver lite mer omfattande 

handlingssammanfattningar av romanerna i anknytning till analysdelarna om 

romanerna.  

 

Syfte, frågeställning och disposition 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka förhållandet mellan ras, klass, 

maskulinitet och sexualitet i ett urval av Faulkners texter. Jag har sett att svarta 

människor inte alltid är afroamerikaner i texterna, utan att svarthet (blackness) ofta är 

ett vidare begrepp som kan symbolisera något annat än rastillhörighet. Som John 

Duvall skriver liknar spelet med vit och svart hos Faulkner en minstrel show, en 

varieté med vita som sminkade sig i så kallat ”blackface” för att likna 

                                                
1 Namnet Yoknapatawpha betyder enligt Faulkner ”vatten flyter genom låglänt mark”. Namnet är på 
chickasawernas språk. http://faulkner.lib.virginia.edu/results?type=transcription&q=Yoknapatawpha%7C, hämtad 
3/1 2016. 
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afroamerikaner.2 I likhet med Noel Polk, som har undersökt maskulinitet i den så 

kallade Snopes-trilogin, som består av romanerna The Hamlet (1940), The Town 

(1957) och The Mansion (1959), anser jag att Faulkner i sina texter ofta använder ras 

som en mask för kön/genus.3 Jag menar i den här uppsatsen att det är en mask för 

såväl kön/genus och sexualitet som klass. 

I Faulknerforskningen har man oftast undersökt hur Faulkner antingen skildrar 

kön/genus, klass eller ras var för sig. Polk är en av få som uppmärksammar sambandet 

mellan ras och genus/kön i en serie artiklar. Polk undersöker inte de texter jag tänker 

behandla i den här uppsatsen ingående, men jag ska visa att samma mönster av ras 

som en mask för genus och sexualitet, återfinns även i dessa texter. Romanfigurer 

med avvikande sexualitet eller (omanligt) beteende och/eller utseende framställs som 

afroamerikaner. Att man inte har undersökt Faulkners texter med hjälp av queerteori i 

någon större utsträckning beror sannolikt på att många kritiker, kanske framför allt 

under kalla kriget, ansåg att Faulkners texter upprätthöll heteronormativa 

familjekonstellationer (kärnfamiljen) och ideal för individuell maskulinitet med 

dygder som heder, mod, ärlighet och villighet att slåss för sina åsikter.4 Men som 

Jaime Harker skriver har Faulkners texter aldrig egentligen uppehållit sig vid det som 

är normalt: ”If Faulkner dwells on the regime of ’normal’ heterosexuality, however 

extreme, that normality has nonetheless always been queerer than anyone ever 

imagined.”5  Forskare som Kristin Fujie och John Duvall har nyligen börjat 

uppmärksammat detta. Jag har för avsikt att bygga vidare på deras studier.     

Syftet är också att undersöka hur normbrott gestaltar sig i Faulkners texter och att 

undersöka hur maskulinitet skildras i romanerna. Undersökningen har för avsikt att 

besvara följande frågeställningar: Vilka normbrott beskrivs i romanerna? Vilka 

sexualiteter/praktiker/genus skildras som avvikande? Hur samspelar normerna för 

kön/genus/sexualitet med normer för ras i romanerna? Varför skildras en del av 

                                                
2 John N. Duvall, ”Faulkner’s Black Sexuality”, i Annette Trefzer & Ann J. Abadie (red.), Faulkner's Sexualities: 
Faulkner and Yoknapatawpha, Jackson: University Press of Mississippi, 2012, s. 133.  
3 I artikeln skriver Polk att ”Race in Faulkner's fiction often serves as a mask for gender”. Noel Polk.”Testing 
Masculinity in the Snopes Trilogy”, i Faulkner Journal, 16:3, 2001, s. 1. 
4 Jaime Harker, ”Queer Faulkner: Whores, Queers, and the Transgressive South”, i John T. Matthews (red.), The 
new Cambridge companion to William Faulkner, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2015, s. 108. 
5 Ibid. s. 108. 
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Faulkners vita romanfigurer som svarta? Hur skildras maskulinitet i romanerna och 

hur förhåller sig den till dåtidens maskulinitetsideal i den mån dessa kan historiskt 

beläggas?  

I As I Lay Dying ligger fokus på bröderna Cash, Jewel och Darl, deras omanlighet 

och rasifiering. I Sanctuary kommer jag framför allt att fokusera på Popeye och hur 

han framställs av människorna han stöter på. Jag kommer även att skriva om hur 

Horace Benbow och Gowan Stevens, två andra viktiga gestalter i Sanctuary, skildras. 

I The Sound and the Fury kommer jag att koncentrera mig på hur bröderna skildras 

och blandningarna av sexualitet och ras i skildringarna.6  

Jag tänker behandla texterna separat kring frågeställningarna, eftersom texterna är 

rätt olika.  

 

Tidigare forskning 

 

Inom nykritiken är Cleanth Brooks en av de mest framträdande och betydande 

Faulknerkritikerna. Han skrev William Faulkner: The Yoknapatawpha Country 

(1963), William Faulkner: Toward Yoknapatawpha and Beyond (1978) och William 

Faulkner First Encounters (1983). Brooks var viktig för Faulknerforskningen 

eftersom han pekade på många missförstånd som tidigare kritiker gjort sig skyldiga 

till.   

En vedertagen tolkning av romanfiguren Quentin i The Sound and the Fury och 

Absalom, Absalom! är att han är homosexuell och förälskad i eller i alla fall attraherad 

av sin kanadensiska rumskamrat Shreve McCannon, som även han förekommer i båda 

romanerna. Noel Polk anser till exempel att Quentins homosexualitet är en troligare 

orsak till hans självmord än hans familjs historia.7 Polk har även skrivit om Faulkners 

noveller ”The Leg” och ”Mistral” i artikeln ”’It just doesn’t explain’; ’The Leg’ 

                                                
6 Det finns även andra texter som behandlar homosexualitet och ras som har behandlats inom forskningen, till 
exempel novellerna. Att jag valde dessa romaner beror på att de är att de är kanoniserade, där jag tycker att 
kopplingarna mellan sexualitet/genus/kön och ras är särskilt tydliga, som hänger ihop i så måtto att alla utspelar sig 

i Yoknapatawpha med omnejd och är nära varandra i publiceringstid.   
7 Noel Polk, ”It just doesn’t explain: ‘The Leg,’ Mistral,’ Evelyn Nesbit, and the Unreadable World.”, i Anette 
Trefzer och Ann J. Abadie (red.), Faulkner and Mystery, Jackson: University Press of Mississippi, 2009, s. 221. 
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’Mistral’ Evelyn Nesbit, and the Unreadable World” i antologin Faulkner and 

Mystery (2009). Polk menar att homosexualitet antagligen är nyckeln och lösningen 

till mysterierna i novellerna. I artikeln nämner han även The Sound and the Fury ytligt 

i förbigående, där han också ser homosexualitet som en nyckel till texten.  

I en artikel i tidskriften Faulkner Journal titulerad ”Testing Masculinty in the 

Snopes Triology” skriver Polk att ”[r]ace in Faulkner’s fiction often serves as a mask 

for gender.”8 Polk drar samma slutsats i sin artikel ”Faulkner: The Artist as Cuckold” 

som finns i antologin Faulkner and Gender. Polk menar i den senare artikeln att 

svarthet är ett sätt att dölja problem kopplade till sexualitet och genus som berörs i 

romanen Absalom Absalom!.9 

I antologin Faulkner’s Sexualities (2007) finns tio artiklar om Faulkners 

sexualiteter, både Faulkners egen sexualitet och sexualiteterna som finns 

representerade i hans texter. Den första artikeln, av Catherine Kodat, ger en teoretisk 

utgångspunkt och förklarar vilka frågor queerteorin ställer till den populära 

analysmetoden historisk litterär analys. De följande tre artiklarna av Kodat, Gary 

Richards och Jaime Harker utforskar Faulkners sexuella experiment med hjälp av 

queerteori. Deborah McDowell, Kristin Fujie och John Duvall tar upp hur sexualitet i 

Faulkners texter ofta förenas med ras och svarthet.   

Antologin Faulkner and Gender (2013) innehåller essäer av olika författare om 

Faulkners skildringar av könsroller i hans texter. Doreen Fowlers artikel ”I Want to go 

Home: Faulkner, Gender, and Death” bygger på två Freudtexter ”Das Unheimliche” 

(1919) och Jenseits des Lustprinzips (1920) som ett sätt att beskriva en central dualitet 

i Faulkners manliga romanfigurer, som svävande mellan två begär: begäret att hålla 

sin identitet intakt och separat från den första andra (modern) respektive begäret efter 

sammansmältning och återvändande till moderns förbjudna plats.  

I antologin Faulkner and Race (1986) skriver femton olika forskare om hur ras 

skildras i Faulkners texter. Två artiklar handlar om Mark Twains inflytande på 

Faulkners skildring av svarta. Eric Sundquist frågar sig i sin artikel om det är möjligt 

                                                
8 Noel Polk.”Testing Masculinity in the Snopes Trilogy”, i Faulkner Journal, 16:3, 2001, s. 1. 
9 Noel Polk, ”Faulkner: The Artist as Cuckold”, i Donald M. Kartiganer och Ann J. Abadie (red.), Faulkner and 
Gender, Jackson: University press of Mississippi, 2013, s. 22. 
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för en vit författare att skriva om svartas erfarenheter. Sundquist menar att Faulkners 

beskrivningar har begränsningar som man bör läsa andra författare för att komplettera. 

I artikeln ”Faulkner’s Negroes Twain” skriver Blyden Jackson att det finns två olika 

sorters svarta i Faulkners fiktion, stereotyperna i Soldier’s Pay och Mosquitoes och 

svarta som skapades efter Yoknapatawpha som han menar är ”a reliable transcript and 

model of Faulkner’s sincerest inner impressions and convictions”.10 Pamela Rhodes 

artikel handlar om Flags in the Dust och en av romanens personer, Simon Strother, 

som Rhodes menar beskrivs i två olika stilar, antingen som en komisk stereotyp eller 

en komplex, självständig person. Rhodes slutsats är att Faulkner dödar Simon Strother 

av rädsla för vart den senare, mer realistiska skildringen skulle kunna leda. Lothar 

Hönninghausen försvarar Faulkners beskrivningar av svarta genom att identifiera den 

historiska situation som figurerna skapades i.  

Tommie Lee Jackson skriver i sin bok ’High-Topped Shoes’ and Other Signifiers 

of Race, Class, Gender, and Ethnicity in Selected Fiction by William Faulkner and 

Toni Morrison (2006) om ras, klass och kön. Han undersöker framför allt likheter 

mellan Morrison och Faulkner kring olika teman.  

Michael P. Bibler skriver om samkönat begär i söderns plantager i boken Cotton's 

queer relations: same-sex intimacy and the literature of the southern plantation, 

1936–1968 (2009). I boken ägnar Bibler ett kapitel åt Faulkners roman Absalom, 

Absalom! som heter ”Intraracial Homoeroticism and the Loopholes of Taboo in 

William Faulkner’s Absalom, Absalom!” Bibler menar att plantagen i södern var en 

ikonisk institution som i viss utsträckning faktiskt accepterade homosexualitet, att det 

då fanns ett kryphål mellan två tabun. Bibler menar att syftet med att författarna 

skildrar homosexuella relationer inom plantagevärlden är att de på det viset försöker 

föreställa sig ett jämställt samhälle i södern.11  

                                                
10 Doreen Fowler och Ann J. Abadie (red.), Faulkner and race: Faulkner and Yoknapatawpha, 1986. Jackson: 
University Press of Mississippi, 1987, s. 62. 
11 Michael P. Bibler, Cotton's queer relations: same-sex intimacy and the literature of the southern plantation, 

1936–1968, Charlottesville: University of Virginia Press, 2009, s. 3. 
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I The New Cambridge Companion to William Faulkner (2015) återfinns en 

queerteoretisk läsning av Jaime Harker. Artikeln heter ”Queer Faulkner: Whores, 

Queers, and the Transgressive South”.12 Harker skriver både om Faulkners egen 

sexualitet, några av hans noveller och några av romanerna.  

Barbara Ladd skriver i Nationalism and the Color Line in George W. Cable, Mark 

Twain, and William Faulkner (1996) om hur nationalism och rasgränser skildras i 

författarskapen. Ladd menar att alla författarna hon undersöker skriver om 

spänningarna associerade med återkomsten av södern till ett mer nationalistiskt, djupt 

rasistiskt och tilltagande imperialistiskt Amerika under halvseklet som följde 

rekonstruktionen.  

 

Teori och metod  

 

Jag kommer att undersöka Faulkners romaner utifrån intersektionalitetsteori, i vilken 

frågor om ras, kön/genus, sexualitet och klass förenas; av dessa utgör ras det 

sammanhållande elementet. Jag utgår från Judith Butlers teorier och hennes kapitel 

om Nella Larsens Passing ”Passing, Queering: Nella Larsens’s Psychoanalytic 

Challenge” i Bodies that Matter (1993).13 Där skriver Butler att normerna för ras och 

kön/genus/sexualitet samspelar i Nella Larsens roman Passing (1929). Det är likadant 

i många av Faulkners texter.  

Intersektionalitet är en feministisk sociologisk teori som används för att undersöka 

hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar i ett samhälle eller ett 

fiktivt verk. Begreppet intersektionalitet myntades på 1980-talet av den amerikanska 

professorn Kimberlé Crenshaw, som var aktiv inom rörelsen Black Feminism. Först 

användes begreppet alltså inom den antirasistiska feminismen i Nordamerika. 

Intersektionaliteten var ett sätt för Crenshaw att kritisera genusforskningen som såg 

kvinnor som enbart kvinnor. Denna klassificering menade hon inte gav en tillräcklig 

                                                
12 Jaime Harker, ”Queer Faulkner: Whores, Queers, and the Transgressive South”, i John T. Matthews (red.), The 

new Cambridge companion to William Faulkner, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2015, s. 107–118. 
13 Judith Butler, Bodies That Matter: on the discursive limits of "sex", Abingdon, Oxon: Routledge, 2011, s. 122–
138. 

https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kimberl%C3%A9_Crenshaw&action=edit&redlink=1
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helhetsbild av hur ojämlikhet uppstår och makt utövas. Crenshaw menade att det även 

finns många andra faktorer som spelar in, till exempel klass, etnicitet och ålder. Nina 

Lykke är svensk professor i genusvetenskap vid Linköpings universitet som även 

ägnat sig en del åt intersektionalitet. Intersektionalitet innebär enligt henne:  

 

Intersectionality, can first of all, be considered as a theoretical and methodological tool to analyze 

how historically specific kinds of power differentials and/or constraining normatives, based on 

discursively, institutionally and/or structurally constructed sociocultural categorizations such as 

gender, ethnicity, race, class, sexuality, age/generation, dis/ability, nationality, mother tongue and 

so on, interact, and in so doing produce different kinds of societal inequalities and unjust relations.14 

 

Den definition av intersektionalitet som jag kommer att använda mig av i den här 

uppsatsen liknar Lykkes. Jag tar dock inte upp vilka diskriminerande samhälleliga 

maktordningar som skapas. I vissa fall uppmärksammar jag vilka maktordningar som 

skapas inom ramen för texterna. Jag kommer att undersöka hur intersektionalitet visar 

sig i romanerna genom att titta närmare på sambandet mellan sexualitet, maskulinitet, 

klass och ras, med det sistnämnda som överordnande princip. Jag ska undersöka ras 

som mask i Faulkners texter och tror att den döljer kategorier som kön/genus, 

sexualitet och klass. Jag tror att till exempel personer med vad som framställs som en 

avvikande sexualitet, som framställs som omanliga eller är av en låg klass oftare 

rasifieras. Jag menar att det genom att undersöka interaktionerna går att hitta 

förklaringar till att vissa vita figurer framställs som svarta i texterna. Kombinationerna 

jag undersöker varierar lite i analysavsnitten, efter vad som finns i texterna. Frågan 

om funktionalitet tas bara upp i ett analysavsnitt.  

Jag tänker också använda mig av maskulinitetsforskning för att se hur 

romanfigurerna förhåller sig till samhälleliga maskulinitetsideal och för att beskriva 

romanernas manliga gestalter. Maskulinitetsforskning är en forskningsinriktning som 

har inspirerats av feministisk teori och som intresserar sig för maskulinitet och manlig 

                                                
14 Nina Lykke, Feminist studies: a guide to intersectional theory, methodology and writing, London: Routledge, 
2010, s. 50. 
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identitet med fokus på mäns psykologiska, sociala och kulturella villkor. Forskningen 

kartlägger även mäns attityder och handlingssätt. Jag kommer att använda mig av 

Southern Masculinity: Perspectives on Manhood in the South since Reconstruction 

(2009) av Craig Thomson Friend. Han menar att vita män i södern under 

rekonstruktionsåren (1863–1877) föreställer sig maskulinitet genom rasism/ras och 

rasåtskillnad.15 Friend menar att det under rekonstruktionstiden uppstod två nya 

maskulinitetsideal, den kristne gentlemannen och krigsveteranen. Båda idealtyperna 

byggde på gamla koder om ära och ridderlighet. Den amerikanska 

sydstatsarmégeneralen Robert E. Lee fungerade som modell för båda idealtyperna. 

Den kristne gentlemannen i södern byggdes upp som en motsats till nordstaternas 

missionärer, som i södern sågs som feminina. Den kristne gentlemannen skulle vara 

”honorable, master of his household, humble, self-restrained, and above all, pious and 

faithful.”16 Krigsveteranen liknar den kristna gentlemannen, men denne filtrerar sina 

ideal genom krigserfarenheter.  

