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1. Inledning  

 
1.1. Syfte, metod och frågeställningar 
 
Sara Stridsbergs roman Darling River gavs ut 2010. Samma år utkom antologin 

Gurlesque: the new grrly grotesque, burlesque poetics, en antologi där författarna 

Lara Glenum och Arielle Greenberg samlat samtida amerikansk gurlesk poesi och 

konst. Nästan ett helt decennium tidigare använde Greenberg för första gången 

begreppet gurlesk i en recension.1 Det gurleska har därefter blivit ett uttryck för den 

konst som blandar det flickiga och feminina med det groteska och äckliga.  

        Stridsbergs Darling River, med undertiteln Doloresvariationer, är starkt 

inspirerad av Vladimir Nabokovs Lolita och alla de fyra spåren i romanen kan på 

något sätt kopplas till Nabokovs roman. Vi får följa Dolores, den vuxna Lolita, på 

resan mot Alaska där hon slutligen dör i barnsäng. Lo är en ung flicka, döpt efter 

Nabokovs romankaraktär eftersom hennes far i sin ungdom var ”upptagen av en rysk 

exilförfattare och fjärilssamlare och döpte [henne] efter en av hans romaner”.2 Nu 

åker hon på ändlösa bilturer med sin far om nätterna. Los mor är försvunnen, hon 

reser ensam omkring över världen och kontinenterna, på en ständigt pågående resa 

likt Lolita och Humberts irrande bilfärd i Lolita. Slutligen får vi följa en 

vetenskapsman på Jardin des Plantes som försöker lära aphonan Ester att rita. Spåret 

med vetenskapsmannen och apan är baserat på en artikel Nabokov påstod sig ha läst, 

en artikel som han i efterordet till Lolita menar skulle ha inspirerat honom till att 

skriva romanen.3 

        Det är knappast en slump att Darling River och Gurlesque: the new grrly 

grotesque, burlesque poetics utkom samtidigt, det kan tvärtom antas peka på aktuella 

fenomen och strömningar i vår samtid. Jag kommer undersöka vilka gurleska element 

som återfinns i Darling River. Detta kopplas till min primära frågeställning: 

 

�  Hur kan Darling River läsas som en gurlesk roman? 

 

                                                
1	  Glenum,	  Lara	  och	  Greenberg	  Arielle,	  Gurlesque:	  the	  new	  grrly,	  grotesque,	  burlesque	  poetics,	  
2	  Stridsberg,	  Sara,	  Darling	  River,	  Stockholm:	  Bonnier,	  2010,	  s.	  20.	  
3	  Nabokov,	  Vladimir,	  Lolita,	  Stockholm:	  Bonnier,	  2007,	  s.	  421-‐422.	  
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 Jag kommer framför allt att ägna mig åt närläsning av Darling River och applicera 

gurleskbegreppet på romanen. Min definition av gurleskbegreppet kommer främst 

baseras på den definition av begreppet som Glenum och Greenberg ger i Gurlesque: 

the new grrly grotesque, burlesque poetics men även andra relevanta röster och tankar 

om begreppet kommer presenteras. Min sekundärlitteratur kommer i huvudsak bestå 

av samtida svensk flickforskning. Då Darling River innehåller många intertextuella 

blinkningar till Nabokovs Lolita så kommer jag även att ägna mig åt att presentera 

och analysera vissa av dessa.  

 

1.2. Disposition och avgränsningar 
 
Gurleskbegreppet är komplext. Därför kommer jag inleda med att presentera och 

problematisera begreppet gurlesk och landa i den definition av gurlesk jag därefter 

kommer applicera på Darling River. Min läsning av Darling River som gurlesk roman 

har jag valt att dela in i tre delar: karaktären Lo, språk och bildspråk samt tematik. 

        Jag kommer främst söka det gurleska i dessa tre aspekter av romanen, även om 

också andra inslag i Darling River, som miljö- och karaktärsskildringar till exempel, 

hade varit intressanta att läsa kopplade till det gurleska. Dock menar jag att det är i 

dessa tre aspekter de starkaste gurleska dragen i Darling River återfinns och jag 

kommer därför att fokusera på dem. I den avslutande diskussionen sammanfattar jag 

mina slutsatser och analyserar de gurleska dragen i Darling River ur ett 

samtidsperspektiv.  

 

1.3. Språkliga kommentarer 
 
Vid omnämnandet av den feministiska punkrörelsen Riot Grrrl kommer jag 

genomgående använda den mest etablerade stavningen med tre r. I vissa citat eller 

återgivningar kan dock Riot Grrrl eller Grrrl komma att stavas annorlunda, till 

exempel i undertiteln på Gurlesque där endast två r används.  
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2. Gurleskbegreppet 

 
2.1. Presentation och problematisering av gurleskbegreppet  
 
Poeten Arielle Greenberg myntade begreppet gurlesk i en recension 2001. Greenberg 

beskrev det gurleska som en estetik som, med en feminin och feministisk vinkling, 

blandar det groteska med det glittriga och drömska.4 Arielle Greenberg och kollegan 

Lara Glenum gav sedan ut antologin Gurlesque: the new grrly, grotesque, burlesque 

poetics 2010 och spred därmed ordet gurlesk för världen. Gurlesken fanns dock långt 

innan den fick ett namn. Maria Margareta Österholm behandlar det gurleska i Ett 

flicklaboratorium i valda bitar: skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 

2005. Österholm har bland annat översatt och, som hon kallar det, kulturellt överfört 

inledningen i Gurlesque till svenska och den svenska kontexten: 
 
Gurlesk föddes ungefär mellan 1960 och 1986 (det var en lång förlossning, ett hårt 
arbete och förresten det var ungefär då de flesta flickor som kom att bli Riot Grrrls kom 
till jorden). Det hände i Burma och Ohio och Korea och New York och Stockholm och 
Helsingfors och Dalarna och Östra Värtbyhamn med omnejd och andra ställen. Hennes 
förmoder var Ofelia som sprang runt och sjöng läskiga sånger, håret droppande. Hon 
var den galna kvinnan på vinden. Hennes mormor var Alice i Underlandet och Victoria 
Benedictsson och Ann-Charlotte Leffler och Edith Södergran och Frida Kahlo. Hennes 
mor var Kerstin Thorvall och Anne Rice och Rut Hillarp och Sylvia Plath och Ulla 
Isaksson och Erica Jong och Birgitta Stenberg och Angela Carter och Birgitta Trotzig 
och Hélène Cixous. Hon hade mostrar också, som Kathy Acker och Nina Hagen och 
Lena Cronqvist och Märta Tikkanen och Annie Sprinkle och Samantha Fox och Syster 
Yster och Dolly Parton och Sandybell och Nan Goldin och Pippi Långstrump och 
tvillingarna Gibbons och Mona Sahlin (ordförande i Barbieklubben) och Cindy 
Sherman och Hello Kitty och Poly Styrene som skrek att vissa tycker att små flickor 
ska ses men inte höras men jag säger Oh bondage up yours!5 
 

Det gurleska är en estetisk kategori och som skrivsätt följer det en poetik som betonar 

det flickiga och det groteska. Namnet gurlesk är en ordlek som anspelar på de 

fenomen gurlesken växte fram ur, det burleska och neo-burleska, det karnevaliska, det 

groteska och Riot Grrrl-kulturen.6 Gurleskbegreppet skapades för att ge ett namn åt de 

litterära strömningar Greenberg upplevde blev allt tydligare och växte sig allt starkare 

                                                
4	  Glenum	  och	  Greenberg,	  s.	  2.	  
5	  Österholm,	  Maria	  Margareta,	  Ett	  flicklaboratorium	  i	  valda	  bitar:	  skeva	  flickor	  i	  svenskspråkig	  
prosa	  1980	  till	  2005,	  Årsta:	  Rosenlarv,	  2012,	  s.	  99-‐100.	  
6	  Glenum	  och	  Greenberg,	  s.	  2.	  
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i början av 00-talet. Greenberg menade att många av de texter hon läste förenades i 

den gurleska estetiken. Greenberg ger en möjlig förklaring till varför så många 

gurleska verk började dyka upp ungefär samtidigt när hon betonar gurleskens 

koppling till den feministiska punkrörelsen Riot Grrrl: ”I knew where it was coming 

from, because i had the same ghosts, the same gut. Same mix tapes. Different lipstick 

shade. Same riot grrl zines. Different families of origin.”7  

        Det gurleska är i högsta grad ett komplext begrepp. Glenum och Greenberg skrev 

till och med varsitt förord till antologin Gurlesque, då de inte helt kunde enas om hur 

de skulle definiera det gurleska.8  Gurlesken har en maximalistisk estetik som blandar 

det feminina, gulliga och sockersöta, gärna med föremål tagna från flickrummet, med 

det groteska, våldsamma och äckliga. I det gurleska finns en tydlig förkärlek för det 

onaturliga, det artificiella och det överdrivna och en stark dragning till det kitschiga.9 

Gurlesken blandar rosaglittriga klänningar, söta dockor och mjuka nallar med skarpa 

vapen, illaluktande kroppsvätskor och perverterad sexualitet.  

        Gurlesken uttrycker olydnad som syftar till att underminera vår normativa syn på 

femininitet och flickighet. Anna Hallberg granskade gurlesken i en artikel i Dagens 

Nyheter den 25 maj 2013 och betonade då det pedagogiska elementet i flickrummet: 
 
Genom docklekarna och dockskåpen strömmar de sociala anspråken in. 
Representationen och rollerna. Härmningen och kopieringen. Nationalencyklopedin 
skriver: ”Dockleken har också haft ett pedagogiskt syfte, genom leken skulle flickan 
skolas in i sin kommande roll som mor och husmor.” Men vad händer om dockleken 
spårar ur? Om den tar över? Om det inte alls är pedagogiska och uppbyggliga relationer 
som iscensätts, utan groteska, perversa, våldsamma?10 
 

Just dessa pedagogiska och uppfostrande drag i flickrummets lekar rebellerar det 

gurleska mot. Fanny Ambjörnsson diskuterar flickrummet i Rosa: den farliga färgen 

och menar att det finns något revolterande i att totalt hänge sig åt det rosa, billiga och 

flickiga. Att frossa i My little ponies och tyllkjolar blir ett sätt att krossa bilden av den 

duktiga flickan och ett uppsträckt långfinger till vuxenvärldens upprörda viskande om 

dålig smak.11 Glenum betonar i Gurlesque: the new grrly, grotesque, burlesque 

                                                
7	  Ibid,	  s.	  3-‐4.	  	  
8	  Benholm	  Manieri,	  Sofia,	  ”Poeten	  bakom	  ”gurlesque”	  i	  Sverige”,	  Sveriges	  Television,	  2013-‐12-‐05,	  
http://www.svt.se/kultur/poeten-‐bakom-‐gurlesque-‐i-‐sverige	  (Hämtad	  2014-‐11-‐11).	  
9	  Glenum	  och	  Greenberg,	  s.	  13-‐14.	  
10	  Hallberg,	  Anna,	  ”I	  flickrummets	  mörker	  gror	  gurlesken”,	  Dagens	  Nyheter,	  2013-‐05-‐24,	  
http://www.dn.se/kultur-‐noje/i-‐flickrummets-‐morker-‐gror-‐gurlesken/	  (Hämtad	  2014-‐11-‐12).	  
11	  Ambjörnsson,	  Fanny,	  Rosa:	  den	  farliga	  färgen,	  Stockholm:	  Ordfront,	  2011,	  s.	  49-‐50.	  
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poetics att det finns en stark koppling mellan det kvinnliga, eller kanske snarare det 

flickiga, och kitschen medan finkultur kopplas till det manliga. Detta utnyttjas och 

undersöks ständigt i den gurleska estetiken.12 

        Gurlesken är aktuell. Det svenska förlaget Dockhaveri har funnits sedan 2011 

och fokuserar framför allt på gurlesk estetik och, som de själva beskriver det, 

”litteratur och konst i relation till skeva femininiteter och motstånd”.13 Tidskriften 

10TAL anordnade 2013 Stockholms Internationella Poesifestival med temat gurlesk, 

något som Dockhaveri Förlag motsatte sig starkt. Dockhaveri anklagade 10TAL för att 

appropriera och urvattna gurleskbegreppet och skrev på sin Facebooksida: 

”Etablerade författare och kändisar kramas, medan många radikala aktörer glöms 

bort. Den skeva my little ponyn vägrar lyda, skenar och sparkar ifrån, skrevar och 

kissar på röda mattan.”14 Den gurleska estetiken återspeglas inte bara i litteraturen 

utan även i musiken och konsten. Lara Glenum benämner bland annat den ryska 

punkgruppen Pussy Riot och aktivistgruppen Femen som exempel på samtida 

gurleska företeelser utanför litteraturen.15 I slutet på december 2014 presenterades 

gurlesk som ett av årets nyord. Gurlesk kommer från och med 2015 års utgåva ta plats 

i Svenska Akademiens Ordlista, där gurlesk beskrivs som en ”feministisk strömning 

med inslag av både gullighet och groteska element”.16 

        Gurleska influenser syns kanske allra främst i poesi och prosa. I Gurlesque 

betonar Glenum att de författare som finns med i antologin alla skiljer sig åt. För vissa 