R. W Connell har bland annat skrivit boken Maskuliniteter (1995) och är nog mest 

känd för sitt hegemonibegrepp. Connell skriver ”Hegemonisk maskulinitet kan 

definieras som den konfiguration av genuspraktik som innehåller det för tillfället 

accepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet.”17 Den hegemoniska 

maskuliniteten är den mäktigaste och kulturellt dominerande, enligt Connell, och 

därför eftersträvansvärd. Hegemonibegreppet har fått ta emot kritik, bland annat från 

Jørgen Lorentzen och Claes Ekenstam som menar att begreppet ger en statisk bild av 

konstruktioner av maskuliniteter.18 Lorentzen och Ekenstam förespråkar i Män i 

Norden: Manlighet och modernitet 1840-1940 istället ett omanlighetsbegrepp för att 

bättre komma åt exkluderingsprocesser.  

                                                
15 Craig Thompson Friend (red.), Southern masculinity: perspectives on manhood in the South since 
Reconstruction, Athens, Ga.: University of Georgia Press, 2009, s. Xiv. 
16 Friend 2009, introduktionen, s. xi. 

17 Raewyn Connell, Maskuliniteter, Göteborg: Daidalos, 2008, s. 101. 

18 Jørgen Lorentzen och Claes Ekenstam (red.), Män i Norden: manlighet och modernitet 1840-1940, Möklinta: 

Gidlund, 2006, s. 10. 
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Vad som anses som manligt eller omanligt är enligt Lorentzen och Ekenstam aldrig 

en gång för alla bestämt, utan en ständig förhandling. Det finns till exempel olika 

åsikter i olika klasser, epoker och kulturer. En man kan aldrig vara säker på sin 

manlighet, utan denna måste ständigt bevisas, eftersom hotet om omanlighet alltid 

finns. Min definition av maskulinitet är egenskaper eller kvaliteter som anses lämpliga 

och/eller typiska för män. Det jag beskriver som omanligt är det som i texten framstår 

som avvikande för män. Som exempel på föreställningar om omanlighet nämner 

Lorentzen och Ekenstam den omoraliske, alkoholisten, den feminina mannen och den 

homosexuella mannen.19 Den man som inte lyckas med att uppvisa manlighet väcker 

misstankar och marginaliseras.20 Skillnaderna mellan manlighet och maskulinitet är 

att manlighetsforskningen utmärktes av en mer eller mindre given uppfattning att 

manlighet är ett särpräglat (och enhetligt) fenomen och forskare jämförde alla män 

med en idealtyp.21 Maskulinitetsforskningen poängterar istället att maskuliniteter är 

sociala och kulturella konstruktioner och att det finns många konkurrerande och 

olikartade maskuliniteter:      

 

Maskuliniteter analyseras ofta som sociala och kulturella konstruktioner, vilket innebär att de 

meningar som är förbundna med det manliga, med biologiskt kön och sexualitet, varken ses som 

universella eller transhistoriska […]. Variabler som klass, sexualitet, ras och etnicitet, samt ålder 

(generation), är av övergripande betydelse för konstruktionen av maskulinitet.22 

 

Jag kommer i uppsatsen framför allt att använda mig av maskulinitetsforskning, men 

jag kommer även att jämföra romanfigurerna med samhälleliga idealtyper.  

Jag tänker även använda mig av queerteori i min analys. Grundläggande för 

queerteorin är ifrågasättandet av sexuell identitet, eller identitet överhuvudtaget, som 

en medfödd eller personlig egenskap. Teorin utvecklades som en kritik mot tidigare 

essentialistiska feministiska tanketraditioner. Butler beskriver istället både kön och 

                                                
19 Lorentzen och Ekenstam 2006, s. 10. 
20 Ibid. s. 33. 
21 http://psykologidoktoranden.blogspot.se/2011/04/manlighet-och-maskulinitet.html, hämtad 12/12 2016. 
22 Bo Nilsson, Maskulinitet: representation, ideologi och retorik, Umeå : Univ.,Umeå, 1999, s. 14. 

http://psykologidoktoranden.blogspot.se/2011/04/manlighet-och-maskulinitet.html
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genus som något performativt, något som man gör eller konstruerar genom sina 

handlingar. Och dessa handlingar måste vara återkommande för att framstå som 

naturliga. Butler tänker bort skillnaden som man tidigare konstruerat i feministisk 

teori mellan kön och genus. Det är i uttalandet och upprepandet av vissa ord och 

handlingar som könstillhörighet, genustillhörighet och sexualitet konstitueras. Butler 

skriver: ”Det finns ingen genusidentitet bakom uttrycken för genus; denna identitet är 

performativ skapad genom just de ’uttryck’ som sägs vara dess effekter”.23 Enligt 

Butler finns det alltså ingen identitet bakom handlandet, utan det är handlandet som 

skapar vår identitet. Den heterosexuella matrisen är ett centralt begrepp för Butler och 

innebär tron om att genus, kön och begär hänger ihop. Butler menar att det är en 

kulturell föreställning om kausalitet som är felaktig.24 Heteronormativitet är det som 

ses som det normala och innebär oftast relationer och begär mellan kvinnor och män. 

Queerteorin ifrågasätter den heteronormativa ordningen som naturlig. Queer är ett 

förhållningssätt som kritiserar normer, speciellt kring kön och sexualitet. Den queera 

läsarten beskrivs så här i förordet till antologin Queera läsningar: 

 

En queerläsning intresserar sig för textens luckor, sprickor och ologiskheter, för textens inneboende 

dissonans och ambivalens. Det är en läsning som tar fasta på textens tystnader, det den samtidigt 

avslöjar och döljer, och inte minst det som framstår som avvikande och udda och som bryter mot 

normativa uppfattningar om kön och sexualitet.25  

 

Queerteorin kommer jag använda för att undersöka sexualitet och normer i texterna.  

Jag kommer även ofta att ta upp vilka stereotyper som aktiveras i rasifieringarna.26 

För detta använder jag mig bland annat av Barbara Ladds begrepp ”white niggers” 

                                                
23 Judith Butler, Genustrubbel: feminism och identitetens subversion, Göteborg: Daidalos, 2007, s. 78.   
24 Butler 2007, s. 55–57. 
25 Katri Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren och Rita Paqvalén (red.), Queera läsningar: [litteraturvetenskap möter 

queerteori], Hägersten: Rosenlarv, 2012, s. 10. 
26 Ordet betyder, i min användning av det, en kraftigt förenklad föreställning om något, till exempel en folkgrupp.  
http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=stereotyp hämtad 30/1 2016. 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=stereotyp
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som användes för att beskriva personer som sympatiserade med svarta.27 En annan 

stereotyp som återkommer i texterna är den svarta våldtäktsmannen.28  

Min metod är närläsning utifrån ett queerteoretiskt och intersektionellt perspektiv.  

 

”All mixed up in it” –  misslyckade maskuliniteter, ras, sexualitet, 

klass och funktionalitet i The Sound and the Fury 

 

The Sound and the Fury handlar om familjen Compson, en familj vita ur den forna 

aristokratin i den amerikanska södern som kämpar med att hantera familjens 

upplösning, dess ekonomiska förluster och dess förlorade heder.29 Under de trettio år 

som romanen spänner över blir familjen ruinerad. En stor del av handlingen i romanen 

kretsar kring den försvunna dottern i familjen, Candace Compson, kallad Caddy. 

Romanen är uppdelad i fyra delar, som skildrar skeendet utifrån fyra olika perspektiv. 

Den första delen, sjunde april 1928, är skriven från Benjamin ”Benjy” Compsons 

perspektiv, en förståndshandikappad 33-årig man. Den andra delen, andra juni 1910, 

fokuserar på den äldste brodern Quentin Compson, och de händelser som leder fram 

till dennes självmord, då han dränker sig i Charles River. Quentin blir som besatt av 

sin syster Candace förlorade oskuld och sexualitet. Den tredje delen, sjätte april 1928, 

är berättad från Jason Compsons, den näst äldste broderns, perspektiv. Jason försöker 

kontrollera Quentin, Candace dotter, till exempel genom att tvinga henne att gå till 

skolan istället för att umgås med pojkar. Den fjärde delen, åttonde april 1928, är 

skriven ur familjens svarta hushållerska, Dilseys, perspektiv. Dilsey tar Benjamin och 

sin egen familj till en kyrka med en svart församling för en påskgudstjänst.30     

I The Sound and the Fury finns framför allt tre olika maskuliniteter representerade, 

liksom tre särpräglade sätt med vilka män i södern under eran som romanen utspelar 

                                                
27 Barbara Ladd, Nationalism and the color line in George W. Cable, Mark Twain, and William Faulkner, Baton 
Rouge, La.: Louisiana State Univ. Press, 1996, s. 163. 
28 Emmeline Gros, "The Southern Gentleman and the Idea of Masculinity: Figures and Aspects of the Southern 
Beau in the Literary Tradition of the American South.", Georgia State University, 2010, s. 146. 
29 Att tillhöra den amerikanska söderns aristokrati innebar att äga många slavar och en plantage. Gros 2010, s. 34. 
30 Jag kommer att använda mig av en den kritiska utgåvan från Norton Critical Editions. William Faulkner, The 
Sound and the fury an authoritative text, backgrounds and contexts, criticism, New York: Norton, 2014. I 
fortsättningen ges hänvisningar löpande i texten med förkortningen ”SF” och sidnummer.   
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sig (1910- och 1920-talen) sökte nya maskuliniteter som bättre passade den nya 

tiden.31 Det är sönerna i Compsonfamiljen som berättar, Benjamin, Quentin och 

Jason. Emmelie Gros ger i sin avhandling The Southern Gentleman and the Idea of 

Masculinity Figures and Aspects of the Southern Beau in the Literary Tradition of the 

American South (2010) en tydlig beskrivning: ”Jason and Quentin exemplify the fate 

of many white slave-owners who have been deprived of these masculine, agrarian 

values at the core of the myth of Southern grandeur.”32 Alla tre uttrycken för 

maskulinitet framställs som misslyckade på olika vis. Ingen männen skildrade i 

romanen lever upp till de samhälleliga idealen som Craig Thompson Friend 

beskriver.33 

Familjen Compson tillhörde tidigare den amerikanska söderns vita aristokrati. 

Familjen härstammar ursprungligen från en avsatt amerikansk kung, Ikkemotubbe, 

enligt appendix till romanen (SF, s. 258). Men när vi får lära känna familjen i början 

av romanen, är den tiden redan försvunnen. Man säljer Benjamins betesmark för att 

ha råd att skicka Quentin till Harvard och betala för Caddys bröllop. De har det 

sannolikt fattigt jämfört med släktens tidigare liv, med Jason som enda 

familjeförsörjare. Jason har i alla fall råd med en egen bil. Man skulle nog kunna säga 

att familjen kommit att tillhöra medelklassen, på grund av deras bristande ekonomiska 

tillgångar och nödvändigheten att arbeta.34 Med medelklass avser jag en person som 

har visst kapital men som är tvungen att arbeta för att klara sig. Mitt klassbegrepp är 

baserat på ekonomi och social status. Familjen Compson var dock inte ensamma. Hela 

södern var otroligt fattigt under den här tiden, som Cleanth Brooks visar i William 

Faulkner: The Yoknapatawpha County.35 Brooks menar att familjen fortfarande tillhör 

aristokratin, om än inte i ekonomisk mening, och skriver att familjen lever i ”genteel 

poverty”.36 Ett liknande sätt att beskriva situationen är att familjen har gjort en 

                                                
31 Gros 2010, s. 65. 
32 Gros 2010, s. 166. 
33 Friend 2009, introduktionen, s. xi  
34 Det finns ingen enhetlig definition av begreppet medelklass. 
http://www.dagenssamhalle.se/sites/default/files/medelklassen_links_NY.pdf, hämtad 27/12 2015. 
35 Cleanth Brooks, William Faulkner: The Yoknapatawpha country, Baton Rouge, La.: Louisiana State University 

Press, 1990, s. 19. 
36 Familjen tillhör ändå aristokratin genom blodsband. Brooks 1990, s. 19. 

http://www.dagenssamhalle.se/sites/default/files/medelklassen_links_NY.pdf
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klassresa nedåt, då familjen lever i ett relativt modernt samhälle där den typ av ärvda 

aristokrati som Compson-familjen tillhör har börjat försvinna.37  

Faulkner skriver på ett speciellt sätt, särskilt tydligt i The Sound and the Fury. Han 

använder dialektala uttryck, struntar i vissa språkliga konventioner som att han ibland 

inte skriver ut apostrofer, upprepar, utelämnar och felstavar (tycks det oss nu, men 

stavningsreglerna var sannolikt inte exakt desamma när boken skrevs som de är nu) 

ord.   

 

Quentin Compson 

 

Quentins del i The Sound and the Fury blandar sig genomgående med hans fars och 

farfars uttalanden och åsikter, liksom minnen av samtal mellan honom själv och 

fadern och farfadern. Delen innehåller många uttryck a typen ”Father said”, och 

faderns berättelse är så uppblandad med farfaderns och Quentins att det ibland är svårt 

att urskilja vilka uttalanden som hör till vem. Quentins berättelse går i stort ut på att 

hitta en gångbar maskulin identitet. Quentin ansluter sig till den aristokratiska 

modellen om gentlemannasätt. Quentin hävdar till exempel: ”Father and I protect 

women from one another from themselves” (SF, s. 64). Quentin ser det som ett ansvar 

för honom som vit man att försvara kvinnor från varandra och från dem själva. På 

grund av denna traditionella hederskod hamnar Quentin i slagsmål med Dalton Ames 

(och klasskamraten Gerald Bland som Quentin misstar för Dalton Ames) som startar 

med att Quentin frågar honom: ”Did you ever have a sister did you”, på vilket Dalton 

Ames svarar: ”No but theyre all bitches” (SF, s. 106). Senare i Quentins del talar 

Spoade, Shreve och Quentin om den verkliga striden med Gerald:  

 

”What did you hit him [Gerald] for? What was it he said?” 

”I dont know. I dont know why I did.” 

”The first I knew was when you jumped up all of a sudden and said, ‘Did you ever 

have a sister? did you?’ and when he said No, you hit him. I noticed you kept on 

                                                
37 Gros 2010, s. 34–35. 
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looking at him, but you didn’t seem to be paying any attention to what anybody 

was saying until you jumped up and asked him if he had any sisters.  

”Ah, he was blowing off as usual,” Shreve said, ”about his women. You know: like he does, before 

girls, so they don’t know exactly what he’s saying.  All his damn innuendo and lying and a lot of 

stuff that don’t make sense even. Telling us about some wench that he made a date with to meet at a 

dance hall in Atlantic City and stood her up and went to the hotel and how he lay there to give her 

what she wanted. Talking about her body’s beauty and the sorry ends thereof and how tough 

women have it, without anything else they can do except lie on their backs. Leda lurking in the 

bushes, whimpering and moaning for the swan, see. The son of a bitch. I’d hit him myself. […] 

”Oh,” Spoade said, ”the champion of dames. Bud, you excite not only admiration, but horror.” (SF, 

s. 110–111) 

 

Spoades sista replik om att Quentin – att denne är ”the champion of dames” – är 

sannolikt avsedd som ett skämt, men för Quentin är beskydd av kvinnor ett ämne han 

tar på djupt allvar. Våld och heder tycks vara obevekligt förenade för Quentin. Enligt 

den gamla söderns kulturella koder förväntas han, som äldsta sonen, försvara sin 

systers oskuld och därmed i förlängningen hela sin familjs heder. Som Breu skriver: 

”Quentin’s ideology can be allied with the residual belief system of southern 

paternalism”38 I ett appendix som publicerades 1946 skriver Faulkner om Quentin:  

 

Who loved not his sister’s body but some concept of Compson honor precariously and (he knew 

well) only temporarily supported by the minute fragile membrane of her maidenhead as a miniature 

replica of all the whole vast globy earth may be poised on the nose of a trained seal. Who loved not 

the idea of the incest which he would not commit, but some Presbyterian concept of its eternal 

punishment: he, not God, could by that means cast himself and his sister both into hell, where he 

could guard her forever and keep her forevermore intact amid the eternal fires. (SF, s. 263) 

 

                                                
38 Christopher Breu, ”Privilege‘s Mausoleum: The Ruination of White Southern Manhood in The Sound and the 
Fury”, i Craig Thompson Friend (red.), Southern Masculinity: Perspectives on Manhood in the South since 
Reconstruction, Athens, Georgia: The University of Georgia Press, 2009, s. 117. 
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Familjens heder är viktig för Quentin, som han anser beror på systern. Hon balanserar 

hela deras värld. Idén om beskydd och maskulin styrka har blivit inristade hos män på 

grund av en föreställning om att kvinnor behöver det: ”Because women so delicate so 

mysterious Father said.” (SF, s. 85). Ordet are saknas i meningen, ett grammatiskt fel 

som kanske en signal till läsaren att det faktiskt finns brister i resonemanget eller, som 

Gros påpekar, att berättarna är opålitliga: ”The narrative lack here emphasizes, even if 

indirectly, the fallibility of the male narrator(s).”39 Citatet från sidan 64 fortsätter i 

kursiv skrift:  

 

Women are like that they dont acquire knowledge of people we are for that they are just born with a 

practical fertility of suspicion that makes a crop every so often and usually right they have an 

affinity for evil for supplying whatever the evil lacks in itself for drawing it about them instinctively 

as you do bed-clothing in slumber fertilising the mind for it until the evil has served its purpose 

whether it existed or no (SF, s. 64)   

 

En annan fråga som förvirrar Quentin är den om kvinnors dygd. Quentin återger sin 

fars tankar om ämnet: ”And Father said it’s because you are a virgin: dont you see? 

Women are never virgins. Purity is a negative state and therefore contrary to nature” 

(SF, s. 77). Quentin återger även ett samtal mellan honom själv och fadern om oskuld:  

 

He said it was men invented virginity not women. [...] But to believe it doesn‘t matter and he said, 

That‘s what‘s so sad about anything; not only virginity and I said, Why couldn‘t it have been me 

and not her who is unvirgin and he said, That‘s why that‘s sad too; nothing is even worth the 

changing of it (SF, s. 52).  