är det gurleska en tendens som då och då dyker upp hos dem, för andra är det en 

period i deras konstnärskap, medan andra, menar Greenberg, är ”24/7 Gurlesque 

rockers”.17 

        Sammanfattningsvis kan man säga att den gurleska estetiken till stor del bygger 

på motpoler. Gurlesken betonar det flickiga, kitschiga och gulliga men också det 

våldsamma, äckliga och groteska. Gurlesk litteratur behandlar ofta ämnen som sex, 
                                                

12	  Glenum	  och	  Greenberg,	  s.	  15.	  
13	  Dockhaveri	  förlag,	  ”Gurlesk	  i	  finrummet?	  Dockhaveri	  kritiserar	  Stockholms	  Internationella	  
Poesifestival”,	  http://dockhaveri.se/?p=361	  (Hämtad	  2014-‐11-‐12).	  
14	  Dockhaveri	  förlag,	  Facebookstatus,	  2013-‐12-‐03,	  
https://www.facebook.com/dockhaveri/posts/624761754255428	  (Hämtad	  2014-‐11-‐12).	  
15	  Benholm	  Manieri,	  Sofia,	  ”Poeten	  bakom	  ”gurlesque”	  i	  Sverige”,	  Sveriges	  Television,	  2013-‐12-‐05,	  
http://www.svt.se/kultur/poeten-‐bakom-‐gurlesque-‐i-‐sverige	  (Hämtad	  2014-‐11-‐11).	  
16	  Hallberg,	  Kajsa,	  Ericsson,	  Elin	  och	  Tjernberg,	  Urban,	  ”Selfiepinne	  och	  gurlesk	  nya	  ord	  i	  år”,	  
Sveriges	  Radio,	  2014-‐12-‐29,	  
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=6056285	  (Hämtad	  2014-‐01-‐
02).	  
17	  Glenum	  och	  Greenberg,	  s.	  3.	  
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våld och groteska skildringar av den mänskliga kroppen. Kortfattat kan gurlesken 

beskrivas med dessa korta meningar, med vilka Greenberg avslutar sitt förord till 

Gurlesque: the new grrly, grotesque, burlesque poetics: ”Take the girly. Shake it up. 

Make a milkshake. Make it throw up.”18 

  

                                                
18	  Glenum	  och	  Greenberg,	  s.	  8.	  
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3. Darling River som gurlesk roman 

 
3.1. Karaktären Lo 
 
En skev flickkaraktär 

Karaktären Lo i Darling River är vad man kan kalla en skev karaktär. Maria 

Margareta Österholm använder i sin avhandling Ett flicklaboratorium i valda bitar 

begreppet skev som en variant av begreppet queer. Begreppet skev handlar precis som 

queer om avvikelser. Queerbegreppet används ofta för att beskriva avvikelser från 

främst cis- och heteronormen. Skev är ett begrepp som innefattar avvikande från 

andra normer än enbart dessa normer. Skev är alltså ett mer generellt begrepp för att 

betona avvikande.19 Maria Österlund diskuterar i sin avhandling Förklädda flickor 

fenomenet duktiga flickor. De duktiga flickorna är lydiga, duktiga, måttliga, snälla, 

vanliga och präktiga.20 De skeva flickorna kan sägas vara de duktiga flickornas raka 

motsats. De skeva flickorna sticker ut, oroar och stör.  

        Lo och hennes namne Lolita har flera gemensamma nämnare, en självklar faktor 

är givetvis flickigheten, även om Lo åldras i boken och tillslut är så gammal som 36 

så förblir hon en flicka.21 Det problematiska förhållandet till fadersfigurerna, fadern i 

Los fall och styvfadern i Lolitas fall, och de starka sexuella dragen hos karaktärerna är 

ytterligare kopplingar mellan Stridsbergs Lo och Nabokovs Lolita. Kopplingen 

mellan Lo och Lolita förstärker ytterligare idén om Lo som en skev flickkaraktär. 

        Los familjeförhållande kan minst sagt beskrivas som skeva. Lo, som i romanens 

början är runt elva år, åker på ändlösa och mållösa bilfärder med sin far om nätterna. 

Under dessa nattliga bilfärder plockar fadern åtskilliga gånger upp prostituerade 

kvinnor längs vägarna och har sex med dem i framsätet medan Lo låtsas sova under 

sina smutsiga filtar därbak.22 Trots att fadern aldrig beskrivs vara direkt våldsam mot 

Lo så kan man ständigt ana en våldsamhet hos honom. Han beskrivs finna nöje i att 

köra över djur längs vägarna och skjuta prickskytte i skogen med den försvunna 

moderns klänningar uppspända som måltavlor. Som Lo själv beskriver det: ”Kring 

min far fanns en känsla av våld utan att jag någonsin såg honom gå till 
                                                

19	  Österholm,	  s.	  56.	  	  
20	  Österlund,	  Maria,	  Förklädda	  flickor:	  könsöverskridning	  i	  1980-‐talets	  svenska	  ungdomsroman,	  
Åbo:	  Åbo	  Akademi,	  2005,	  s.	  68.	  
21	  Stridsberg,	  s.	  262.	  
22	  Stridsberg,	  s.	  16.	  
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handgripligheter.”23 Laura, en av de prostituerade kvinnorna, eller kanske snarare 

flickorna, som Los far träffat regelbundet, försvinner plötsligt en dag och Lo kallas till 

förhör.  

 
Poliserna som förhör min far är övertygade om hans skuld även om de aldrig kan 
bevisa den. Allting talar emot honom: jaktintresset, kärleken till prostituerade, en 
försvunnen hustru som har lämnat en garderob full av sönderskjutna kläder efter sig 
och som aldrig anmälts som saknad. Förhören pågår i åratal och det gör honom alltid 
lika uppriven efteråt.24 

 

I slutet på romanen framgår det även att Los far under flera års tid varit misstänkt för 

att ha mördat Los mor men misstankarna skingras när modern hittas på ett sjukhus 

utanför Kraków.25 

        Trots att Lo i början på romanen bara är runt elva år gammal så förtär hon stora 

mängder alkohol. Hon beskriver flera gånger sin diet som främst bestående av 

alkohol, godis och sömntabletter.26 Lo beskriver sitt förhållande till alkoholen såhär: 

”Alkoholen blir min ständiga följeslagare [...] Alkoholen är mitt morsarv. Jag träder 

in i en liten kupa av ljus när jag dricker. Alkoholen blir mitt galler mot omvärlden, 

med den i kroppen längtar jag inte längre efter att förstöra saker.”27 Även de delar av 

Los personlighet som jag kommer presentera senare, hennes sexualitet, hennes lekar 

och låtsasvärldar samt hennes sjukdom bidrar till hennes ställning som skev karaktär. 