 

Faderns attityd påverkar Quentins syn på sin egen maskulinitet och fadern försöker 

dra in sonen i vuxenvärlden från barndom. Genom faderns konstaterande att det är 

män som har skapat begreppet oskuld granskar fadern både kvinnors och mäns sociala 

                                                
39 Gros 2010, s. 139. 
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roller kritiskt. Fadern säger att oskuld inte spelar någon roll, vilket sonen inte verkar 

kunna tro på. Han vidhåller att oskuld har en betydelse, för annars säger han att han 

inte vet vem han är längre:  

 

and I thought about how I’d thought about I could not be a virgin, with so many of them walking 

along in the shadows and whispering with their soft girlvoices lingering in the shadowy places and 

the words coming out and perfume and eyes you could feel not see, but if it was that simple to do it 

wouldn’t be anything and if wasn’t anything, what was I (SF, s. 97)  

 

Enligt söderns tradition beträffande kvinnor är hon både respekterad och fruktad. 

Bertram Wyatt Brown förklarar att ”in the beautiful female countenance [Southern 

men] hoped to see the favorable image of their own honorable selves”: samtidigt är 

hon fruktad eftersom ”the woman (daughter, wife, sister) might bring the clan into 

disgrace at any moment by producing a bastard, by marrying outside the circle of kin 

and capital, or by witnessing the male‘s cowardice and immorality.”40  

Fadern försöker kanske ingjuta maskulin stolthet i sonen, men hans nihilism är 

långt från den romantiska idealism som sonen ser världen med. Hans far driver istället 

med idealen: ”Father said it used to be a gentleman was known by his books; 

nowadays he is known by the ones he has not returned.” (SF, s. 53–54).  

Daniel Singal beskriver myten som fängslar Quentin som ett maskulinitetsideal 

som, 

 

though it appeared initially in 17th Century Virginia the myth [of the Cavalier] 

did not really begin to flourish until the 1830s, when thousands of ambitious and sharp-dealing 

men, often from lowly origins, flocked to the newly opened lands of the Deep South and made swift 

fortunes raising cotton. Fearful of the raw and unstable state of their communities, and of the 

precariousness of their freshly acquired status as planters, these ―Cotton Snobs sought comfort in 

the belief that theirs was a relatively fixed social order presided over by a class of refined 

                                                
40 Bertram Wyatt-Brown, Southern honor: ethics and behavior in the Old South, Oxford: Oxford U.P. 1982, s. 24.  
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gentlemen whose perfect self-control set an example for all to follow [...] Thus arose the identity 

that Southerners would employ to define their distinctiveness well into the 20th century and to 

compensate for what they believed were the defects of their society. If the region was in fact 

impoverished, ravaged by war, plagued by illiteracy and racial conflict, and ruled all too often by 

corrupt demagogues or self-made New South promoters, Southerners could take refuge in their 

image of the South as an aristocratic society organized in quasi-feudal fashion and blessed with 

remarkable stability and cohesion.41  

 

Som ett resultat av att Compson-familjen har förlorat sin ställning i Jefferson och på 

grund av dess bristande ekonomiska tillgångar är det omöjligt för någon 

familjemedlem att leva upp till den ovan beskrivna myten, vilket även Quentin till slut 

verkar inse. Quentin återger andras tal och sina egna tankar om försäljningen av 

brodern Benjamins mark: ”I have sold Benjy’s pasture and I can be dead in Harvard 

Caddy said in the vacerns and the grottoes of the sea tumbling peacefully to the 

wavering tides because Harvard is such a fine sound forty acres is no high price for a 

fine dead sound” (SF, s. 116). Han tycks mena att det var meningslöst av familjen att 

sälja betesmarken. Det hade aldrig varit hans eget förslag utan moderns som drömt 

om att någon av hennes söner ska få studera vid Harvard: ”your mother’s dream for 

sold Benjy’s pasture for” (SF, s. 68).  

Enligt Noel Polk kan inte Quentin ”be a ’man’ because he cannot control his 

sister’s sexual life, because he cannot shoot a gun or hold a knife, because he 

cannot live up to a ’tradition’ that males behave in certain ways, and not least 

perhaps because he is struggling with his own homosexuality”42 Det stämmer att i 

Quentins del av romanen får vi också tidigt veta att folk talar om rumskamraterna 

Quentin Compson och Shreve McCannon som ett par och kallar Shreve för 

Quentins make: ”Calling Shreve my husband. Ah let him alone, Shreve said, if 

he’s got better sense than to chase after the little dirty sluts, whose business” (SF, 

                                                
41 Daniel J. Singal, William Faulkner: The Making of a Modernist, Chapel Hill: University of North Carolina 

Press, 1997, s. 6. 

42 Noel Polk, ”Testing Masculinity in the Snopes Trilogy”, i Faulkner Journal, 16:3, 2001, s. 2. 
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s. 52). För Shreve är det ett skämt som han senare bygger vidare på när han får 

reda på att han kanske ska bli tvungen att flytta ut ur rummet på grund av ett gräl 

med hyresvärdinnan: ”Well, I say a fond farewell. Cruel fate may part us, but I will 

never love another. Never” (SF, s. 70). Det är Quentin som skildras som den 

feminina parten, som makan, i den påstådda parrelationen. Förutom Quentins 

oförmåga att hantera vapen är han oerhört renlig och noggrann med sina kläder, 

vilket är ett beteende som under den här perioden förknippades med femininitet 

och homosexualitet.43 Ett exempel är från slutet av Quentins del där han ger sig 

iväg från sitt rum för sista gången:  

 

Then I remembered I hadn’t brushed my teeth, so I had to open the bag again. I found my 

toothbrush and got some of Shreve’s paste and went out and brushed my teeth. I squeezed the brush 

as dry as I could and put it back in the bag and shut it, and went to the door again. Before I snapped 

the light out I looked around to see if there was anything else, then I saw that I had forgotten my 

hat. I’d have to go to the postoffice and I’d be sure to meet some of them, and they’d think I was a 

Harvard Square student making like he was a senior. I had forgotten to brush it too, but Shreve had 

a brush, so I didn’t have to open the bag any more. (SF, s. 119).  

 

Att Quentin saknar den gamla södern kan nog bero på att det förr, i det patriarkala 

system som omgav plantagen, fanns ett kryphål i dess ideologiska struktur mellan 

tabut mot homosexualitet och det mot rasblandning. Michael Bibler skriver:  

 

The queer relationships in these works occur mainly between white men of the planter class, 

between white plantations mistresses and black maids, and between black men. […] I examine the 

ideological structures of the plantations represented in these texts to determine exactly when, how, 

and why these relationships should sometimes be permissible […] the very network of familial and 

social relations that define these literary plantations can be read as queer for the ways that they not 

only tolerate these suggestive, and sometimes overtly sexual relationships, but even strangely 

                                                
43 Gros menar att renlighet under den här perioden sågs som ett feminint beteende som i vissa fall kunde räcka för 
att personer skulle tas för homosexuella. Gros 2010, s. 61–62. 
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enable them.44 

   

Bibler skriver, utgående från bland annat Faulkners Absalom, Absalom! att ”Southern 

culture can tolerate these queer relationships between white men, these authors 

suggest, but only as long as the South’s traditional social hierarchies continue to shore 

up white male supremacy”.45 För att Quentin ska få leva ut sin sexuella identitet är 

han beroende av rasåtskillnad och traditionella sociala hierarkier. Problemet är att de 

traditionella sociala hierarkierna i The Sound and the Fury har förändrats och till stor 

del försvunnit, även om Quentin själv inte accepterar det. Ett exempel på att Quentin 

inte godtar förändringarna i rasrelationer visas i en dialog mellan honom och en 

afroamerikan som han ser genom fönstret när han är på väg hem med ett tåg:  

 

How long he had been there I didn’t know, but he sat straddle of the mule, his head wrapped in a 

piece of blanket, as if they had been built there with the fence and the road, or with the hill, carved 

out of the hill itself… 

”Hey Uncle,” I said. ”Is it this way?”  

”Suh?” He looked at me, then he loosened the blanket and lifted it away from his ear.  

“Christmas gift!” I said.  

”Sho comin, boss. You done caught me, aint you.” 

”I’ll let you off this time.” I dragged my pants out of the little hammock and got a quarter out. “But 

you look out next time. I’ll be coming back through here two days after New Year, and look out 

then.” I threw the quarter out the window. “Buy yourself some Santy Claus.” 

”Yes, suh,” he said. He got down and picked up the quarter and rubbed it on his leg. “Thanky, 

young marster. Thanky.” (SF, s. 58) 

 

Quentin framställer sig afroamerikanen som lika gammal som själva landskapet; 

”carved out of the hill itself”. Interaktionen skulle ha kunnat äga rum i södern innan 

inbördeskriget, enligt Breu, eftersom ”his statements to the African American reek of 

                                                
44 Michael P. Bibler, Cotton's queer relations: same-sex intimacy and the literature of the southern plantation, 
1936-1968, Charlottesville: University of Virginia Press, 2009, s. 3. 
45 Bibler 2009, s. 63. 
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the kinds of condescending jocularity that were central to the planter-class ideology of 

paternalism”.46 Afroamerikanen tycks själv inse anakronin hos Quentins diskurs och 

rättar sig till Quentins fantasi genom att övergå från det modernare tilltalet ”suh” till 

de äldre tilltalen ”boss” och ”young marster”. Även om verkligheten har förändrats 

försöker Quentin alltså ändå klamra sig fast vid ett förflutet som han verkar anse var 

bättre, genom att föreställa sig själv som en plantageägare och en del av en nobel 

aristokrati. Resultatet blir en känsla av att Quentin inte har någon framtid. Cleanth 

Brooks skriver: ”Quentins obsession with the past is in fact a repudiation of the 

future. It amounts to the sense of having no future.”47 Jag skulle bara vilja tillägga att 

Quentin förnekar både sin samtid och framtiden, eftersom han inte accepterar 

familjens klassmässiga tillbakagång på det ekonomiska planet och samtidigt 

upprätthåller familjens klassmässiga status som vita, en klassmässig överordning som 

alltså är grundad i ras.  

Men de flesta i romanen rättar sig inte efter Quentins fantasier. När Quentin inte 

vill ta emot Herbert Heads pengar, med vilka Herbert erbjuder sig att hjälpa Jason och 

Quentin, kallar Herbert hånande honom för en ”half-baked Galahad” (SF, s. 73).48 Det 

är en passande beskrivning, eftersom Quentin försöker leva upp till en legend om 

ridderlighet och gentlemannasätt utan att lyckas. Quentin framställs genomgående 

som omanlig i förhållande till idealen han omhuldar. Exempelvis i striden med Gerald 

Bland (som Quentin inbillar sig är med Dalton Ames) får han ett öga inslaget och 

svimmar och förklarar själv: ”I had just passed out like a girl” (SF, s. 108).  

Quentin är också påverkad av det nya Amerikas rasrelationer och den moderna 

genusetik som han stöter på vid Harvard. När Quentin flyttar norrut, som Weinstein 

påpekar, ”he is exposed to black migration, to the limits and effects of Southern racial 

ideology, and to the dissolution of his identity as a racial subject”.49 Hans rasidentitet, 

                                                
46 Breu 2009, s. 115. 
47 Brooks 1990, s. 329. 
48 Sir Galahad var, enligt legenden om kung Arthur, en medeltida riddare runt Arthurs runda bord som är mest 
känd för att han hittade den heliga Graalen. Sir Galahad var, enligt berättelserna, känd för sitt hjältemod och sin 
renhet. http://d.lib.rochester.edu/camelot/theme/galahad, hämtad 21/3 2016.  
49 Philip M. Weinstein (red.), The Cambridge companion to William Faulkner, Cambridge: Cambridge Univ. 

Press, 1995, s. 140. 

http://d.lib.rochester.edu/camelot/theme/galahad


 

 25 

med föreställningen om överlägsenhet på grund av hans hudfärg, har upplösts. W.J. 

Cash menar att slaveriet var grunden för södern som samhälle och att bibehålla vit 

överordning i samhället ansågs viktigt efter att slaveriet avskaffades.50 Man oroade sig 

för att samhällsordningen skulle upplösas, på samma sätt som Quentin.   

Men Quentin kan inte acceptera nya genusföreställningar, ens riktigt att acceptera 

chansen försöka att utforska möjligheterna om sådana. Som framgår av följande citat 

är rädslan att hitta en identitet som saknar auktoritet, drivande för honom. Det är 

sannolikt en reaktion på att han har börjat inse att rasrelationerna han prisat inte finns 

längre, men ändå inte vill erkänna den nya Amerikas rasrelationer, i vilken alla, 

oavsett ras är jämställda: 

 

Sometimes I could put myself to sleep saying that over and over until after the honeysuckle got all 

mixed up in it the whole thing came to symbolise night and unrest I seemed to be lying neither 

asleep nor awake looking down a long corridor of gray half-light where all stable things had 

become shadowy paradoxical all I had done shadows all I had felt suffered taking visible form antic 

and perverse mocking without relevance inherent themselves with the denial of the significance 

they should have affirmed thinking I was I was not who was not was not who (SF, s. 112–113, min 

kursiv).  

 

Det förekommer mycket skuggor i Quentins del, dels som en bild som i citatet ovan, 

dels som en rent konkret förekomst när han är ute och går och betraktar sin egen 

skugga och andra skuggor omkring honom. Enligt Gros är skuggor en metafor för 

obeslutsamhet.51 Men som Breu skriver är de dessutom en konventionell bild för 

svarthet/ras, och därför kan man också läsa förekomsten av skuggor som en 

återspegling av söderns historia: ”[T]he forms of racial exclusion and exploitation that 

form the unacknowledged underside to the rosy image of the antebellum South with 

which Quentin is obsessed.”52 Första meningen i Quentins del lyder: ”When the 

shadow of the sash appeared on the curtains it was between seven and eight oclock 

                                                
50 WJ. Cash, The Mind of the South, Vintage Books, New York. 1991, s. 103–106.   
51 Gros 2010, s. 144. 
52 Breu 2009, s. 116. 
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and then I was in time again, hearing the watch” (SF, s. 50). Ett annat tidigt exempel 

på Quentins betraktelse av skuggor är när han ser Shreves skugga: ”The shadow 

hadn’t quite cleared the stoop. I stopped inside the door, watching the shadow move. 

It moved almost perceptibly, creeping back inside the door, driving the shadow back 

into the door” (SF, s. 54). Ytterligare ett exempel möter man strax innan han träffar en 

afroamerikan som han ber ta hand om och leverera ett brev:  

 

When I can see my shadow again if not careful that I tricked into the water shall tread again upon 

my impervious shadow. [...] Trampling my shadow’s bones into the concrete with hard heels and 

then I was hearing the watch, and I touched the letter through my coat. [...] The chimes began as I 

stepped on my shadow, but it was the quarter hour. (SF, s. 64) 

 

Som Gros påpekar blir Quentin till en ny Hamlet, dragen mellan en konventionell 

viktoriansk maskulinitet och nya genusföreställningar.53 Han är samtidigt splittrad 

mellan två olika ideologier, en konflikt som uppstår i mötet med de nya 

föreställningarna om ras och genus: ”This impact contributes to trigger Quentin’s 

neurotic splitting because he is torn between two ideologies: New America vs. Lost 

Cause (South), finding no hope to reconcile the ideology of the North with that of the 

South, Man with Woman, and past with present.”54  

När Quentin närmar sig självmordet tycks hans maskulina identitet upplösas helt, 

vilket visas i texten genom en total frånvaro av skiljetecken och kapitalisering. Innan 

detta sker konstaterar Quentin: ”Non fui. Sum. Fui. Non sum. […] I was. I am not.”  

(SF, s. 115), vilket tyder på att han har gett upp sin identitet och slutat att ens 

försöka.55 Det står därefter till exempel:  

 

i was afraid to i was afraid she might and then it wouldnt have done any good but if i could tell you 

we did it would have been so and then the others wouldnt be so and then the world would roar away 

                                                
53 Gros, 2010, s. 145. 
54 Gros 2010, s. 146. 
55 Latin. Översättning: Jag var inte. Jag är. Jag var. Jag är inte.  
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and he and now this other you are not lying now either but you are still blind to what is in yourself 

to that part of general truth the sequence of natural events and their causes which shadows 

every mans brow (SF, s. 117–118).  

 

I The Sound and the Fury är frågorna om ras, genus och sexualitet ofta ihopblandade, 

eller för att låna ett uttryck av Quentin Compson, ”all mixed up in it” (SF, s. 112). Vi 

kommer se att Quentin rasifieras på grund av sin omanlighet och homosexualitet. 

Caddy rasifieras på grund av sin promiskuitet. Quentin rasifierar även Caddys älskare 

som han försöker framställa som primitiva, afroamerikanska våldtäktsmän, vilket 

bygger på en myt om afroamerikaner.   

En viktig bild från romanen är den där Candace Compson klättrar upp i ett träd, 

varifrån hon ser sin farmor dö. Nerifrån marken ser två av hennes bröder hennes 

smutsiga trosor, som först berättas i Benjamins del: ”He [Versh] went and pushed 

Caddy up into the tree to the first limb. We watched the muddy bottom of her 

drawers. Then we couldn’t see her. We could hear the tree thrashing” (SF, s. 26). 

Quentin är inte närvarande och kan inte se när det sker, men det till trots är det en 

händelse som han återkommer till upprepande gånger i sin monolog under sin sista 

dag 1910. I likhet med Kristin Fujie , som har behandlat scenen i artikeln ”Female 

Sexuality and Race in The Sound and the Fury”, anser jag att Caddys mörka fläck på 

underkläderna och scenen den figurerar i är viktig i sammanhanget.56 Till skillnad 

från Fujie menar jag att rasifieringen inte är begränsad till kvinnlig sexualitet i The 

Sound and the Fury, utan även Quentin Compson skildras som svart ibland (dels med 

hjälp av sina skuggor som jag nämnde tidigare) liksom Caddys älskare, vilket jag ska 

återkomma till.  

Både Quentin och Benjamin blir besatt av Caddys sexualitet (och alla bröderna av 

kvinnor), hennes oskuld, hennes utveckling till kvinna och senare hennes 

promiskuitet. Fujie beskriver det som:  

 

                                                
56 Kristin Fujie, ”Female Sexuality and Race in The Sound and the Fury”, i Annette Trefzer och Ann J. Abadie 
(red.), Faulkner's Sexualities: Faulkner and Yoknapatawpha, Jackson: University Press of Mississippi, 2012, s. 
121. 
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a problem which proves at once too troubling and not indeterminate enough to be read as 

symptomatic of a deeper, unspeakable anxiety centered on race. This is not to say that race is 

irrelevant to Quentin’s demise; indeed, we shall see that race emerges at the very heart of his sexual 

crisis. The significance of this presence, however, can only be approached in relation to the 

atmosphere of extreme sexual anxiety which not only surrounds and precedes, but seems to actively 

occasion its materialization at the novel’s center: race, I will ultimately propose, first acquires its 

volatile charge in Faulkner’s writing by becoming, like the smell of honeysuckle in Quentin’s mind, 

”all mixed up” with the problems of female sexuality and embodiment.57    

 

Jag håller med Fujie om att det är blandningen mellan ras och sexualitet som ger 

texten dess laddning. Läsningar där Quentins dilemma har tolkats som en djupare 

skräck med ras i fokus har gjorts, men jag tenderar att se problemen som 

ihopblandade.58    

Den svarta fläcken tolkar Quentin även som ett tecken för menstruation. Quentin 

återger ett samtal med sin far som förklarar fenomenet som ett: ”[d]elicate equilibrium 

of periodical filth between two moons balanced” (SF, s. 85). Quentins fantasier om 

incest och skräck för menstruation tycks mig kopplade till en rädsla för rasblandning. 

Kopplingen visar sig tydligt när Caddy Compson inte beter sig som Quentin anser att 

en kvinna i hennes situation borde och liknar han henne med en svart person: 

 

Caddy’s a woman too remember. She must do things for women’s reasons too. Why don’t you bring 

him to the house, Caddy? Why must you do like nigger women do in the pasture the ditches the dark 

woods hot hidden furious in the dark woods.” (SF, s. 61).  

 

Systerns, enligt Quentin avvikande, icke normativa beteende för en vit kvinna, och 

hennes promiskuitet leder till att han rasifierar henne. Quentin ger kanske själv en 

förklaring för rasifieringen när han i början av sin del sitter på ett tåg och filosoferar 

över vad en ”nigger” är: ”a nigger is not a person so much as a form of behavior; a 

                                                
57  Kristin Fujie.”Ties of Blood: Gender, Race and Faulkner”, UC Berkeley, 2010, s. 3. 
58 Se till exempel Cheryl Lesters artikel ”The Great Migration”, i Philip M. Weinstein (red.), The Cambridge 
companion to William Faulkner. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1995. 
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sort of obverse reflection of the white people he lives among” (SF, s. 57). Det här 

stycket visar hur Quentin kopplar ihop kvinnoblod med svarta och svart blod:  

 

They come into white people’s lives like that in sudden sharp black trickles that isolate white facts 

for an instant in unarguable truth like under a microscope; the rest of the time just voices that laugh 

when you see nothing to laugh at, tears when no reason for tears. (SF, s. 113).  

 

Quentins ”sudden sharp black trickles” tycks mig vara ett uttryck för en rädsla för 

svart blod och rasblandning. Kristin Fujie tolkar uttrycket likadant och som Fujie 

skriver är rasblandning ett problem som finns i många av Faulkners texter.59  

Som John N. Duvall påpekar blir Quentin språkligt skildrad som svart, dels på 

textens bildnivå, genom sin egen skugga, en, som jag redan nämnt, konventionell bild 

för svarthet/ras och obeslutsamhet, dels på berättelsenivå, av en grupp fiskande pojkar 

han stöter på. Dessa tycker att han påminner om en svart man från ”minstrel shows”.60   

 

”Are you Canadian?” the third said. He had red hair. 

”Canadian?” 

”He don’t talk like them,” the second said. ”I’ve heard them talk. He talks like they do in minstrel 

shows.” 

”Say,” the third said. “Aint you afraid he’ll hit you?” 

”Hit me?” 

”You said he talks like a colored man.” (SF, s. 79).  

 

Men Quentin slår inte någon. Han verkar inte ens ta någon notis om pojkarnas 

kommentarer. Barbara Ladd ger oss kanske ett sätt förklara rasifieringen av Quentin 

när hon skriver att södern hade en mycket bestämd linje mellan vita och svarta: 

antingen var man på rätt sida eller på fel sida. Den extrema intoleransen för avvikelser 

hos vita var så stark att det ledde till att det föddes en ny sorts svarthet i södern. Ladd 

                                                
59 Fujie 2012, s. 128. 
60 Duvall 2012, s. 135. 
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skriver att det fanns ett uttryck som gällde vita personer som hyste sympati för 

afroamerikaner. De kallades enligt Ladd för ”white niggers”: ”Whites who sided too 

closely with blacks, were, as the phrase went ’white niggers’. One could be perfectly 

white genetically and yet be black morally.”61 Ladd skriver att ett exempel på 

moraliskt svart beteende är incest.62 Quentin kan nog sägas uppfylla båda kraven. När 

han ligger vid Harvard och där träffar en afroamerikan tycks han sakna betjänterna 

där hemma (SF, s. 66). Han försöker även övertyga sin far att han haft en incestuös 

relation med sin syster och fantiserar om att begå självmord tillsammans med Caddy 

och att de ska hamna i helvetet, där de får vara tillsammans för evigt:  

 

If it could just be a hell beyond that: the clean flame the two of us more than dead. Then you will 

have only me then only me then the two of us amid the pointing and the horror beyond the clean 

flame […] Only you and me then amid the pointing and the horror walled by the clean flame (SF, s. 

77)  

 

Kanske är det därför, på grund av dessa kopplingar mellan moralisk och/eller kulturell 

svarthet och Quentin, som Quentin framställs som svart. En annan möjlighet, som inte 

utesluter den förra tolkningen utan snarare kompletterar den, är att det är en svarthet 

som representerar ett känslomässigt, neurotiskt mörker som finns som potential hos de 

flesta människor, nämligen depression/melankoli. Enligt mig bygger en bra förklaring 

för rasifieringen av Quentin på Ladds beskrivning av ”white niggers”, men omfattar 

även queerhet. Den skulle innebära att Quentins svarthet beror på en kombination av 

hans queera sexualitet, incesten, hans feminina beteende och hans oförmåga att bli 

man, enligt hans egen definition av ordet; kort och gott: hans brott mot den manliga 

normen. Anledningarna till hans oförmåga att förbinda sig till den maskulinitet som 

han strävar efter är kopplad till hans (och hela familjens) nya ekonomiska status, det 

vill säga familjens förlorade tillhörighet till aristokratin, familjens förlorade heder via 

systerns sexuella beteende och hans egen queera sexualitet som inte går att förena 

                                                
61 Barbara Ladd, Nationalism and the color line in George W. Cable, Mark Twain, and William Faulkner, Baton 
Rouge, La.: Louisiana State Univ. Press, 1996, s. 163. 
62 Ibid. s. 152. 
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med idealen han ärar. Klass, feminint beteende, som en överdriven renlighet, 

noggrannhet med sina kläder och oförmåga att hantera vapen och queer sexualitet 

samverkar för att göra Quentin omanlig och därmed också svart (i omgivningens 

ögon). 

Quentin framställer även två av Caddys älskare, Dalton Ames och Herbert Head, 

som icke-vita. Quentin säger om Dalton Ames att denne har ”crossed all the oceans 

all around the world” (SF, s. 99) och ”looked like he was made out of bronze” (SF, s. 

105) något som påminner honom om en man vars hud ”was burned the color of leaf 

tobacco” (SF, s. 59). Quentin försöker, tycks det mig, att för sig själv framställa 

Caddys och Daltons sexuella umgänge som en våldtäkt. Quentin frågar även systern: 

”Caddy you hate him dont you” (SF, s. 99), för att på så sätt få detta bekräftat, men 

han får det kryptiska svaret att ”yes I hate him I would die for him Ive already died for 

him I die for him over and over again everytime this goes” (SF, s. 100). Som Gros 

påpekar alluderar Quentins rasifierande av älskarna till en myt som fanns i södern om 

svarta våldtäktsmän.63 Genom att försöka tolka det som hänt som en våldtäkt försöker 

han bevara Caddys oskuld och göra det som skett förenligt med sin egen vision av 

södern. Det handlar om en överdriven skräck från vitas sida, om att befriade slavar 

som blev aningens mer jämställda med den vita befolkningen skulle ta sig nya friheter 

och bland annat börja våldta deras kvinnor.64 För att beskriva Herbert Head, mannen 

som Caddy gifter sig med, använder sig Quentin flera gånger av uttrycket 

”blackguard” och bara en enda gång ordet ”scoundrel” (SF, s. 81). Båda orden betyder 

’skurk’ och/eller ’usling’, men kanske är det betydelsefullt att Quentin huvudsakligen 

använder det förra ordet, som på sätt och vis rasifierar den andre, liksom i ett tafatt 

försök att göra även Herbert Head till våldtäktsman. Både beträffande systern Caddy 

och hennes älskare/våldtäktsmän uppträder rasifieringen i texten i samband med 

sexualitet, liksom för att markera vad som ses som en onormal eller queer, 

promiskuös sexualitet eller (i fallet med våldtäktsmännen) onormala/perversa sexuella 

handlingar.  

                                                
63 Gros 2010, s. 146. 
64 WJ Cash är en av mina källor för att det är en myt. Han kallar det för söderns “rape complex” och menar att 
nordstatare gav skräcken för svarta människor till invånarna i södern. Cash 1991, s. 115–117. 
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Jason Compson  

 

Jason Compson representerar en modernare maskulinitet, ett speciellt slags liberalism 

som dominerade södern under den tidiga delen av 1900-talet. Breau beskriver denna 

speciella form av liberalism så här:  

 

This version of liberalism gave lip service to the egalitarian principles articulated by the Populist 

movement of the late nineteenth century, but was basically organized around rationalizing the 

government and providing social support for the already privileged middle classes as well as 

maintaining the privileges of white supremacy against any political or social incursions made by 

African Americans and women.65  

 

Till skillnad från Quentin, som är förankrad i det förflutna, fördjupar sig Jason i nuet 

och framtiden. Han erkänner förändringarna och moderniseringarna som det nya har 

tillfört södern, även om han inte tycker om alla. Gros har oberoende av Breu kommit 

fram till samma slutsats och tillägger:  

 

Jason Compson his brother […] embodies a much more present and future-oriented version of 

modern masculinity, one that acknowledges the transformations and modernizations that have 

produced the New South.66  

 

Faulkner skrev till Malcolm Cowley om urvalet till The Portable Faulkner: ”What 

about taking the whole third section of The Sound and the Fury? That Jason is the 

new South too. I mean, he is the one Compson and Sartoris who met Snopes on his 

own ground and in a fashion held his own.”67 Faulkner skriver här själv att Jason 

representerar en ny söder, vilket även stämmer med Breu och Gros antaganden. Jason 

går alltså att förena med samma aristokratiska och patriarkala modell som Quentin, 

                                                
65 Breu, s. 117. 
66 Gros 2010, s. 150. 
67 Linda Welshimer Wagner, ”Jason Compson: The Demands of Honor”, The Sewanee Review, Vol. 79, No. 4 
(Höst, 1971), Johns Hopkins University Press, s. 555. 
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även om Jason inte tycks ta dess tillhörande ideal på lika stort allvar. Eftersom Jason 

är av samma familj har han nog fått lära sig samma värderingar som sin bror, men 

övergivit delar som han inte tycker passar honom. Han uttrycker tankar om heder, till 

exempel när han säger att han har en viss position i staden och inte vill att 

systerdottern Quentin ska förstöra hans rykte (SF, s. 125). Men ologiskt och 

inkonsekvent nog inkluderar han inte sig själv som någon som bör bete sig på ett visst 

sätt för att upprätthålla sin heder, för själv stjäl han, utpressar, besöker en prostituerad 

och missköter sitt arbete.  

Herbert Head, mannen som gifter sig med Caddy, lovar Jason ett jobb i en bank, 

men när Herbert får reda på att barnet Caddy väntar inte är hans skiljer han sig från 

henne. Jason får aldrig jobbet som han hade blivit utlovad, och istället tar han ett 

arbete i en affär med byggvaror. När Jason senare jagar systerdottern Quentin efter att 

ha blivit bestulen av henne, står det: ”Of his niece he did not think at all nor of the 

arbitrary valuation of the money. Neither of them had had entity of individuality for 

him for ten years: together they merely symbolized the job in the bank of which he 

had been deprived before he ever got it” (SF, s. 199). Citatet visar att Jason inte är 

särskilt intresserad av pengar, utan snarare sörjer det mer prestigefulla jobbet som han 

aldrig fick.  

Jason är, sedan hans far dött, familjens överhuvud och dess enda försörjare. Som 

det står i det tidigare citerade appendix: ”[H]e assumed the entire burden of the rotting 

family in the rotting house” (SF, s. 268). Han tar hand om alla familjens pengar och 

även alla brev som utväxlas mellan Quentin och Caddy. Han har inte haft samma 

chans som Quentin att utbilda sig utan har arbetat hela sitt vuxna liv. Jason tänker 

någorlunda bittert: ”Well, Jason likes work. I says no I never had university 

advantages because at Harvard they teach you how to go for a swim at night without 

knowing how to swim and at Sewanee they dont even teach you what water is.”68 (SF, 

s. 129). 

Jason konstruerar till stor del sin maskulina identitet och sitt självförtroende genom 

                                                
68 Jasons far gick på University of the South, som också kallades Sewanee.  
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att trycka ner kvinnor och afroamerikaner och genom att därigenom skapa sin 

auktoritet. Brooks beskriver bland annat Jason som en brutal och hårdhjärtad man:  

 

a brutal and coldhearted man, but he does have a certain wit and a brittle logic which allows him to 

cap any remark made to him by his defiant niece or his ailing mother or one of his business 

associates. Jason is rarely at a loss, and he is so self-righteous in his bitterness that many of his 

comments carry a kind of nasty conviction.69  

 

Familjens hushållerska Dilsey gör ett liknande uttalande om Jason när hon får veta att 

han inte tillåter Caddy att träffa sin dotter Quentin. Dilsey ifrågasätter till och med om 

han är en människa: ”’You’s a cold man, Jason, if man you is,’ she says. ’I thank de 

Lawd I got mo heart dan dat, even ef hit is black.’” (SF, s. 137). Jasons del inleds med 

att han tänker: ”Once a bitch always a bitch, what I say.” (SF, s. 119) om Quentin. 

Jason träffar en prostituerad i Memphis som heter Lorraine, men det är ändå Quentin 

som Jason beskriver som en ”dam little slut” (SF, s. 122). Han verkar över huvud 

taget betrakta kvinnor som oanständiga varelser. Kvinnor generellt tycker han ”dress 

like they were trying to make every man passed on the street want to reach out and 

clap his hand on it.” (SF, s. 152). Lorraine beskriver han som en ”good honest whore” 

(SF, s. 153).   

Följande citat är talande för Jasons attityd mot kvinnor: ”I never promise a woman 

anything not ler her know what I’m going to give her. That’s the only way to manage 

them. Always keep them guessing. If you cant think of any other way to surprise 

them, give them a bust in the jaw.” (SF, s. 128).  

Mitt i sitt hyckleri ser Jason sig som respektabiliteten själv, som någon som tar 

hand om familjen och som ”has no casual part in a sexual economy that constructs 

women as objects for male consumption”, som det heter hos Breu.70 

Jason uttrycker även ett starkt förakt för afroamerikaner, som han anser vara lata 

och bortskämda i ett samhälle där vita får göra allt arbete. Han beskriver till exempel 

                                                
69 Brooks 1990, s. 338. 
70 Breu 2009, s. 120. 
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betjänterna i hans hushåll som ”six niggers that cant even stand up out of a chair 

unless they’ve got a pan full of bread and meat to balance them” (SF, s. 119). På hans 

arbete jobbar en afroamerikan, Job, som Jason tycker är oduglig:  

 

”Those cultivators have come. You’d better help Uncle Job put them up.”  

I went on to the barn, where Job was uncrating them, at the rate of about three bolts to the 

hour.  

”You ought to be working for me,” I says. ”Every other no-count nigger in town eats in my 

kitchen.” (SF, s. 125). 

 

När en av hans svarta betjänter inte har bytt hjul på hans bil står följande:  

 

I went on out the back to back the car out, then I had to go all the way round to the front before I 

found them.  

”I thought I told you to put that tire on the back of the car,” I says.  

”I ain’t had time,” Luster says. ”Ain’t nobody to watch him till mammy git done in de kitchen.”  

”Yes,” I says. ”I feed a whole damn kitchen full of niggers to follow around after him, but if I want 

an automobile tire changed, I have to do it myself.” (SF, s. 123) 

 

Men Jason är inte osårbar, långt därifrån. För även om hans bil symboliserar maskulin 

kraft, blottlägger den också, som Ann Brennan visat, hans maktlöshet: ”His headaches 

are literally caused by the gasoline from his car […] that gives him his masculine 

power, but ironically he is incapable of driving and has to hire someone in Mottson 

”’to drive [him] to Jefferson right away.’”71 Det slutar med att Jason blir tvungen att 

betala en afroamerikan fyra dollar för att skjutsa honom till Jefferson. Jasons 

oförmåga att köra sin egen bil själv på grund av sin huvudvärk skulle i så fall, för att 

utveckla Brennans iakttagelse, vara ett sätt att skildra honom som omanlig.  