  

Sexualitet 

Lo är en karaktär med stark sexualitet, något som förstärks ytterligare genom 

kopplingarna till hennes namne Lolita. Det finns utan tvekan incestuösa, om än 

platoniska, vibbar mellan Lo och hennes far. Los främsta sexuella relationer är dock 

med männen hon träffar vid Darling River. Darling River är floden vid det övergivna 

badhotellet, en flod som Lo och hennes far kallar Darling River efter en flod i Alaska. 

Dit börjar Lo ta främmande män, medan fadern hänger vid bilen och lyssnar på musik 

en bit bort.28 Lo har sex med männen vid floden, ibland i utbyte mot pengar eller små 

                                                
23	  Stridsberg,	  s.	  18-‐19.	  
24	  Stridsberg,	  s.	  190.	  
25	  Stridsberg,	  s.	  266.	  
26	  Stridsberg,	  s.12.	  
27	  Stridsberg,	  s.	  21.	  
28	  Stridsberg,	  s.	  21.	  
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presenter.29 Det är lätt att se Lo som ett offer i sammanhanget men Lo äger till stor del 

sin egen sexualitet. Hon utrycker flera gånger ett begär efter dessa män, menar att de 

får henne att känna sig älskad och att de är hennes vänner.30 Hon beskriver dessutom 

att hon älskar när främlingar undersöker hennes kropp.31 I mötet med älskarna, som 

Lo kallar för sina bröder, spelar hon på sin roll som ung, skör och oskuldsfull. Hon 

betonar dock att det hela är en illusion: ”Att kalla älskarna för mina bröder gör allting 

lättare för oss, men ibland glömmer jag och mitt sätt att blanda ihop deras namn 

förstör illusionen om att det är jag som är bytet, att det är jag som ohjälpligt kommer 

bli skadad i den här leken”.32 På Darling Rivers näst sista sida beskriver Lo tiden vid 

Darling River som den lyckligaste i sitt liv. ”Jag var lycklig där, jag har aldrig varit 

lycklig efter det.”33 När Lo blir sjuk och inlagd på sjukhuset beskrivs hon i en scen ha 

sex med sjukhusets vaktmästare. Lo är sjuk och svag och sexakten är inte vad den en 

gång var.  
 
När någon älskar med mig glömmer jag min kropp. Jag flyger fram över trädens guld. 
Ändå genomför jag mina sängkammaruppgifter utan övertygelse, en fellatio som 
saknar inlevelse. Jag talar när jag inte borde tala. Jag låter mig vändas och vridas som 
en docka under akten. Jag skär knäna och händerna på stenarna. Jag är rädd att en brun 
vätska ska tränga fram ur mig, ur munnen, underlivet, stjärten, naveln, ögonen. Jag 
tappar min peruk. Mitt läppstift förvandlar munnen till ett skärsår. Jag gråter efteråt för 
att det är över. Jag återvänder till min själv, min öken, mitt uppehållsrum dit ingen äger 
tillträde.34 
 

Jag kommer att återkomma till just den här scenen, med Lo och vaktmästaren, senare 

när jag analyserar Los sjukdom. Det är sällan helt lätt att bedöma vem som är offer 

och förövare, vinnare och förlorare i Los sexuella relationer. Los sexualitet är stark, 

skev och normbrytande, på många sätt typiskt gurlesk.  

 

Lek och låtsasvärldar 

Mycket i Los liv cirkulerar kring lekar och låtsasvärldar. Det som sker med hennes 

älskare vid Darling Rivers smutsiga strand beskriver hon flera gånger som en just en 

lek. Lo och hennes far bygger tillsammans upp låtsasvärldar. Tidigt i boken beskrivs 

                                                
29	  Stridsberg,	  s.	  172.	  
30	  Stridsberg,	  s.	  92.	  
31	  Stridsberg,	  s	  22.	  
32	  Stridsberg,	  s.	  172.	  
33	  Stridsberg,	  s.	  324.	  
34	  Stridsberg,	  s.	  256.	  
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till exempel hur Lo och hennes far flyttar ut möblerna hemifrån och möblerar skogen 

med sekelskiftesmöbler och sjuttonhundratalssoffor.35 Lo och faderns möblering av 

skogen för tankarna till ett dockhus där hela möblemang flyttas runt, ställs upp i olika 

kombinationer och används som rekvisita till en lek. Det finns något gurleskt i 

dockskåpet som tagit helt fel proportioner, växt till mänsklig storlek och blivit en 

plats för en helt annan sorts lek. Lo och faderns lekar tar sig även former som återigen 

för tankarna till Lolita. 

 
När jag och far är ute tillsammans låtsas vi att jag är hans fästmö. Han låter sin hand 
vila på min manchesterklädda bak. Vi spelar tennis tillsammans, vi reser, vi 
promenerar, vi shoppar, vi konverserar, vi röker cigaretter. Far får göra vad han vill 
med sin hand offentligt. Det är en lek som passar mig. I leken vi leker är han min 
hallick. Handen är en dekoration. Tennisbanan den perfekta kulissen. Jag kastar blickar 
efter äldre män i tenniskläder. Jag suger in kinderna i munnen och tuggar på läpparna 
tills de blöder. Alla älskar mig en stund. Alla vill vara min far.36 

 

En annan del av Los drömska, fantasiliknande värld är den ryske läkaren, med 

mottagning i närheten av Darling River, som introduceras i romanen såhär:  
 
Utanför praktiken växer valnötsträd och mandelträd och i väntrummet sitter ofta 
kvinnor och gråter i sina stora vita näsdukar. Jag tycker om att vara där. Jag tycker så 
mycket om det att jag börjar drömma att läkaren från S:t Petersburg alltid är hos mig. 
Han kommer till jungfrukammaren, han besöker mig i fjärilshuset, han väntar på mig 
utanför skridskobanan.37  

 

Efter besöket hos den ryske läkaren dyker han upp alltmer i Los fantasier, ofta i 

drömmarna eller under natten. Det blir allt svårare att åtskilja den verklige ryske 

läkaren och den ryske läkaren i Los fantasier. Efter många år vid Darling River, med 

åtskilliga älskare, händer tillslut det ”som borde ha hänt för länge sedan”.38 Lo blir 

gravid. Strax efter att Lo upptäckt graviditeten dyker läkaren upp i hennes 

jungfrukammare en natt. Han bedövar henne och när bedövningen släpper berättar 

han att han skurit ut fostret ur hennes livmoder.39 Senare beskrivs han lägga fostret i 

en glasbehållare fylld med formalin innan han, tills Lo stora sorg, lämnar henne för 