Vid ett tillfälle blir Jason bestulen på pengar som Caddy skickat till sin dotter 

                                                
71 Ann Brennan, ”Learning to Read and Searching for Meaning with William Faulkner”, Marywood University, 
2007, s. 49. 
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Quentin, och det är just Quentin, pengarnas rättmätiga ägare, som ”stulit” dem från 

honom. Han tar det hårt och han söker upp flera poliser: ”He repeated his story, 

harshly recapitulant, seeming to get an actual pleasure out of his outrage and 

impotence” (SF, s. 198). Men varken poliserna eller sheriffen vill hjälpa honom, 

eftersom dessa misstänker att pengarna inte rättmätigt tillhör Jason. Han jagar vidare 

efter sin systerdotter Quentin på egen hand och under jakten får han huvudvärk och 

försöker tänka på något annat, dock utan större framgång:  

 

He thought about Lorraine. He imagined himself in bed with her, only he was just lying beside her, 

pleading with her to help him, then he thought of the money again, and that he had been outwitted 

by a woman, a girl. If he could just believe it was the man who had robbed him. But to have been 

robbed of that which was to have compensated him for the lost job, which he had acquired through 

so much effort and risk, by the very symbol of the lost job itself, and worst of all, by a bitch of a 

girl. (SF, s. 200) 

 

Att han har blivit bestulen är inte det värsta för Jason utan att han tror sig veta att det 

är Quentin ”a bitch of a girl”, en kvinna, som bestulit honom. Om det hade varit 

mannen med den röda slipsen i hennes sällskap som utfört dådet så hade det inte varit 

lika förkrossande för honom, men han är övertygad om att det var hon som var 

hjärnan bakom det och Jason vill absolut inte att någon annan ska få reda på det:  

 

he must see them first, get the money back, then what they did would be of no importance to him, 

while otherwise the whole world would know that he, Jason Compson, had been robbed by 

Quentin, his niece, a bitch. (SF, s. 201).  

 

I de senast citerade passagerna blir Jason återkommande skildrad som impotent och 

omanlig. Han fantiserar att han är på besök hos sin prostituerade Lorraine men utan 

att ha sex med henne, ”just lying in bed”. Ett central betecknande drag för söderns 

gentlemannamässiga maskulinitet var respekt för virilitet, enligt John W. De Forest, 
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som menar att man kunde överse med allt annat, men inte virilitet.72  

Jason letar därefter vidare men hittar varken Quentin eller pengarna. Så slutar det 

som Breu kallar för Faulkners ”parodic representation of Jason’s masculinity”.73   

 Normer för ras och sexualitet möts i Jasons del när Jason kallar Caddys dotter 

Quentin för en svart slinka en ”nigger wench”:  

 

”Everybody in this town knows what you are. But I won’t have it anymore, you hear? I dont care 

what you do, myself,” I says. ”But I’ve got a position in this town, and I’m not going to have any 

member of my family going on like a nigger wench. You hear?” (SF, s. 125).  

 

I Faulkner’s Negro: Art and the Southern Context skriver Thadious M. Davis att 

negern kunde betyda en hel mängd olika saker för söderbor, varav en var en stereotyp 

bild av primitivitet och en överdriven sexualdrift.74 Den stereotypen tycks mig passa 

in på Jasons kritik av systerdottern Quentins många partners och varför han väljer att 

använda ordet ”nigger”. Jason uttrycker en nästan identisk filosofi om “niggers” som 

brodern Quentin: ”When people act like niggers, no matter who they are the only 

thing to do is treat them like a nigger” (SF, s. 120). På samma sätt som Quentin anser 

Jason att man inte föds till afroamerikan, utan att det är ett beteende som man utför. 

Att bete sig som en ”nigger” innebär i det här sammanhanget uppenbarligen att bete 

sig primitivt, att ha en ökad sexualdrift och inte kunna kontrollera den. Detta är nästan 

identiskt med Quentins rasifiering av sin syster Caddy. De båda kvinnornas 

promiskuitet bryter mot heteronormativeten för vita kvinnor och kallas av sin 

omgivning svarta. Genom att använda ordet ”nigger” som ett skällsord ringar 

personerna in ett beteende som man ser som avvikande.  

Samma sak som Noel Polk skrev om brodern Quentin skulle kunna sägas om 

Jason, nämligen att han inte kan vara en man enligt sina egna ideal eftersom han inte 

                                                
72 John W. De Forest, A Union Officer in the Reconstruction, New Haven: Yale University Press, 1948. Citerad i 

Gros 2010, s. 45. 
73 Breu 2009, s. 120.  
74 Thadious M. Davis, Faulkner’s “Negro”: art and the Southern Context, Baton Rouge: Louisiana State U.P. 
1983, s. 26. 
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kan kontrollera en kvinnas sexualitet.75 Anledningen är dock en annan för Jason, som 

inte delar samma ideologi som Quentin. Resultatet blir ändå likartat: Jason skildras 

som omanlig och kvinnan som han försöker kontrollera rymmer. En skillnad är att 

Jason inte uttrycker något romantiskt eller sexuellt intresse för andra män. Jason blir 

inte heller själv rasifierad på det sätt som Quentin och Benjamin blir.  

 

Benjamin Compson  

 

Benjamin Compson är en förståndshandikappad 33-årig man som saknar talförmåga, 

auktoritet och tydliga, normala, begrepp om tid och plats. Språket är ett viktigt 

hjälpmedel för att skapa sig auktoritet. Det är Benjamins födelsedag i det som står i 

normal skrift i hans del. Dåtid markeras med kursiv skrift i Benjamins del. Luster, 

Benjamins svarta betjänt, stöter på en golfspelare som skämtar om Benjamins ålder:  

 

”What is he moaning about now” 

”Lawd knows.” Luster said. ”He just starts like that. He been at it all morning. Cause it is his 

birthday, I reckon.”   

”He thirty three." Luster said. ”Thirty three this morning.” 

”You mean, he been three years old thirty years.” (SF, s. 11) 

 

Christopher Breu skriver: ”Benjy literally represents the male subject stripped of 

history, memory, and authority.”76 Men Benjamin saknar, enligt min läsning, inte 

minnen, även om det är oklart om Benjamin själv uppfattar det han berättar om som 

minnen. Snarare är hans del fylld av tidshopp och minnen som berättaren återger, 

efter bästa förmåga, i korta stycken återgivna i kursiv skrift, som tränger sig in på 

nuet. Ett exempel på det här sker i början av Benjamins del när han är med Luster. 

Luster letar efter ett mynt han tappat. De går igen ett trasigt staket, vilket påminner 

Benjamin om en gång när han varit där med sin syster:   

                                                
75 Polk 2001, s. 2. 
76 Breu 2009, s. 122. 
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We came to the broken place and went through it.  

”Wait a minute.” Luster said. ”You snagged on that nail again. Cant you never crawl here without 

snagging on that nail.” 

Caddy uncaught me and we crawled through. Uncle Maury said to not let anybody see us, so we 

better stoop over, Caddy said. Stoop over, Benjy. Like this, see. We stooped over and crossed the 

garden, where the flowers rasped and rattled against us. (SF, s. 3) 

 

Benjamin kan inte tala normalt, utan gråter eller skriker när han vill uttrycka sig själv. 

Benjamins oförmåga att uttrycka sig normalt, visas till exempel i det här stycket, där 

han interagerar med skolflickorna som är på väg förbi deras hus:  

 

They came on. I opened the gate and they stopped, turning. I was trying to say, and I caught her, 

trying to say, and she screamed and I was trying to say and trying and the bright shapes began to 

stop and I tried to get out. I tried to get it off of my face, but the bright shapes were going again. 

(SF, s. 35-36) 

 

Efter att ha jagat efter några skolflickor utanför huset blir han steriliserad. Luster ser i 

slutet av Benjamins del, att Benjamin tittar på sig själv och säger åt honom: ”Hush. 

Luster said. Looking for them aint going to do no good. They’re gone” (SF, s. 49). 

Jason beskriver samma händelse så här: 

 

I read somewhere they’d fix men that way to give them women’s voices. But maybe he didn’t know 

what they’d done to him. I don’t reckon he even knew what he had been trying to do, or why Mr 

Burgess knocked him out with the fence picket. And if they’d just sent him to Jackson while he was 

under the ether, he’d never known the difference. (SF, s. 172)  

 

Senare skickar Jason honom verkligen till ett dårhus, som i texten kallas ”Jackson”.  

Benjamin kan inte bära upp en konventionell maskulinitet och det enda sättet att 

bedöma honom blir genom avsaknaden av de traditionella, konventionella maskulina 
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strukturer och normer, med vilka det går att bedöma hans bröder. Rasåtskillnad och en 

medföljande tanke om vit överlägsenhet var traditionellt en viktig faktor. Luster 

konstaterar hur olik Benjamin är en vanlig man: ”’Ain’t you a grown man now.’” 

Luster said. ”’Playing with two weeds in a bottle.’” (SF, s. 36).  

Faulkner har själv skrivit detta om Benjamin i en inledning till romanen:  

 

impervious to the future [...] Without thought or comprehension; shapeless, neuter, like something 

eyeless and voiceless which might have lived, existed merely because of its ability to suffer, in the 

beginning of life; half fluid, groping, a pallid and helpless mass of all mindless agony under sun, in 

time yet not of it (SF, s. 255-256) 

 

I beskrivningen ovan framgår att steriliseringen förvandlar Benjamins kropp till ett 

”det”, i uttrycket ”its ability to suffer”. Steriliseringen gör Benjamin till en 

genusneutral och könlös existens. Det verkar som om Faulkner inte vill att Benjamin 

ska framstå som en man. Bortsett från sitt namn är han inte kodad som man i texten. 

Enligt Lorentzen och Ekenstams begrepp om manligt/omanligt är Benjamin utan 

tvekan omanlig.  

Benjamin uppfattar inte heller olika raser, en åtskillnad som däremot är viktig för 

hans bröder i skapandet av deras respektive (om än problematiska) maskuliniteter. 

Istället beskriver Benjamin afroamerikaner på samma sätt som vita, genom att återge 

deras tal och koppla det till deras namn. Det enda man som läsare har att gå på är 

dialekten och den sociala ställningen av den beskrivna individen. Benjamin beskriver 

inte vilka raser personerna i hans del tillhör och gör ingen skillnad på personer med 

olika hudfärg. Alla framställs istället som individer, med sina namn eller pronomen, 

vilket gör Benjamin till den enda personen i romanen som är genuint blind för 

rasskillnader. Ett exempel på att det för Benjamin inte finns någon rasåtskillnad är när 

Caddy klättrar upp i ett träd för att se in på sin farmors död och begravning och hur 

Benjamin beskriver händelserna kring den händelsen:  
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The moonlight came down the cellar stairs. We drank some more sassprilluh. 

”You know what I wish.” T.P. said. ”I wish a bear would walk in that cellar door. You know what I 

do. I walk right up to him and pit him in he eye. Gimme that bottle to stop my mouth before I 

holler.”  

T.P. fell down. He began to laugh, and the cellar door and the moonlight jumped away and 

something hit me.  

”Hush up.” T.P. said, trying not to laugh. ”Lawd, they’ll all hear us. Get up.” T.P. said. ”Get up 

Benjy, quick.” He was trashing about and laughing and I tried to get up. […] I ran into the box. But 

when I tried to climb onto it it jumped away and hit me on the back of the head and my throat made 

a sound. […] It kept on making it and I couldn’t tell if I was crying or not, and T.P. fell down on 

top of me, laughing, and it kept on making the sound and Quentin kicked T.P. and Caddy put her 

arms around me, and her shining veil (SF, s. 26-27) 

 

Att T.P., en av Dilseys söner, är afroamerikan framgår inte av Benjamins skildring. 

Möjligen skulle man kunna gissa det på grund av T.P.s dialekt, till exempel hans uttal 

av ordet Lord som ”Lawd”, men i The Sound and the Fury har vita en dialekt som är 

snarlik den som afroamerikanerna i romanen har.77 Vita människor använder också 

ofta samma slanguttryck. Benjamin berättar inte hur T.P. eller någon annan ser ut, 

utan återger bara vad personerna säger och gör.  

Christopher Breu beskriver fenomenet rasblindhet så här:  

 

While in our own post-Jim Crow present, the rhetoric of colorblindness has been appropriated by a 

right wing ben on eradicating social justice programs such as affirmative action by claiming that the 

only kind of contemporary racism are of the so-called reverse variety, colorblindness in the Jim 

Crow era, with its explicit (rather than implicit) investment in white supremacy and racial 

hierarchy, took on a much more utopian and radical cast.78 What the text imagines in Benjy‘s 

refusal to see race is a form of white southern masculinity that is not predicated on white supremacy 

                                                
77 ”[E]ven the dialect that Luster speaks is hard to fully separate from the dialect spoken by working-class white 

characters in this text and many of Faulkner’s other texts.” Breu 2009, s. 122. 
78 Jim Crow var en form av lagstiftning i USA mellan 1877 och 1965, vars syfte var att upprätthålla segregationen 
mellan de olika etniska grupperna. http://www.ferris.edu/jimcrow/what.htm, hämtad 26/10 2015. 

http://www.ferris.edu/jimcrow/what.htm
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and one that can be open to the experiences and narratives of those who do not occupy a position of 

historical and social privilege. Colorblindness in this sense is not a refusal to see race or racism, but 

rather to treat privilege and inequality as either natural or justified.
79  

 

Genom färgblindheten föreställer sig texten alltså via Benjamin, enligt Breu, en 

maskulinitet som inte ser vit hudfärg som en suveränitetsmarkör, utan öppnar upp för 

erfarenheterna och berättelserna som inte besitter historiska eller sociala förmåner. 

Benjamin förespråkar med andra ord en upplösning av segregation. Gros skriver att 

det inte finns någon lösning i romanen av söderns maskulinitetskris: ”There is no 

healing to the crisis of Southern masculinity, not in Quentin‘s section, not in Jason‘s, 

not even (even less) in Benjys.”80 Jag tycker däremot att Benjamin Compson, genom 

sin färgblindhet, som jag uppfattar det som att Breu i sin text antyder (fotnot 65), ger 

ett förslag på en väg framåt för regionen. Benjamin ger ett uppslag på ett annat sätt att 

skapa sin identitet och maskulinitet på, ett sätt som inte inkluderar rasåtskillnad. 

Benjamins två bröder är så fixerade vid att upprätthålla rasåtskillnad för att skapa sina 

egna identiteter och maskuliniteter och tänker i princip inte på andra än sig själva och 

sin ras (mest stämmer egoismen på Jason), medan Benjamins fördomslösa strategi ger 

plats åt alla. Men att han inte kan göra sig förstådd, ens för sig själv ibland, och saknar 

all auktoritet är några av hindren för att han skulle kunna påverka sin omgivning.  

Breu menar på ett annat ställe att Benjamin är ”the most extreme version of the 

ruination of conventional embodiments of modernist masculinity”81 Enligt mig är 

Benjamin ingen konventionell maskulinitet eller ett införlivande av en modern 

maskulinitet, han är ett ‘det’ och ingen man i vanlig mening, utan bara en kropp som 

existerar och förmår lida. Benjamin representerar kanske en framtida maskulinitet 

som samtiden inte hade några begrepp för.   

Som en följd därav tar sig Benjamins besatthet av sin syster Caddy andra uttryck 

än Quentins. Benjamin älskar sin syster och vill inte att systern ska förändras. Han är 

väldigt fokuserad på hennes lukt, som Benjamin använder som en markör på systerns 

                                                
79 Breu 2009, s. 122–123.  
80 Gros 2010, s. 165. 
81 Breu 2009, s. 122. 
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oskuld. När Candace använder en parfym blir Benjamin förtvivlad: ”and Caddy put 

her arms around me, and her shining veil, and I couldn’t smell trees anymore and I 

began to cry” (SF, s. 27). När Caddy inser att det är det nya lukten av parfymen som 

plågar Benjamin ger Caddy bort parfymflaskan till Dilsey. Som Brooks skriver: 

”Benjy can sense Caddy’s betrayal of honor: he screams in horror when he smells the 

perfume that she has worn for her lover, and is not appeased until she has washed it 

off.”82  

När Benjamin ser att Candace kyssa en pojke börjar han gråta och Candace 

springer iväg från pojken med Benjamin och går sedan och tvättar sig om munnen:  

 

Caddy and I ran. We ran up the kitchen steps, onto the porch, and Caddy knelt down in the dark and 

held me. I could hear her and feel her chest. ”I won’t anymore, ever. Beny. Benjy.” Then she was 

crying, and I cried, and we held each other.  

”Hush.” she said. ”Hush. I won’t anymore.” So I hushed and Caddy got up and we went into the 

kitchen and turned the light on and Caddy took the kitchen soap and washed her mouth at the sink, 

hard. Caddy smelled like trees. (SF, s. 32) 

 

Uttrycket ”Caddy smelled like trees” upprepas flera gånger av Benjamin i hans del 

och det tycks symbolisera systerns oskuld. För när Caddy förlorar sin oskuld 

försvinner lukten: ”I couldn’t smell trees anymore and I began to cry” (SF, s. 27).  

Benjamins handikapp har gjort att kritiker oftast sett honom som idioten som 

Macbeth nämner i sin monolog om livet.83 Brooks är en av kritikerna som menar att 

Benjamin är en idiot och Faulkner beskrev själv Benjamin som en idiot (SF, s. 273).84 

Benjamins mentala handikapp är avgörande för hur personerna i hans omgivning 

uppfattar och behandlar honom, liksom för hur det slutligen går för Benjamin, som 

blir inskriven på ett dårhus. I appendix heter det: ”Jason Compson himself who as 

soon as his mother died – the niece had already climbed down the rainpipe and 

                                                
82 Brooks 1990, s. 337. 
83 William Shakespeare, The Complete Oxford Shakespeare: Volume III Tragedies, London: Oxford University 
Press, 1987, s. 1332. 
84 Brooks 1990, s. 326. 



 

 44 

vanished so Dilsey no longer had either of these clubs to hold over him – committed 

his idiot younger brother to the state […]” (SF, s. 267–268).  

Benjamin framställs även han ibland som svart, men inte alls i lika stor 

utsträckning som sin bror Quentin. I Benjamins del förekommer också några skuggor. 

På första sidan av delen står det: ”We went to the fence, where our shadows were. My 

shadow was higher than Luster’s on the fence” (SF, s. 3). Senare står det om 

Benjamin och gruppen han befinner sig tillsammans med och en hund som heter Dan: 

”Our shadows moved, but Dan’s shadow didn’t move except to howl when he did.” 

(SF, s. 23). Quentin skildrades som svart på ett liknande sätt, men i större omfattning. 

Som redan nämnt är skuggor enligt Gros en metafor för obeslutsamhet.85 Men som 

Breu skriver är det dessutom en konventionell bild för svarthet/ras.86 Den troligaste 

anledningen till att Benjamin framställs som svart är enligt mig att han genom att inte 

se någon skillnad på personer av olika raser, uttrycker ett slags sympati med 

afroamerikaner. Enligt Ladd innebär det här att man blir en ”white nigger”.87 En 

annan anledning skulle kunna vara, som det var för Quentin, Benjamins incestuösa 

begär för sin syster.88 Det är oklart om Benjamin har några incestuösa begär, men 

hans besatthet av systerns sexualitet skulle kunna vara ett uttryck för ett sådant begär.  

I Benjamins fall är det framför allt hans mentala handikapp och kastrationen men 

även hans färgblindhet, hans queera besatthet av hans systers sexualitet och hans icke 

normativa beteenden gällande kommunikation och ritualer som gör att han framstår 

som omanlig, enligt normerna som gör sig gällande i romanen. Hans handikapp bidrar 

även till att han hamnar långt ner i romanens maktordning. Andra människor 

bestämmer över honom och man skjutsar slutligen iväg honom till ett dårhus.   

Vi har sett att bröderna Quentin, Jason och Benjamin uttrycker tre olika 

maskuliniteter som representerar tre sätt som män under tidsperioden romanen 

utspelar sig försökte skapa maskuliniteter som bättre passade den nya tiden. Jason 

framställs tidvis som omanlig men rasifieras inte. Att två av bröderna, Benjamin och 

                                                
85 Gros 2010, s. 144. 
86 Breu 2009, s. 116. 
87 Ladd 1996, s. 163. 
88 Ibid., s. 152. 
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Quentin, framställs som svarta menar jag kan bero på att de på olika sätt uttrycker 

sympati för afroamerikaner och därmed klassificeras som ”vita niggers”.89 En annan 

faktor är deras queera sexualitet. Både Benjamin och Quentin är besatta av och kan 

tolkas ha incestuösa begär för systern Caddy. Quentin försöker också framställa 

Caddys älskare Dalton Ames och Herbert Head som svarta våldtäktsmän för att 

bevara systerns oskuld. För kvinnorna Quentin och Caddy som skildras som svarta är 

sexualitet också avgörande, eftersom de rasifieras i samband med tal om deras 

sexualitet som för båda kvinnorna framställs som promiskuös.  

 

”The wrong one pale, and the wrong one dark” – maskuliniteter, ras 

och klass i As I Lay Dying  

 

As I Lay Dying handlar om familjen Bundrens moder Addie Bundrens död och 

begravning och hur hennes familj reagerar på hennes bortgång. Familjen består av 

Addie, Anse, Dewey Dell, Vardaman, Cash, Jewel och Darl. Addies sista önskan i 

livet är att hon inte ska begravas i staden hon bott i, utan i den hon föddes, Jefferson 

Mississippi. På grund av svårigheter under resan tar det Bundren-familjen hela 

romanen att ta sig till Jefferson: översvämningar, förstörda broar, bränder och 

rovfåglar hindrar dem. En av sönerna, Darl, försöker bränna upp ladan där kistan 

befinner sig och skickas i slutet av romanen till ett mentalsjukhus.90 I romanen är det 

femton olika personer som berättar i femtionio kapitel.  

I As I Lay Dying får vi stifta bekantskap med många fattiga, vita lantbrukare. Anse 

har egen mark, vilket bara var sant för trettio procent av bönderna i Mississippi 

1930.91 Romanen utspelar sig några år tidigare, antagligen i slutet av 1920-talet, men 

den statistiken hade nog inte hunnit förändras särskilt mycket. Att Bundren-familjen 

är landägare syns i Addies återgivande av mötet med Anse. Addie säger att hon har 

                                                
89 Ibid., s. 163. 
90 William Faulkner, As I lay dying: the corrected text, New York: Vintage, 1990. I fortsättningen ges hänvisningar 

löpande i texten med förkortningen AILD och sidnummer.  
91 Donald M. Kartiganer, ”Life and Death in As I Lay Dying”, i As I lay dying: authoritative text, backgrounds and 
contexts, criticism, New York: W.W. Norton & Co, 2010, s. 366. 
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hört att Anse har ”a house and a good farm” (AILD, s. 171). Anse säger att han äger 

”little property” och ”a good honest name” (AILD, s. 171). På den tiden var detta 

människor som hade en ganska låg ställning bland vita i samhället. De hade bara 

bönder utan egen bondgård eller boskap och afroamerikaner under sig i det sociala 

rangsystemet.92 Romanen utspelar sig i ett samhälle där slaveriet har avskaffats. 

Varken Bundren-familjen eller några av deras grannar äger slavar.93 Men familjen 

Bundren, som är i främsta fokus i berättelsen, skulle förmodligen inte ha råd att ha 

slavar i vilket fall, då familjen är väldigt fattig. Donald M. Kartiganer skriver att 

romanen är ”free from what many would consider the major issue concerning country 

people: their economic plight.”94 Att familjen inte är fattigast av alla upplever jag inte 

utesluter att As I Lay Dying behandlar bönders belägenhet. Cleanth Brooks skriver att 

det finns en verklig ”barrier of poverty” i romanen, det vill säga en ekonomisk klyfta 

och isolering orsakad av fattigdom.95 Det finns en stor både ekonomisk och social 

klyfta mellan människorna som bor på landsbygden och försörjer sig på jordbruk och 

de som bor i staden med andra arbeten. Det visar sig bland annat när Vardaman, en 

pojke ur Bundren-familjen får höra att familjen ska åka till Jefferson, tänker han 

följande:  

 

Dewey Dell said we will get some bananas. The train is behind the glass, red on the track. When it 

runs the track shines on and off. Pa said flour and sugar and coffee costs so much. Because I am a 

country boy because boys in town. Bicycles. Why do flour and sugar and coffee cost so much when 

he is a country boy. ’Wouldn’t you ruther have some bananas instead?’ Bananas are gone, eaten. 

Gone. When it runs on the track shines again. ’Why aint I a town boy, pa?’ I said. God made me. I 

did not said to God to made me in the country. If He can make the train, why cant He make them all 

the in the town because flour and sugar and coffee. 

’Wouldn’t you ruther have bananas?’ (AILD, s. 65–66).   

                                                
92 Brooks påpekar att det i södern fanns en stor variation bland folk av samma klass och med samma arbete. Några 
befann sig ständigt på svältgränsen medan andra kunde leva rätt bra liv. Brooks 1990, s. 13. 
93 De enda afroamerikaner som förekommer i romanen är tre som familjen ser i närheten av Jefferson. AILD s. 

229.   
94 Kartiganer 2010, s. 375. 
95 Brooks 1990, s. 21. 
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Det mesta i staden förutom bananer framställs som för dyrt för en landsortspojke, 

enligt fadern Anse och Vardaman verkar önska att han hade fötts i en stad istället.   

En annan markör på fattigdom är kläderna medlemmarna i familjen Bundren bär. 

Tull ger här en iakttagelse av fadern Anse: ”Anse’s wrists dangle out of his sleeves: I 

never see him with a shirt on that looked like it was his in all his life.” (AILD, s. 31–

32). Och som Tommie Lee Jackson påpekar har Anse använt hemmatillverkade skor 

som skadat hans fötter och använder nu brogans.96 Det är Darl som berättar:   

 

Pa’s feet are badly splayed, his toes cramped and bent and warped, with no toenail at all on his little 

toes, from working so hard in the wet in homemade shoes when he was a boy. Beside his chair his 

brogans sit. They look as though they had been hacked with a blunt axe out of pig-iron. (AILD, s. 

11).  

 

Brogans är en väldigt enkel, billig och slitstark skotyp som liknar kängor och som 

ursprungligen kommer från Skottland och Irlands landsbygder. De har använts i den 

amerikanska armén och bruket har därefter spridit sig till den amerikanska söderns 

landsbygd.97 Sådana skor är enligt Jackson en tydlig klassmarkör; det är en sko som 

förknippas med fattiga och afroamerikaner och som, enligt Jackson, kan användas för 

att ge figurerna materiella kvaliteter och liknar figurer som Faulkner beskriver som 

”hillbillies”.98 Ett annat kännetecken på fattigdom är att alla i familjen beskrivs som 

magra. De har tillräckligt med mat för att överleva, men inte så mycket mer.  

Som Jason S. Todd skriver i en artikel beskrivs Anse Bundren som oerhört, nästan 

komiskt, oföretagsam.99 Anse motiverar sin lättja genom sin religiösa tro:  

 

                                                
96 Tommie Lee Jackson, ’High-topped shoes’ and other signifiers of race, class, gender, and ethnicity in selected 
fiction by William Faulkner and Toni Morrison. Lanham, MD: University Press of America, 2006, s. 22. 
97 Thomas D. Clark, ”From Pills, Petticoats and Plows: The Southern Country Store”, i As I lay dying: 
authoritative text, backgrounds and contexts, criticism, New York: W.W. Norton & Co. 2010, s. 223. 
98 Jackson 2006, s. 22. 
99 Jason S. Todd, ”A Good Carpenter: Cash Bundren’s Quest for Balance and Authority”, The Southern Literary 
Journal, volym XLVI, nummer 1, höst 2013, s. 51–52. 



 

 48 

When He aims for something to be always a-moving, He makes it long ways, like a road or a horse 

or a wagon, but when He aims for something to stay put, He makes it up-and-down ways, like a tree 

or a man. [...] men cant rest till they get the house set where everybody that passes in the wagon can 

spit in the doorway, keeping folks restless and wanting to get up and go somewheres else when He 

aimed for them to stay put like a tree or a stand of corn. Because if He’d aimed for man to be 

always a-moving and going somewhere else, wouldn’t He a put him longways on his belly, like a 

snake? It stands to reason He would. (AILD, s. 36).  

 

Till grannarna säger han att han ger sig ut på resan för att han har lovat sin fru det. 

Anse säger: ”’I give her my promise. Her mind is set on it” (AILD, s. 115). Men hans 

outtalade skäl för att åka till Jefferson tycks vara mer själviska. Darl föreställer sig att 

Anse beger sig till Jefferson för att köpa ett par tänder, och att han när hans fru dör 

säger till sig själv: ”’God’s will be done,’ he says. ’Now I can get them teeth.’” 

(AILD, s. 52). Anses egna tankar bekräftar senare Darls iakttagelse: ”But now I can 

get them teeth. That will be a comfort. It will.” (AILD, s. 111). Men det ena utesluter 

inte nödvändigtvis det andra, skälen kan vara både att omsätta sitt löfte i handling och 

få tag på sina tänder. Brooks menar att Anse är en självisk man som alltid förlitar sig 

på andra: ”Anse is the selfish man who has a lifetime habit of leaning on other people. 

Anse knows that he can depend on his children to make good his promise.”100 Enligt 

Candace Waid är Anses jakt efter tänder en objektifiering av hans jakt efter 

maskulinitet.101 Tidigare hade Bundrens hushåll varit ett matriarkat. Addie hade varit 

härskare i hemmet innan hon dog och Anse en undersåte. I slutet av romanen får han 

tag på ett par tänder i Jefferson. Enligt Waids tolkning borde det betyda att han hittar 

en maskulinitet, men Anse förändras inte, förutom till utseendet. Cash berättar att 

tänderna ”made him look a foot tallet, kind of holding his head up, hangdog and 

proud too” (AILD, s. 260). På slutet presenterar han en ny kvinna för familjen som 

påminner Cash om Addie. Anse kanske gillar att någon annan bestämmer över 

                                                
100 Brooks 1990, s. 148. 
101 Candace Waid, The Signifying Eye: Seeing Faulkner’s Art, Athens, Ga,University of Georgia Press, 2013, s. 57. 
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honom. Jag menar att Anses tänder inte är en objektifiering av hans jakt efter 

maskulinitet, utan ett egoistiskt mål, för att förbättra sitt utseende.  

Anse är, efter att Addie försvunnit och genom sin starka kristna tro, mest lik den 

kristna gentlemannen som skulle vara ”honorable, master of his household, humble, 

self-restrained, and above all, pious and faithful.”102 Anse visar till exempel prov på 

anspråkslöshet när familjen erbjuds att få mat och sovplatser hos Samson. Samson 

berättar: ”’I thank you’, ”Bundren says ’We wouldn’t discommode you. We got a 

little something in the basket. We can make out.’” (AILD, s. 115). Anse talar också 

om familjens heder när Darl sitter intill kistan och skrattar:  

 

How many times I told him it’s doing such things as that that makes folks talk about him, I dont 

know. I says I got some regard for what folks says about my flash and blood even if you haven’t, 

even if I have raised such a darn passel of boys, and when you fixes it so folks can say such about 

you, it’s a reflection on your ma, I says, not me: I am a man and I can stand it; it’s on your 

womenfolks, your ma and sister that you should care for, and I turned and looked back at him and 

him setting there, laughing. 

”I dont expect you to have no respect for me,” I says.  

”But with your ma not cold in her coffin yet.” (AILD, s. 105–106) 

 

Till skillnad från i The Sound and the Fury är det i As I Lay Dying män som framstår 

ha det största ansvaret för familjens anseende. Att Anse ändå inte framstår som någon 

glasklar kristen idealtyp beror till exempel på hans lättja och att han stjäl pengarna till 

sina tänder från sin dotter som fått dem från sin älskare för att köpa abortmedicin.  

Jewel Bundren skildras enligt Brooks som ”the high-strung man of action, 

impatient, ardent, flamboyant, and heroic, but only in some kind of brainless way.”103 

Men att Jewel framstår som tanklös jämfört med övriga personer i romanen kan nog 

bero på att han ges så lite utrymme i romanen. Han har bara en ett kort kapitel (AILD, 

s. 14–15), som beskriver våldsamma fantasier, medan Darl har nitton. Istället beskrivs 

                                                
102 Friend 2009, introduktionen, s. xi. 
103 Brooks 1990, s. 145. 
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Jewel av andra personer, framför allt Darl. Darl beskriver Jewel i termer som får 

honom att påminna om en medeltida riddare: ”The brim of his hat has soaked free of 

the crown in two places, drooping across his wooden face so that, head lowered, he 

looks through it like through the visor of a helmet” (AILD, s. 94). Waid skildrar Jewel 

som ”hypermasculine” och ett verbalt konstobjekt för Darl ”the verbally sculpted and 

masculine art object, Jewel”.104 Hypermaskulinitet innebär en överdrift av stereotypt 

maskulina beteenden, som betonande på fysisk styrka, aggression och sexualitet.  

Darl Bundren framställs som en konstnärs- och filosoftyp med otrolig 

förnimmelseförmåga, till och med synskhet. Han kan ofta läsa övriga 

familjemedlemmars tankar. Tull beskriver Darl när familjen ska försöka ta sig över 

floden:  

 

He don’t say nothing; just looks at me with them queer eyes of hisn that makes folks talk. I always 

say it aint never been what he done so much or said or anything so much as how he looks at you. 

It’s like he had got into the inside of you, someway. Like somehow you was looking at yourself and 

your doings outen his eyes. (AILD, s.125)  

 

Darl är även den mest vältaliga i familjen. Han uttrycker ingen saknad för sin mor, 

men hans försök att bränna upp ladan i slutet av romanen framstår som en aktningsfull 

handling. Darl ville aldrig att moderns lik skulle släpas iväg till Jefferson, och när hon 

börjat lukta tyckte han att hon skulle begravas så fort som möjligt. Waid menar att 

Darl en feminin gestalt som blir allt mer feminin mot romanens slut.105 Jag tycker 

däremot inte att han blir mer feminin. Den enda förändring han genomgår, enligt mig, 

är hans mentala sammanbrott i slutet av romanen. Då förlorar han sin normala 

talförhet och skrattar bara och säger ’ja’. Olikt hans andra kapitel är hans sista skrivet 

i tredjeperson: Darl has gone to Jackson. They put him on the train, laughing, down 

the long car laughing, the heads turning like the heads of owls when he passed. […] 

                                                
104 Waid 2013, s. 59 och 63. 
105 Waid 2013, s. 60. 
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”Yes yes yes yes yes” (AILD, 253). Darls filosofiska sida syns tydligt när han försöker 

somna:        

 

In a strange room you must empty yourself for sleep. And before you are emptied for sleep, what 

are you. And when you are emptied for sleep, you are not. And when you are filled with sleep, you 

never were. I don’t know what I am. I don’t know if I am or not. Jewel knows he is, because he 

does not know that he does not know whether he is or not. He cannot empty himself for sleep 

because he is not what he is and he is what he is not. (AILD, s. 80).   

 

Cash är den äldsta sonen i familjen och är snickare. Mest utmärkande är hans förmåga 

till självuppoffring och stoicism. När han bryter benet och fortsätter följa med på 

resan säger han trots att det måste göra ont: ”It dont bother me none” (AILD, s. 195). 

Cash tänker, speciellt i samband med arbetet på Addies kista, mycket på balans.  