                                                
35	  Stridsberg,	  s.	  19.	  
36	  Stridsberg,	  s.	  83.	  
37	  Stridsberg,	  s.	  91.	  
38	  Stridsberg,	  s.	  178.	  
39	  Stridsberg,	  s.	  179-‐180.	  
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gott.40 Efter att den ryske läkaren försvunnit irrar Lo runt utanför den zoologiska 

trädgården innan hon hittar en telefonkiosk och ringer sin far som kommer och hämtar 

henne. När hon vaknar nästa gång ligger hon nedbäddad i barnsängen och fadern 

säger till henne: ”Du skulle ha berättat för mig om barnet. Det finns ingenting du inte 

kan tala med mig om. Jag är din vän, men jag förstår inte varför du försökte skära dig 

i magen. Nog vet du att det inte är så det går till. Men barnet är borta nu. Jag tog dig 

till en klinik. Du behöver inte tänka mer på det.”41 Om man ska tro faderns berättelse 

så är det Lo själv som orsakat såret i sin mage genom att på egen hand försöka skära 

ut fostret ur sin kropp. Hennes fantasier och låtsaslekar är så verkliga att de orsakar 

henne fara. Den ryske läkaren blir en karaktär genom vilken hennes 

självskadebeteende och motstridiga känslor till det egna jaget och den egna kroppen 

kanaliseras. Den ryske läkaren i Los fantasier blir, förutom fadern, hennes enda vän. 

Han är en förvrängd och skev version av den klassiska låtsaskompisen från 

barndomen, en låtsaskompis som, när han försvinner, får Lo att sakna honom som hon 

”aldrig saknat någonting förut”.42 Det är svårt att skilja på fantasi och verklighet i 

Darling River och det finns många intressanta aspekter när det kommer till Los 

graviditet och abort. Jag kommer därför att återkomma till möjliga tolkningar av dessa 

senare. 

 

Sjukdom 

Los sjukdom är en mycket viktig del för att förstå karaktären Lo. Hon drabbas av en 

unik och kronisk ögonsjukdom, en tumör i form av en fjäril som påverkar hennes 

syn.43 Los sjukdom gör att hon missbedömer avstånd, ”När jag tror att jag faller ner i 

mina älskares armar faller jag i själva verket ner bland de ruttnande löven”.44 

Sjukdomen får henne dessutom att se saker på ett annat sätt än omgivningen. 
 
Min sjukdom kommer för alltid att påverka mitt liv, jag kommer alltid att göra 
felbedömningar och uppfatta allt som händer mig annorlunda än andra. Upplevelser 
som jag själv uppfattar som framgångar kommer min omgivning alltid att uppfatta som 
nederlag. Det jag tolkar som kärlek är i omvärldens ögon ingenting annat än våld och 
fientlighet.45 

                                                
40	  Stridsberg,	  s.	  184.	  
41	  Stridsberg,	  s.	  184-‐185.	  
42	  Stridsberg,	  s.	  183.	  
43	  Stridsberg,	  s.	  276.	  
44	  Stridsberg,	  s.	  168.	  
45	  Stridsberg,	  s.	  81.	  



 13 

 
Sjukdomen verkar inte bara handla om det fysiska, själva synen, utan också det inre. 

Los tankar och känslor påverkas av sjukdomen. En annan viktig aspekt av Los 

sjukdom är att den innebär ett förfall av hennes yttre, hennes kropp och samtidigt ett 

förfall av hennes flickighet.  

 
Jag är under hårets söta feta hinnor, hårnålarna sticker i nacken, de är alltid täckta av ett 
lager med fett, sammetsrosetten som en gång var blå omklädd till trasa. Mitt forna jag 
är för alltid begravt i fett och smuts. Mellan sömn och vaka kan jag fortfarande känna 
min tidigare späda gestalt röra sig därinne, en ömtålig kontur, en bortglömd pärla på 
havets botten.46 

 

Flickigheten är det mest värdefulla Lo har. Det är den som får hennes älskare att 

stanna hos henne, det som får okända människor att slänga avundsjuka blickar på 

henne och hennes far på tennisbanan. När sjukdomen tar hennes sockersöta flickighet 

och förvandlar henne till en sjuk, smutsig och sängliggande skugga av vad hon en 

gång var så försvinner älskarna en efter en. Sexakten med sjukhusets vaktmästare som 

jag tidigare nämnt visar på att även Los sexualitet förfaller med sjukdomen. Med 

sjukdomen försvinner inte bara Los ork utan också hennes åtråvärda flickighet.  

        Maria Österlund diskuterar flickboksforskaren Deborah O’Keefes teori kring 

sängliggande, eller som hon också kallar dem, horisontala flickor i sin avhandling 

Förklädda flickor. O’Keefe menar att aktiva, eller kanske normbrytande, 

flickkaraktärer i litteraturen ofta enkelt tuktas genom att förpassas till sängliggande i 

och med sjukdom eller skada. Hur ska man egentligen se på sängliggandet? Österlund 

skriver såhär om det: ”Skall man betraktas som extremt lydig som sängliggande, är 

det passivitet driven till sin spets? Eller är liggandet en aktiv handling och en 

medveten flykt från flickrollen, där sängliggandet frigör flickan från förväntat 

flickbeteende?”47  I Los fall ter det sig verkligen som om hon tuktas av att bli 

sängliggande. Hon kan inte längre träffa älskarna vid Darling River, köra bil snabbt 

eller älska med okända män. Sjukdomen innebär i främsta fall en stor förlust för Lo. I 

och med sjukdomen förlorar hon sin flickighet och sin sexualitet, hennes kanske mest 

framträdande drag. 

  

                                                
46	  Stridsberg,	  s.	  251.	  
47	  Österlund,	  s.	  69.	  
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3.3. Språk och bildspråk 
 
Det finns flera återkommande symboler i Stridsbergs Darling River. Speglar, rosor, 

fjärilar och kläder är återkommande symboler i romanen, alla med tydliga kopplingar 

till flickskapet och det gurleska. Jag kommer undersöka samtliga av dessa symboler 

och deras betydelser i texten. Jag kommer även analysera de drag av äckel, obehag 

och maximalism som finns i texten. 