Enligt Doreen Fowler härstammar Cashs besatthet av balans från en maskulin 

rädsla för moderskap, idén att moderskap ”disturbs the ’balance’ and reveals that the 

father’s law is always on the brink of collapsing”106 Jason Todd menar i sin tur att 

Cashs svar är en neurotisk reaktion på Addies subversiva handlingar: ”By taking away 

Anse’s authority, Addie has already unbalanced the Bundren family, most specifically 

[...] with her adultery and its repercussions.”107 Enligt Jason Todd är Cashs extrema 

noggrannhet med sitt snickeri ett sätt för honom att hantera obalans, både 

maktbalansen i familjen och den rent fysiska obalansen hos honom själv. Redan innan 

han bröt benet i floden i romanen hade han skadat benet i ett fall från ett kyrktak och 

haltade kraftigt. Todds tolkning passar väl in både på skildringarna av Cash och på 

romanen i stort, men enligt min mening är Cashs försök att hantera obalansen inte 

tillräckliga. Genom sin förbindelse med Addies kista rasifieras och feminiseras han 

och i slutet av romanen väljer Anse en ny fru som för Cash tycks påminna om Addie i 

frågan om maktanspråk. I alla fall beskriver han en sådan potential i den nya kvinnan. 

Han beskriver henne som ”a kind of duck-shaped woman all dressed up, with them 

                                                
106 Doreen Fowler, ”Matricide and the Mother’s Revenge: As I Lay Dying.”, The Faulkner Journal 4.1–2 (1988–
1989): 113–125. s. 118. Citerad i Todd 2013, s. 53. 
107 Todd 2013, s. 53–54. 
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kind of hardlooking pop eyes like she was daring ere a man to say nothing.” (AILD, s. 

260). Allt börjar om och Cashs möda att återställa balansen har inte betytt någonting.      

På vägen till Jefferson stöter familjen, förutom översvämmade floder och förstörda 

broar, på rovfåglar och en brand som man försöker beskydda Addies kropp från. Darl 

föreställer sig vid ett tillfälle Jewel i motsägelsefulla färger: ”He had that wooden 

look on his face again; that bold, surly, high-colored rigid look like his face and eyes 

were two colors of wood, the wrong one pale, and the wrong one dark.” (AILD, s. 

181). Antagligen är det en beskrivning som förebådar den större rasifiering som 

väntar Jewel. En annan iakttagelse som liknar den av Jewels ögon är Vardamans 

beskrivning av hur han och systern ska sova. ”We will lie half in the white and half in 

the black, with the moonlight on our legs. [...] ’Look,’ I say, ’my legs look black. 

Your legs look black, too.’ (AILD, s. 215–216). Om man läser det bokstavligt beror 

svartheten på natten. Metaforiskt läst är detta en potentiell rasifiering. I slutet av As I 

Lay Dying sker en liknande rasifiering av två av bröderna, Cash och Jewel, på grund 

av deras fruktlösa försök att skydda deras mors kropp.108 Cash från en flod och Jewel 

från en brand. I likhet med Waid läser jag det som ett uttryck för deras omanlighet, 

som rasifierar bröderna:  

 

In As I Lay Dying, a major paradigm shift lies in the racial definition of masculinity achieved at the 

moment of the bodily sacrifice of the sons. Amid the Faulknerian excess that defines the house of 

Addie, the chosen sons, blackened by their association with the mother’s box, become visible in 

Vardaman’s sections that flank the novel’s dénouement [...] 109  

 

Den äldsta sonen Cash bryter sitt ben när han försöker balansera modern Addies kista 

på en vagn på vilken man försöker frakta den över ett vadställe. Den kraftfulla floden 

bryter av hans ben. För att försöka behandla skadan och stöda upp det brutna benet 

stoppar man det i ett kärl med cement. När man bryter upp cementen är benet och 

foten som befunnit sig i den svart. Vardaman berättar:  

                                                
108 Waid gör en liknande tolkning av händelsen. Waid 2013, s. 60. 
109 Waid 2013, s. 65. 
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Cash’s leg and foot turned black. We held the lamp and looked at Cash’s foot and leg where it was 

black.  

”Your foot looks like a nigger’s foot, Cash,” I said. (AILD, s. 224).  

 

Jewel Bundren får å andra sidan brännskador på sin rygg när han för ut kistan med 

moderns kropp ur en brinnande lada, som Darl tänt på för att bränna upp kistan. 

Vardaman berättar även om detta:   

 

Jewel was lying on his face. His back was red. Dewey Dell put the medicine on it. The medicine 

was made out of butter and soot, to draw out the fire. Then his back was black.  

’Does it hurt, Jewel?’ I said. ’Your back looks like a nigger’s, Jewel’ I said. Cash’s foot and leg 

looked like a nigger’s. Then they broke it off. Cash’s leg bled. (AILD, ibid.) 

 

Men Vardaman kopplar ihop Jewel och Cashs ben redan innan Jewel skadar sig och 

bokstavligt talat blir skildrad som svart: ”Jewel came back…He was walking. Jewel 

hasn’t got a horse anymore. Jewel is my brother. Cash is my brother. Cash has a 

broken leg…Cash is my brother. Jewel is my brother too, but he hasn’t got a broken 

leg” (AILD, s. 210).  

Waid menar att det är deras kontakt med kistan som bär på kvinnlig kraft som är 

orsaken: ”Color, castration, the female touch, and the man-destroying power of the 

female box are revealed in Vardaman’s description of Addie’s sons”110 Jag tror att 

deras klasstillhörighet också är en bidragande faktor. Duvall skriver om Lee Goodwin 

i Sanctuary att hans ställning som vit är skör på grund av hans låga klass, som skapar 

en kulturell samhörighet med afroamerikaner.111 Det tycks mig som om familjen 

Bundrens låga klass bidrar till rasifieringen av Jewel och Cash, på samma sätt som för 

Lee. Ytterligare en faktor är deras undergrävda maskuliniteter som yttrar sig i deras 

                                                
110 Waid 2013, s. 63. 
111 Duvall 2012, s. 143. 
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oförmåga att beskydda moderns lik. Kvinnlig kraft tycks ha en förgörande inverkan 

på nästan alla män i romanen.  

 

”Dark pallor” – maskuliniteter, ras, sexualitet och klass i Sanctuary  

 

Sanctuary handlar om advokaten Horace Benbow som, frustrerad över sitt liv och sin 

familj, lämnar dessa och åker till Jefferson och sin syster Narcissa. På vägen till 

Jefferson stannar han vid Frenchman’s Bend och träffar på lönnbrännaren Lee 

Goodwin och spritsmugglaren Popeye, en arbetsbekant till Lee. Senare på kvällen 

träffar han Gowan Stevens. Gowans partner för kvällen är Temple Drake. Temple och 

Gowan pratar om att åka för att se på en basebollmatch. Gowan kör henne hem, åker 

och dricker alkohol och tuppar därefter av i sin bil. Gowan vaknar nästa dag och 

upptäcker att han har missat Temples tåg. Han hittar henne och övertygar henne att 

åka med honom. På vägen stannar Gowan för att köpa sprit av Lee. Gowan kör in i ett 

träd som Popeye fällt för att beskydda stället mot polisräder och Temple och Gowan 

blir kvar vid Frenchman’s Bend. Senare lyckas Gowan rymma. Popeye mördar en 

man som heter Tommy och våldtar Temple med en majskolv. Därefter kör han iväg 

med henne till en bordell i Memphis där hon tvingas arbeta som prostituerad. En 

annan kriminell som heter Red kommer på Popeyes begäran och har sex med Temple, 

medan Popeye tittar på. Det blir senare en rättegång där Lee står anklagad för mordet 

på Tommy. Temple vittnar under rättegången men ljuger och säger att det var Lee 

som våldtog henne och begick mordet. Romanen slutar med att både Lee och Popeye 

blir avrättade för mord de inte begått.112  

I Sanctuary förekommer rikligt med figurer som lever utanför lagen och utanför 

klassystemet, framför allt prostituerade, lönnbrännare och spritsmugglare. Det illegala 

arbetet tycks inte vara särskilt lukrativt eftersom familjen Goodwin, Lee Goodwin och 

hans kvinna Ruby Lamar och deras barn, framställs som oerhört fattiga. Lee och Ruby 

är inte gifta eftersom dem inte har råd att gifta sig. De bär lappade och lagade kläder 

                                                
112 William Faulkner, Sanctuary: with a new introduction by the author, New York: Random House, 1932. I 
fortsättningen ges hänvisningar löpande i texten med romanens titel och sidnummer.   
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och när Lee blir anklagad för mordet på Tommy har han inte råd med någon advokat 

för att försvara honom. Horace Benbow ställer upp som hans advokat utan att kräva 

betalt. Horace själv tillhör sannolikt den övre delen av medelklassen, eftersom han har 

universitetsutbildning, råd med egen chaufför, två hus och råd att hjälpa klienter som 

inte kan betala honom.113 Vad jag avser med medelklass är en person med eget kapital 

men som är beroende av arbete för sitt uppehälle.114 Eftersom Horace verkar ha mer 

kapital och högre inkomst än de flesta i romanen tror jag att övre medelklass skulle 

kunna vara en lämplig kategori för honom.  

Popeye lever liksom Goodwin, utanför lagen och klassystemet.     

Temple tillhör både en högre klass och social ställning genom sin far som är 

domare. När Temple träffar på Ruby och ber henne om hjälp att komma därifrån får 

hon svaret:  

 

”Oh, I know your sort,” […]  

”Honest women. Too good to have anything to do with common people. You’ll slip out at night 

with the kids, but just let a man come along.” […] ”Take all you can get, and give nothing. ’I’m a 

pure girl; I dont do that’. You’ll slip out with the kids and burn their gasoline and eat their food, but 

just let a man so much as look at you and you faint away because your father the judge and your 

four brothers might not like it. But just let you get into a jam, then who do you come crying to? To 

us, the ones that are not good enough to lace the judge’s almighty shoes.” (Sanctuary, s. 66) 

 

Rubys svar visar tydligt att hon och Temple tillhör olika klasser och till viss del olika 

världar, som en följd av det.  

Gowan Stevens klasstillhörighet är lite oklar då den inte tydligt framgår i texten, 

men han påstår att han har studerat vid universitet i Virginia och har råd med en egen 

bil, men vad det är för slags arbete han utför framgår inte, förutsatt att han alls har 

                                                
113 Sanctuary utspelar sig i ett modernt amerikanskt samhälle på slutet av 1920-talet, enligt Brooks. I ett sådant 
amerikanskt samhälle borde det finnas en medelklass. Brooks 1990, s. 116.  
114 Trots att medelklass är ett begrepp som används ofta saknar det en vedertagen definition. 
http://www.dagenssamhalle.se/sites/default/files/medelklassen_links_NY.pdf. Hämtad 27/12 2015. Mitt 
klassbegrepp är baserade på ekonomi och social status.  

http://www.dagenssamhalle.se/sites/default/files/medelklassen_links_NY.pdf
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något arbete. Troligen tillhör han medelklassen, ett antagande man kan göra baserat 

på det sorts liv han lever. Gowan Stevens beskriver sig själv som en gentleman:  

 

”The Virginia gentleman one, who told us at supper that night about how they had taught him to 

drink like a gentleman. Put a beetle in alcohol, and you have a scarab; put a Mississippian in 

alcohol, and you have a gentleman-” (Sanctuary, s. 29).  

 

När Gowan Stevens får chansen efter att ha fått låna en annan bil, smiter han från 

Frenchman’s Bend och lämnar Temple kvar. Han hävdar att han är en gentleman men 

beter sig knappast som en sådan, i vilket fall inte en gentleman av samma mytologiska 

typ som Quentin i The Sound and the Fury eftersträvar att vara. Den mytologiska, 

ridderliga typen av gentleman skulle ha stridit mot de män han uppfattade som ett hot 

och/eller hjälpt Temple att rymma. Men enligt Gowans definition av gentlemannen 

ovan är denne, helt enkelt, en man som klarar av att dricka alkohol. Gowan har dock 

ingen kontroll över sin alkoholkonsumtion och framstår som en alkoholist, vilket är 

ett exempel på omanlighet som Lorentzen och Ekenstam nämner.115 Ingen annan i 

romanen lever heller upp till de samhälleliga maskulinitetsideal som Craig Thompson 

Friend skriver om som giltiga i den amerikanska södern under den här tiden, till 

exempel krigsveteranen.116 I synnerhet gäller detta Popeye. Följande står om Popeyes 

beskaffenheter och tillkortakommanden:  

  

He had no hair at all until he was five years old, by which time he was already a kind of day pupil at 

an institution: an undersized, weak child with a stomach so delicate that the slightest deviation from 

a strict regimen fixed for him by the doctor would throw him into convulsions.  

”Alcohol would kill him like strychnine,” the doctor said. ”And he will never be a man, properly 

speaking. With care, he will live some time longer. But the will never be any older than he is now.” 

(Sanctuary, s. 368–369).  

 

                                                
115 Lorentzen och Ekenstam, s. 10. 
116 Friend 2009, introduktionen, s. xi. 
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Popeye är kort ”a man of under size” (Sanctuary, s. 2) som är klent byggd och aldrig 

kommer att kunna ha sex normalt. Han är impotent eftersom hans könsorgan inte har 

utvecklats till en mans, utan stannat på ett barns nivå. Popeye saknar både primära och 

sekundära könskarakteristika. Människors primära könskarakteristika utgörs av 

könsorganen och deras sekundära könskaraktäristika utgörs av särdrag mellan könen 

som uppkommer under puberteten. Exempel på manlig sekundär könskarakteristika är 

skäggväxt, större händer, fötter och större och längre kroppar över lag än kvinnors. 

Det står nämligen om Popeyes feminina kropp, som beskrivs ha händer med ”the 

waxy lifelessness of shape and size like the hand of a doll” (Sanctuary, s. 373), och 

Tommy säger att Popeye är ”’Skeered of sp’ilin them gal’s hands of hisn.’” 

(Sanctuary, s. 54). Popeye framställs som väldigt bräcklig och feminin, fysiskt sett. 

En ovilja att smutsa ner sig är också ett feminint drag.117 Paradoxalt nog skildras han 

ändå som skrämmande. Kanske beror det delvis på att han är svår att kategorisera 

eftersom han saknar de igenkänningstecken som män brukar ha. John Duvall menar 

att både Horace och Popeye ger uttryck för icke normativa maskuliniteter: ”Both 

Popeye and Horace are linked by nonheteronormative performances of 

masculinity”118 I Horaces fall handlar det dels om ett incestuöst sexuellt begär för sin 

syster (vilket inte är uttalat i Sanctuary, men förutsatt att Horace är ungefär densamma 

som han var i romanen Sartoris finns sådana fantasier kvar) och styvsyster och om 

hans oförmåga att bete sig som en god make. I Popeyes fall handlar det om hans 

feminina fysik, hans underliga svarthet som ifrågasätter hans vita identitet och hans 

queera sexualitet och eventuella homosexualitet, som Duvall spekulerar över, då han 

menar att det är en ambivalens i texten eftersom det inte står vem Popeye tittar på när 

Temple och Red har sex.119 Även om det inte finns några explicita bevis på att Popeye 

skulle vara homosexuell i texten passar det in i mönstret av rasifiering. Skildringarna 

av Popeye liknar hur Quentin Compson framställs i The Sound and the Fury. Men i 

Popeyes fall tycker jag rasifieringen verkar bero på en annan sorts sexuell queerhet, 

nämligen hans könlöshet som framgår i citatet från sidan 368 till 369.  

                                                
117 Gros 2010, s. 61–62. 
118 Duvall 2012, s. 140. 
119 Ibid., s. 141. 
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Att lönnbrännaren Lees medhjälpare Popeye framställs som svart och av många 

har misstagits för att vara afroamerikan i sina läsningar beror troligen till viss del på 

hans klädsel och delvis på hur han beskrivs av andra figurer i romanen.120 I början av 

berättelsen skildras hans klädsel så här: ”His suit was black, with a tight, high-waisted 

coat.” (Sanctuary, s. 2). Om hans hudfärg står det att ”His face had a queer, bloodless 

color, as though seen by electric light; against the sunny silence, in his slanted straw 

hat and his slightly akimbo arms, he had that vicious depthless quality of stamped 

tin.” (Sanctuary, ibid.). Vidare heter det: ”His skin had a dead, dark pallor. His nose 

was faintly aquiline, and he had no chin at all. His face just went away, like the face 

on a wax doll set too near a hot fire and forgotten” (Sanctuary, s. 4). Det 

självmotsägande uttrycket ”dark pallor” som betyder mörk blekhet är svårtolkat 

beträffande utseende, men visar tydligt på dubbelheten, både svartheten och vitheten 

som attribueras honom, trots att hans hudfärg är vit.   

När Horace träffar på Popeye och den senare blir skrämd av en uggla och kryper 

intill Horace, tänker han: ”He smells black, Benbow thought: he smells like that black 

stuff that ran out of Bovary’s mouth and down upon her bridal veil when they raised 

her head.” (Sanctuary, s. 6). När Horace berättar för Tommy (som också arbetar för 

Lee) om ugglan säger han: ”I be a dog if he aint the skeeriest durn white man I ever 

see” (Sanctuary, s. 21). Genom sin betoning av ordet white låter Tommy påskina att 

det är underligt att Popeyes hudfärg är vit. Senare säger Tommy: ”I be dog if he aint 

skeered of his own shadow.” (Sanctuary, s. 22). John Duvall skriver att den 

självmotsägande presentationen av Popeye beror på två olika stereotyper av 

afroamerikaner som samexisterar i honom:  

 

Popeye thus effectively enacts two conflicting stereotypes of the black man: he is seen as an object 

of derision for his comical cowardice but he is also known as an unthinking, dangerous brute that 

white men should fear. Even while identifying Popeye as white, therefore, Tommy names the 

gangster’s difference in a fashion that queers Popeye’s white identity.121 

                                                
120 Vilket är en tanke Duvall framför i sin artikel. Duvall 2012, s. 138.   
121 Duvall 2012, s. 139. 
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När Horace senare tänker på Popeye använder han bland annat orden ”that little black 

man” med en ”flat little pistol in his coat pocket” (Sanctuary, s. 130) och tänker på 

Popeyes inverkan på Frenchmans place:  

 

Popeyes black presence lying upon the house like the shadow of something no larger than a match 

falling monstrous and portentous upon something else familiar and everyday and twenty times its 

size; of the two of them – himself and the woman – in the kitchen lighten by a cracked and smutty 

lamp on a table of clean, spartan dishes and Goodwin and Popeye somewhere in the outer darkness 

peaceful with insects and frogs yet filled too with Popeye’s presence in black and nameless threat. 