 

Speglar 

Speglarna är en av de symboler som används flitigast i Darling River och även den 

symbol som först dyker upp i romanen. Redan på första sidan beskrivs de unga 

prostituerade kvinnorna som Lo och hennes pappa kör förbi med bilen med 

kopplingar till speglar. Lo observerar att de unga kvinnorna öppnar sina små 

fickspeglar när de vill markera att ett samtal är avslutat. ”Under den mjuka 

puderkudden fanns deras riktiga ansikten”.48 

        Speglar har tydliga kopplingar till flickrummet och det feminina. De små 

speglarna i puderdosornas lock och sminkbord med speglar kan kopplas till 

patriarkala föreställningarna om kvinnan som extra mån om sitt utseende och 

intresserad av yttre, ytliga saker. Stridsberg kommenterar detta i ett av de inslag i 

Darling River som kallas Encyklopedi: ”Tanken med att placera speglar i hissar är 

förutom att skapa illusionen av att rummet är större också att kvinnor ska glömma 

bort tiden genom att studera sin egen spegelbild (se vidare kvinnans plats i 

världen)”.49 

        Speglar har flera olika funktioner i romanen. En av dem är att spegeln ger en 

möjlighet att övervaka någon eller att se det man annars inte hade kunnat se, till 

exempel genom en backspegel. Backspegeln och övervakandet genom backspegeln 

har en central roll i romanen. Lo och hennes far åker runt i sin bil om nätterna och Lo 

är ständigt övervakad: ”Han möter min blick i backspegeln när han älskar med en 

prostituerad kvinna, han övervakar mitt liv vid floden, men han rör mig aldrig”.50 

Även Richard övervakar Dolores genom bilens backspegel.51 Till och med den 

                                                
48	  Stridsberg,	  s.	  9.	  
49	  Stridsberg,	  s.	  244.	  
50	  Stridsberg,	  s.	  165.	  
51	  Stridsberg,	  s.	  109.	  
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sadistiske vetenskapsmannen använder backspegeln för att övervaka apan Ester när 

han tar med henne till havet.  
 
När passageraren där bak upptäcker att bilen är utrustad med en spegel flyttar hon sig i 
buren för att komma ur hans synfält. Men backspegeln går att vinkla och hennes sätt att 
fly undan hans blickar får henne att likna en flicka ännu mer. Spegeln är en fälla.52 

 

Den andra framträdande funktionen speglarna har i Darling River är att spegla sig 

själv, någonting i princip samtliga huvudkaraktärer har problem med eller rent av 

aktivt undviker. Vetenskapsmannen uppger att han ogillar att möta sin egen 

spegelbild.53 Han uttrycker att den gestalt speglarna återger är brutal.54 Lo tycker inte 

heller om att spegla sig, hon menar att speglarna får henne att se barnsligare ut än hon 

är. Lo beskriver det som att speglarna kidnappar henne.55 Även modern har problem 

med att möta sin egen spegelbild: ”Hon undviker sitt eget ansikte i backspegeln 

eftersom att spegeln väljer att bara reflektera hennes dåliga sidor och efter som att hon 

inte har någon lust att gråta så att den ser det”. 56  Precis som Lo och 

vetenskapsmannen tänker hon att spegeln inte visar hennes ansikte när hon tittar i den, 

spegeln ”förväxlar henne med någon annan”.57 Den lek som närmast påminner om 

dockskåpets lek, som jag tidigare nämnt att Lo och hennes far också ägnar sig åt, äger 

även rum hos vetenskapsmannen. Han inreder vid ett tillfälle Esters bur som ett litet 

flickrum. Han köper möbler i miniatyrformat som han målar ljusrosa och inreder 

apburen med dessa. Dessutom tar han med sig en guldspegel som han ärvt av sin mor 

och hänger upp den i buren.58 Ett par dagar senare är spegeln, föga förvånande, 

nedkletad med jord och avföring.59 

        Vad betyder då de här speglarna som fortsätter dyka upp gång på gång i 

romanen? I en av encyklopedidelarna ligger fokus helt på speglarna. Både speglarnas 

övervakande funktion och dess förmåga att bara återge betraktarens sämsta sidor 

betonas. Österholm understryker hur just dubbelgångarmotivet, med det onda jaget i 

spegeln eller den galna kvinnan på vinden, är vanligt förekommande i berättelser om 

                                                
52	  Stridsberg,	  s.	  232.	  
53	  Stridsberg,	  s.	  60.	  
54	  Stridsberg,	  s.	  230.	  
55	  Stridsberg,	  s.	  86.	  
56	  Stridsberg,	  s.	  29.	  
57	  Stridsberg,	  s.	  104.	  
58	  Stridsberg,	  s.	  140.	  
59	  Stridsberg,	  s.	  144.	  
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skeva flickor.60 Bilden av det splittrade egna jaget förstärks genom att spegelbilden 

tycks föreställa någon annan, ett groteskt, ondskefullt eller galet jag. Här kan 

dessutom en intertextuell blinkning till Lolita anas, där Clare Quilty, Lolitas andra 

beundrare som Humbert Humbert i slutet dödar, ofta beskrivs som Humberts onda 

jag, en typisk ondskefull dubbelgångare. 

 

Rosor 

Rosorna är en av de symboler som är mest framträdande i Darling River. 

Intertextualiteten till Nabakovs kända liknelse då han liknar Lolitas kön vid en brun 

ros är tydlig.61 Även i Stridsbergs Darling River liknas underliv vid rosor. Dolores 

underliv liknas vid en outslagen ros.62 Vetenskapsmannen beskriver den prostituerade 

Celestes kön som en knölig ros.63 Rosorna är även de en symbol som för tankarna till 

flickor: flickrumstapeter med rosenknoppar längs bården och små klänningar med 

rosenmönster.  

        Rosorna dyker upp extremt ofta i Darling River, de är närmast påträngande i 

texten. I backspegeln i Los fars bil hänger en rosdekoration från backspegeln och när 

Lo hamnar på sjukhus får hon alltid champagnefärgade rosor.64 Dolores och Richard 

skjuter sönder hennes rosenmönstrade klänningar i skogen: ”Han längtar efter att få 

skjuta sönder hennes klänningar tills inga rosor längre återstår. Femtiosex små 

dumma rosor tillkomna genom massproduktion i textilfabrikerna.”65 

        Rosorna i Darling River får olika betydelse. Rosorna kopplas fler gånger till 

bikten, biktstolen och sanningen. Modern besöker kyrkan i en liten stad dagligen 

under sin tid där: ”Hon sitter under biktstolens trärosor och talar till det bortvända 

ansiktet. Det händer att hon ligger och sover vid sidan av biktstolen. Hon talar till 

rosorna. Rosorna svarar inte.”66 Även rosorna som hänger i backspegeln i Los fars bil 

kopplas till bikten: ”de fem miniatyrrosorna som svänger fram och tillbaka som en 

liten sanningspendel under bilens backspegel. Biktstolens sanningsrosor.”67 Det finns 

ett latinskt uttryck, sub rosa, som betyder just under rosen. Att uttrycka att något sker 