(Sanctuary, s. 143).  

 

Horace refererar även vid ett tillfälle till Popeye som ”that gorilla” (Sanctuary, s. 

152). Här framställs Popeye som djurisk och en best. Som Duvall skriver: ”Popeye’s 

blackness is queerly positioned between figurativeness (after all, he’s really white) 

and literalness (nevertheless, other characters identify him as black)”122 

När Temple berättar för Horace om våldtäkten föreställer hon sig att Popeye är en 

liten afroamerikansk pojke och hon en lärarinna:  

 

And I’d lie there with the shucks laughing at me and me jerking away in front of his hand and I’d 

think what I’d say to him, I’d talk to him like the teacher does in school, and then I was a teacher in 

school and it was a little black thing like a nigger boy, kind of, and I was the teacher. Because I’d 

say How old am I? and I’d say I’m forty-five years old. I had iron-gray hair and spectacles and I 

was all big up here like women get. I had on a gray tailored suit, and I never could wear gray. 

(Sanctuary, s. 263-264).  

 

Dessa nya roller skulle omvända maktförhållandet i relationen och förvandla den 

otäcka Popeye till en liten afroamerikansk pojke som hon kan kontrollera. Citatet 

                                                
122 Duvall 2012, s. 140. 
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visar att även i Temples medvetande är Popeye en svart figur. Hon föreställer även sig 

själv som mycket äldre och i kläder som inte passar henne, som ett skydd mot 

våldtäkt, för att göra sig själv mindre attraktiv. Tyvärr hjälper ingenting.   

Vid rättegången mot Lee Goodwin visar man upp majskolven som Popeye använde 

för att våldta Temple med som bevismaterial. Åklagaren håller fram den och det står: 

”He held in his hand a corn-cob. It appeared to have been dipped in dark brownish 

paint.” (Sanctuary, s. 340). Majskolven får här funktionen av en svart, rasifierad, 

fallossymbol för Popeye.  

Ett annat tillfälle när svarthet associeras till sex är när Clarence Snopes tar med 

sina kusiner till en bordell med afroamerikaner:  

 

They crossed a street of negro stores and theatres and turned into a narrow, dark street and stopped 

at a house with red shades in the lighted windows. Clarence rang the bell. They could hear music 

inside, and shrill voices, and feet. They were admitted into a bare hallway where two shabby negro 

men argued with a drunk white man in greasy overalls. Through an open door they saw a room 

filled with coffee-colored women in bright dresses, with ornate hair and golden smiles.  

”Them’s niggers,” Virgil said.  

”’Course they’re niggers,” Clarence said ”But see this?” he waved a banknote in his cousin’s face.  

”This stuff is color-blind.” (Sanctuary, s. 238–239) 

  

När Temple har sex med brottslingen Red på Popeyes begäran, medan Popeye tittar 

på, beskrivs det i termer av religion och svarthet:  

 

Lying with her head lifted slightly, her chin depressed like a figure lifted down from a crucifix, she 

watched something black and furious go roaring out of her pale body. She was bound naked on her 

back on a flat car moving at speed through a black tunnel, the blackness streaming in rigid threads 

overhead, a roar of iron wheels in her ears. (Sanctuary, s. 268).  
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Exakt vad det svarta symboliserar i det här sammanhanget framgår inte, men enligt 

min tolkning symboliserar det svarta Red över henne. Det tycks mig som om texten 

här anspelar på myten om den svarta våldtäktsmannen.123   

Ett annat exempel på rasifiering är när Horaces syster Narcissa får reda på att han 

har lämnat sin fru och sitt barn kallar hon honom två gånger för en ”nigger” för att 

visa sitt ogillade mot hans beteende: ”’But to walk out just like a nigger,’ Narcissa 

said. ’And to mix yourself up with moonshiners and street-walkers.’” (Sanctuary, s. 

128). Vid det andra tillfället är systern arg för att Horace låter Ruby bo i deras hus. 

Hon säger bland annat:  

 

And when you just walked out of the house like a nigger and left her I thought that was dreadful 

too, but I would not let myself believe you meant to leave her for good.[…] and now to deliberately 

mix yourself up with a woman you said yourself was a street-walker, a murderer’s woman. 

(Sanctuary, s. 138–139). 

 

Horace beter sig inte som en vit man förväntas göra, vilket implicit verkar vara att 

stanna hos sin fru och sitt barn eller prata med henne innan han lämnar dem. För att 

han inte lever upp till denna förmodan om hur vita ska handla rasifieras han.   

Ytterligare några vita figurer i romanen skildras som svarta, nämligen Lee 

Goodwin och männen som våldtar honom. Efter att han förklaras skyldig till 

våldtäkten på Temple och mordet på Tommy lynchas Lee. Han våldtas och bränns 

ihjäl. Lyncharna straffar Lee på vad man anser ett lämpligt vis för det som betraktas 

som ett svart brott. Horace blir nästan indragen i det han också, när någon ur 

lynchargruppen föreslår att man ska behandla honom på samma sätt: ”’Do to the 

lawyer what we did to him. What he did to her. Only we never used a cob. We made 

him wish we had used a cob’” (Sanctuary, s. 355). Ingen anklagar männen som gör 

det här för att vara homosexuella, utan det ses som ett rättmätigt dåd för att straffa 

Lee. Ändå framställs straffarna som svarta: ”Against the flames black figures 

                                                
123 Gros 2010, s. 146. 
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showed” (Sanctuary, s. 354). I texten står det att figurernas svarthet beror på motljus 

från elden. Bokstavligt läst handlar rasifieringen om skuggor och motljus. Men på ett 

bildligt plan kan det kopplas till den svarta mannen, hotet från den svarta massan, den 

svarte mannen och den svarta våldtäktsmannen. Det kan också vara ett sätt att visa att 

de har utfört en pervers handling, ur samhällets eller författarens synpunkt som 

förenar gärningsmännen med offret.  

Duvall menar att en anledning till att Lee framställs som svart och straffas som en 

svart, kan vara dennes klasstillhörighet som gör honom till ett lätt byte för svarthet:  

 

Clearly Lee’s relationship to whiteness is already tenuous because of his class position as a poor 

white. Moreover, as a bootlegger, he operates outside of the law and provides an illicit product that 

was understood to corrupt social values by lowering inhibitions.124  

 

Enligt min läsning lever Lee inte ens inom klassystemet. Men annars håller jag med 

Duvall. Lee har i romanen inte samma status som vita brukar ha på grund av att han 

lever utanför klassystemet och att han utför ett olagligt arbete där hälften av utövarna 

är afroamerikaner och som anses bidra till att vissa uppför sig illa.125 Genom sin brist 

på status som vit betraktas han på sätt och vis som kulturellt svart. Detsamma gäller 

gangstern Popeye, även om Duvall inte utvecklar sitt resonemang till att även omfatta 

honom. Popeye är av samma låga samhällsstatus och inom samma bransch som Lee 

och borde därför ha lika nära till den typ av kulturell svarthet som Duvall kopplar till 

Lee. Möjligen är det en förklaring till att Popeye framställs som svart. Han har inte 

heller samma ställning i samhället som han borde ha som vit man och betraktas därför 

av sin omgivning som svart.  

Duvall ger en förklaring kopplad till sexualitet när han skriver mer generellt om 

svarthet i Faulkners texter: ”Faulkner’s blackness, however is not the result of his 

embodying stereotypes of blackness. It emerges instead from his imagining a realm of 

                                                
124 Duvall 2012, s. 143. 
125 Williams påpekar att alkoholkonsumtion ansågs bidra till att folk bröt mot lagen och att vissa uppförde sig 
dåligt. Joel Williamson, William Faulkner and Southern History, New York: Oxford University Press, 1993, s. 
160. 
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sexual identity that serves ultimately to detach blackness from the Southern concept 

of the Negro.”126 Jag håller inte riktigt med Duvall om att den svarthet man stöter på 

hos Faulkner inte förkroppsligar svarta stereotyper. Det svarta hos Faulkner tycks mig 

ofta omfatta stereotypa uppfattningar av afroamerikaner, som den svarta 

våldtäktsmannen och den primitiva, översexualiserade kvinnan/mannen. Ett exempel 

är skildringen av Popeye som svart och våldtäkten, som bygger på en stereotyp 

framställning av afroamerikaner och en myt om svarta som våldtäktsmän.127 Samma 

mönster upprepas när Temple har sex med Red. Duvall framhåller själv två andra 

stereotyper, Popeyes komiska feghet och hur han samtidigt framställs som en best 

som vita gör bäst i att frukta.128 Vad författarens intentioner har varit med att skildra 

vita som svarta går bara att spekulera om. Kanske är målet att undergräva begreppen 

för svarthet och vithet. Men att det i romanen finns ett samband mellan sexualitet och 

svarthet tycks mig uppenbart. 

Duvall skriver också: ”Faulkner’s creation of racially inverted white characters 

almost always complicates a Southern worldview that quite literally would see the 

world in terms of black and white.”129 Jag håller med honom om att vita som 

framställs som svarta komplicerar söderns världsbild och tycker att det stämmer för 

Sanctuary. Men samtidigt finns det en del stereotyper i framställningarna, saker som 

alltså varken ifrågasätts eller problematiseras i texten.  

Den troligaste förklaringen för att Popeye rasifieras är, enligt mig, en kombination 

av hans låga status och därmed kulturella/sociala närhet till afroamerikaner, hans 

queera sexualitet och hans bristfälliga maskulinitet. Även om han kanske inte är 

homosexuell, är hans sexualitet onormal på grund av hans sjukdom och brist på fysisk 

utveckling, som gör honom tvungen att använda sig av hjälpmedel som majskolven. 

Hans flickaktiga kropp, som också är en följd av hans avsaknad av tillväxt, gör honom 

också till en avvikande, queer gestalt. Liksom i The Sound and the Fury fungerar det 

                                                
126 Duvall 2012, s. 133. 
127 Gros 2010, s. 146. 
128 Duvall 2012, s. 139. 
129 Ibid., s. 133. 
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svarta för att markera en avvikande sexuella praktiker eller en onormal sexuell 

identitet.130 

 

Sammanfattning och avslutning 

 

I min läsning av Faulkners As I Lay Dying, The Sound and the Fury och Sanctuary 

har min utgångspunkt varit att titta närmare på maskulinitet, klass, ras och queerhet i 

romanerna. Jag frågade mig inledningsvis hur normer för ras och genus/sexualitet 

samspelar i texterna, varför vissa av Faulkners romanfigurer skildras som svarta och 

hur maskulinitet och tillhörighet till olika klasser skildras. I likhet med Noel Polk 

utgick jag från att ras ofta tjänade som en mask för genus och sexualitet i Faulkners 

texter, och att detta även gällde texter som han inte behandlar ingående i sina artiklar. 

Jag trodde att ras även kunde vara en mask för, eller ha samband med, klass. Jag har 

använt mig av ett intersektionellt och ett queerteoretiskt perspektiv för att försöka 

besvara frågorna. Jag använde mig av Nina Lykkes definition av intersektionalitet 

som hon uttrycker den i Feminist Studies: A Guide to Intersectional Theory, 

Methodology and Writing.  

Jag kom fram till att ingen i Faulkners texter lever upp till de samhälleliga 

maskulinitetsideal Friend nämner, förutom möjligen Anse Bundren i As I Lay Dying 

som i stora drag påminner om den kristna gentlemannen. Många av de maskulina 

gestalterna verkar försöka leva upp till idealen men misslyckas. Ett exempel är 

Quentin Compson som på grund av sin förlorade klasstillhörighet (aristokrati), 

eventuella homosexualitet och femininitet inte kan leva upp till sina ideal. Alla dessa 

faktorer samverkar för Quentin och undergräver hans maskulinitet.  

Jag har kommit fram till att bröderna Quentin, Jason och Benjamin i The Sound 

and the Fury representerar varsitt sätt, tidstypiskt för den amerikanska södern på 

1910- och 1920-talen, att skapa nya maskuliniteter, bättre anpassade till den nya eran. 

                                                
130 Det finns ett annat sätt att läsa Popeye på, nämligen att se honom som Horaces dubbelgångare. En sådan läsning 

ser Popeyes dåd som Horaces projicerade sexuella fantasier. Se till exempel Michel Gresset & Noel Polk (red.), 
Intertextuality in Faulkner, Jackson: University Press of Mississippi, 1985, s. 23. Jag har valt att behandla Popeye 
som en egen person.   
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Quentins försök att damma av den gamla gentlemannatraditionen är alltså inte enbart 

ett av honom nostalgiskt återblickande till en tradition och region som egentligen 

aldrig existerade, utan en maskulinitetsstrategi som praktiserades av många under den 

här tiden. Jason representerar en modernare form av maskulinitet och en speciell sorts 

liberalism som förekom i den amerikanska södern. Benjamin skulle kunna sägas 

representera en politiskt extrem eller futuristisk variant av maskulinitet, som genom 

sin färgblindhet och subjektlöshet ger rum för andra istället för att, som sina bröder, 

anta en överlägsen position på grund av sin hudfärg. Benjamin framställs dock inte 

som man i texten, vilket kanske är ett sätt att peka på att i en tid när det går att skapa 

maskulinitet utan rasåtskillnad krävs andra begrepp för maskulinitet än dem som var 

tillgängliga under tiden Faulkner skrev romanen. För de andra två bröderna är 

däremot rasåtskillnaden viktig för skapandet av deras maskuliniteter. Benjamins 

mentala handikapp får helt klart konsekvenser för hur hans omgivning behandlar 

honom.    

Klassmässigt är gestalterna i romanerna mångfaldiga, har jag kommit fram till, från 

överklass (Temple i Sanctuary) till forna aristokrater (familjen Compson i The Sound 

and the Fury) och till mer långvarigt fattiga bönder (familjen Bundren i As I Lay 

Dying) och klasslösa, prostituerade och laglösa spritsmugglare (till exempel Lee 

Goodwin, Ruby och Reba i Sanctuary), men ingen lever i överflöd inom texternas 

ramar. Skillnaderna i klass visar sig tydligast i hur romanfigurerna klär sig. I As I Lay 

Dying bär Anse brogans, som är en tydlig klassmarkör. I As I Lay Dying visar det sig 

dessutom i Vardamans fantasier om att vara född i en stad och ha råd med fina dyra 

saker som socker. I Sanctuary bär Ruby lappade kläder och deras maträtter beskrivs 

som spartanska.   

Det finns många queera figurer i Faulkners texter. Normerna för sexualitet och ras 

samspelar genom att romanfigurer som bryter mot heteronormativiteten ofta 

rasifieras. Att vara queer innebär i de här texterna framför allt att vara homosexuell, 

könlös och/eller att uttrycka en bristande maskulinitet. Det tycks mig finnas ett klart 

samband mellan icke normativa identiteter/praktiker och rasifiering i texterna jag 

behandlat här. Vita människor som bryter mot heteronormativiteten på något sätt blir 
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ofta rasifierade och kallade för ”niggers” av personer i sin omgivning. Rasifieringarna 

aktiverar även stereotyper om afroamerikaner, som i fallet med Caddys dotter Quentin 

och Jason som kallar henne för en ”nigger wench” på grund av hennes promiskuitet. 

Jag kopplar ihop Jasons uttalanden om Quentin med en stereotyp där afroamerikaner 

ses som primitiva och med en överdriven sexualdrift, utan att kunna kontrollera den. 

Anledningarna till att bröderna Quentin och Benjamin skildras som svarta kan vara att 

bröderna uttrycker/uppvisar sympati för afroamerikaner. Quentin genom att han 

saknar betjänterna där hemma när han ligger vid Harvard och Benjamin indirekt 

genom sin färgblindhet. Jag kopplar ihop detta med det Barbara Ladd skriver om att 

samhället var strängt uppdelat och att man i södern uppfann en ny form av svarthet för 

vita som sympatiserade med afroamerikaner, som kallades ”white niggers”. Det finns 

även en koppling mellan sex och svarthet, som är särskilt tydlig i Sanctuary.  

Sambandet mellan rasifiering och låg klass har visats sig vara det jag väntade mig. 

Kategorin klass tycks höra till samma tragiska, ideologiska grundstruktur som ras och 

sexualitet i de behandlade verken.  De allra flesta romanfigurer som har rasifierats i 

den här undersökningen har varit klasslösa eller av låg eller ganska låg klass, att döma 

av hur personerna beskrivs. (Undantagen skulle eventuellt kunna vara Herbert Head 

och Dalton Ames, som man som läsare inte får veta tillräckligt mycket om för att 

avgöra vilken klass de tillhör.). I The Sound and the Fury tycks mig en del av det som 

bidrar till Quentins rasifiering vara den förlorade aristokratin. I Sanctuary fann jag en 

viss koppling mellan kulturell närhet till svarthet och svarthet, när det gäller Lee 

Goodwin. Kulturell närhet till svarthet och den låga status som Lee Goodwin har som 

vit och klasslös ser jag som samma sak. Men de allra flesta av Faulkners texter har 

vanliga, ganska fattiga människor i centrum, men det är ändå få som blir rasifierade, 

så en del av det skulle kunna vara slump. 

Ett förslag på ett framtida forskningsämne är att undersöka andra texter av William 

Faulkner och se om samma mönster om queer sexualitet, bristfälliga maskuliniteter 

och rasifiering finns där också. Att se om vita som framställs som svarta finns hos 

andra författare, tidigare, samtida eller senare, vore också ett intressant studieämne. 
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Ett annat förslag är att undersöka enbart maskuliniteter i Faulkners texter, eftersom 

det är ett forskningsområde som i nuläget är tämligen försummat.   
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