                                                
60	  Österholm,	  s.	  166.	  
61	  Nabokov,	  s.	  324.	  	  
62	  Stridsberg,	  s.	  123.	  
63	  Stridsberg,	  s.	  145.	  
64	  Stridsberg,	  s.	  185.	  
65	  Stridsberg,	  s.	  121.	  
66	  Stridsberg,	  s.	  223.	  
67	  Stridsberg,	  s.	  94.	  
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sub rosa innebär att det sker i förtroende, i hemlighet.68 Rosen har med andra ord en 

lång historia av att kopplas till bikten, förtroligheter, hemligheter och 

sanningssägande. I januari 2008 publicerade Dagens Nyheter ett utdrag ur Sara 

Stridsbergs pågående romanarbete, ett utdrag som har åtskilliga likheter med Darling 

River som kom att publiceras två år senare. I utdraget i Dagens Nyheter finns flera 

meningar som är identiska med meningar i Darling River. Utdraget som publicerades 

i Dagens Nyheter presenterades som en del av Stridsbergs nya roman, en roman med 

arbetsnamnet Sub rosa.69 Stridsberg tycks med andra ord vara högst medveten om 

uttrycket sub rosa och rosornas koppling till bikten, hemligheter och sanningen. 

        Under sin tid i Wien besöker modern en läkare en gång i veckan. När läkaren får 

veta att hon har ett barn frågar hen henne vad en mor egentligen är utan sina barn. 

Moderns svar är ”En omänniska. En solförmörkelse. En söndersliten ros.”70 Med 

kopplingen mellan rosorna och sanningen kan en söndersliten ros ses som en lögn. En 

mor utan sitt barn är en lögn, en falsk kvinna.  

       Rosorna kopplas också till döden. Lo kommenterar sitt namn såhär: ”Dolores 

betyder smärta och jag tänker mig att det också kan betyda rosor. Rosorna har med 

döden att göra, och hemligheten, biktstolens fem svullna rosor under vilka allting kan 

berättas.”71 I en av encyklopedidelarna nämner Stridsberg kvinnans rädsla för att dö i 

barnsäng: ”Rädslan för barnsängsdöden flyttar in i kvinnan redan tidigt och bildar en 

svulst i hennes inre. En maskin eller en köttätande blomma som får fäste i hennes 

inre.”72  Rosen eller blomman kopplas här inte bara till döden utan också till den unga 

döda skönheten, ett motiv som Maria Margareta Österholm diskuterar i Ett 

flicklaboratorium i valda bitar. Den unga döda skönheten är ett klassiskt motiv som 

vi känner igen från kulturen. Som exempel nämner Österholm Sylvia Plath och ”de 

kvinnliga mordoffer som inleder i stort sett varje deckare på TV.”73 

 

 

 

                                                
68	  Svenska	  Akademien,	  Svenska	  Akademiens	  Ordbok,	  uppslagsordet	  ros,	  2014-‐09-‐11,	  
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/	  (Hämtad	  2015-‐01-‐08).	  	  
69	  Stridsberg,	  Sara,	  ”Jag	  har	  alltid	  tyckt	  illa	  om	  smycken”,	  Dagens	  Nyheter,	  2008-‐01-‐05,	  
http://www.dn.se/dnbok/jag-‐har-‐alltid-‐tyckt-‐illa-‐om-‐smycken/	  (Hämtad	  2015-‐01-‐08).	  	  
70	  Stridsberg,	  s.	  196.	  
71	  Stridsberg,	  s.	  20.	  
72	  Stridsberg,	  s.	  62.	  
73	  Österholm,	  s.	  175.	  
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Fjärilar 

Fjärilar dyker även de upp frekvent i Darling River. Fjärilen för lätt tankarna till de 

unga döda skönheter jag precis nämnt. Fjärilen är vacker och skör men lever bara en 

kort tid. Fjärilen är dessutom ett vanligt motiv på kläder och prylar skapade för små 

flickor.  

        Fjärilarna, precis som flera av de andra återkommande symbolerna i Darling 

River, kan även de kopplas till Lolita. Nabokov var fjärilssamlare och påstås ha skrivit 

Lolita under en av sina fjärilsexpeditioner runt om i Amerika.74 Fjärilarna dyker 

dessutom ofta upp i Lolita. De unga nymfetterna Humbert åtrår beskrivs 

återkommande med ord som för tankarna till fjärilar. Han uttrycker dessutom flera 

gånger en önskan om att förstå och samla nymfetterna, en önskan som är nästan 

vetenskaplig, inte helt olikt en fjärilssamlares. ”Mig lockar en större uppgift: att en 

gång för alla fastställa nymfettens farofyllda magi.”75 

        Fjärilar dyker upp på olika ställen och i olika sammanhang i Darling River. Ofta 

har fjärilarna ett olycksbådande skimmer över sig, deras vingar är svedda, de är döda, 

de krossas mot bilrutor, de virvlar obekymrat fram mot sin undergång. När Lo sitter i 

förhör angående sin faders inblandning i Lauras försvinnande så liknas en ung 

prostituerade kvinna vid en skadad nattfjäril. ”Som den halvklädda kvinna som 

försöker springa ut ur bilens strålkastarljus medan far accelererar allt mer. Hon liknar 

en nattfjäril vid en glödlampa som bränner sina vingar. 76  Nattfjärilen är en 

konventionell och välanvänd metafor för prostituerade, något som Stridsberg här 

utnyttjar. Fjärilarna är som sagt ofta skadade eller döda när de dyker upp i romanen. 

Los ryska läkare har vid ett tillfälle med sig ett kuvert fyllt av purpurfärgade fjärilar 

till henne. Han häller ut dem över bordet och ”de flesta är så illa däran att de bara blir 

liggande livlösa som porslinsfigurer”.77 Modern beskrivs skjuta sönder fjärilar och 

sländor ute i öknen.78 

        Fjärilen är dock inte bara en kortlivad olycksbådande figur i Darling River. 

Fjärilen är även något att jaga, något vackert och åtråvärt som såväl små barn som 

fjärilssamlare lockas av. I Dolores relation med Richard spelar fjärilen en viktig roll, 
                                                

74	  Kastner,	  Fabian,	  ”Fascinerande	  inblick	  i	  Nabokovs	  skapande”,	  Svenska	  Dagbladet,	  2010-‐01-‐10,	  
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Richard har nämligen en tatuering av en fjäril på sin underarm. Dolores uttrycker 

tydligt sin dragning till Richard: ”Jag vill ha pojken med en fjäril på underarmen”.79 

Fjärilstatueringen beskrivs sväva framför henne ”som en levande önskan”.80 Richard 

blir för Dolores något att samla, ett löfte om en bättre framtid, som så snart det är i 

hennes händer förlorar sin magi, likt en fångad fjäril som nålas upp på en vägg.  

        Symboliken kring fjärilar i Darling River kretsar mycket kring deras skörhet, 

skönhet och korta liv. Flera gånger liknas fjärilar eller insekter vid flickor och 

kvinnor. Den unga prostituerade liknas vid en nattfjäril med svedda vingar och 

Richard liknar Dolores vid en dagslända. ”En dagslända som flyger mot den 

sjunkande solen, en menlös insekt som blir ihjälslagen redan på morgonen. Richard 

höjer handen för att krossa hennes lilla dumma ansikte bakom glasögonen.”81 Den 

ryske läkaren berättar för Lo att han håller på att tolka de berömda fjärilsbreven och 

tillägger ”Jag studerar flickans historia”. 82  Moderskapet liknas även det vid 

moderskapet hos vissa insekter, ”Hon försvinner och dör så fort hon har uppfyllt sin 

plikt att föra arten vidare.”83 Los ögonsjukdom är en defekt i form av en fjäril. Den 

ser ut som att den fångats mitt i ett vingslag och Lo liknar den vid en tidigare version 

av sig själv. ”Vingar istället för klänning, en varelse som drar fördel av blommornas 

skönhet när hon flyger från krona till krona. Infångad av jägare världen över och 

placerad i stora kataloger och samlarböcker förutom detta enda exemplar som har 

förirrat sig in i mitt synorgan.”84  

        Att Los ögondefekt har formen av en fjäril förstärker fjärilens koppling till döden 

och den unga döda skönheten som Österholm talar om. Lo beskriver dessutom hur en 

nattsvart fjäril flyger in under hennes klänning och försvinner strax innan hennes 

kropp börjar drabbas av allt märkligare saker, håravfall, utslag, sår, bett om 

blemmor.85 Fjärilen är kortlivad och dödsdömd, precis som Lo tror att hon är. ”Jag var 

inskriven i tiden som en fjäril i bärnsten, fastnaglad, förutbestämd.”86 En fjäril i 

bärnsten är, precis som alla unga döda skönheter, för evigt fångad i sitt vackraste 

stadium.  
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Kläder 

Kläder är en av de mest centrala symbolerna i Darling River. Kläder har främst två 

centrala funktioner i romanen: kläder som ett sätt att ikläda sig olika roller och 

kvinnan som ett verk skapat av en sömmerska, kvinnan som klädesplagg.  

        Kläder som medel för att ikläda sig en roll för tankarna till flickrummets 

utklädningslåda och småflickor som provar moderns för stora klänningar och kletar 

läppstift utanför munnen. I en episod kör modern omkring i de amerikanska öknarna i 

månader. ”Hon kör i bikini när hettan blir för svår att uthärda. Hon kör i leopardpäls 

och stövlar när nätterna är kalla. Hon kör i en rosa manshatt. Hon kör i en gul 

femtiotalsklänning.” Modern har ingen slutdestination, hon kör bara fram och tillbaka 

längs samma ödsliga landsväg. Kläderna tycks vara det enda som ändras, det 

imaginära målet tycks skifta beroende på rollen och kläderna modern iklär sig. I 

Darling River finns ett ännu tydligare exempel på när kläder blir ett sätt att iklä sig en 

roll. Lo ikläder sig sin försvunna mors gamla kläder. Alla kläder Lo bär har hon ärvt 

av sin mor och snart intar hon också moderns roll. ”För att slippa farmors röst i 

våningen åkte han och mor bil om nätterna. De älskade i bilen, bråkade, åt och drack 

och sov med bilen parkerad på stranden. En vana som fortsatte även efter farmors 

död. När mor inte längre ville åka bil med far tog jag hennes plats.”87 Även 

vetenskapsmannen klär apan som en liten flicka. Han fäster envist en vit rosett på 

Esters huvud, gång på gång tills hon erkänner sig besegrad och låter den sitta kvar.88  

        Det andra återkommande användandet av kläder i Darling River är då kläder och 

sömnad används för att beskriva kvinnokroppen. Lo berättar att hon älskar när 

främlingar undersöker henne kropps sömmar och öppningar.89 När hon mår dåligt 

refererar hon till sig själv som ”ett slarvigt ihopsytt exemplar till flicka”.90 Efter att 

Dolores och Richard skjutit sönder hennes kläder i skogen ligger de i gräset och 

Dolores kropp beskrivs på följande vis: 
 
Dolores är naken men hennes kropp har den där underliga förmågan att alltid verka 
påklädd. Huden är ett utsökt fodral som liknar en aftonklänning. Det duniga könshåret 
som utgör en så perfekt triangel mellan hennes ben ser ut att vara broderat av en 
skicklig sömmerska. Och hennes lilla bruna hål där under liknar en outslagen ros och 
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tycks lika ditsytt. Gud är en skräddare som behandlat henne med gränslös ömhet och 
fäst en doft av socker och kanel mellan hennes ben. 

 
Ytterligare en aspekt av klädernas symbolik i Darling River bygger på att i princip 

alla de kläder som beskrivs i romanen är för små. Den blommiga bröllopsklänningen 

Dolores ärvt av sin mamma är för liten och Lo ikläds ständigt för små kläder. 

Kläderna hon ärvt av sin mor är för små och älskarna köper kläder till henne i present 

men missbedömer alltid hennes storlek.91 Los för små klänningar spricker i sömmarna 

men hon bär dem ändå. ”Min ryggrad värker av den hastiga tillväxten, ibland inbillar 

jag mig att säkerhetsnålarna som är fästade i ryggpartiet på mina klänningar också är 

fästade vid min ryggrad.”92 Viljan att leva kvar som flicka, att inte växa upp, 

återspeglas i de ständigt för små klänningarna. Detta kan även kopplas till den dräkt 

Lo bär i slutet av romanen, då hon plågats av sin sjukdom en längre tid. Hennes kropp 

och hennes flickighet har förfallit. Istället för de för små klänningarna låter hennes far 

sy upp en dräkt till Lo, en dräkt som består av flera hopsydda dräkter för att rymma 

henne.93  

        Den symbolik kring kläder som byggs upp i Darling River ligger nära de tankar 

Simone de Beauvoir uttryckte i Det andra könet 1949. Symboliken kring kläder tycks 

sägas till oss att människan, och framför allt kvinnan, är någonting som inte existerar 

naturligt, utan någonting som skapas. Fanny Ambjörnsson betonar att kläder kommer 

med förväntningar på hur man ska bete sig. ”En kort kjol eller rosa T-shirt skulle 

naturligtvis kunna bli smutsiga utan större fara. Samtidigt vet vi att de kulturella 

förväntningarna på någon som bär minikjol, prinsessklänning eller högklackat är att 

hon ska hålla sig ren och fin, snarare än smutsig”.94 Kläders starka koppling till 

skapandet av olika roller gör scenen där Dolores skjuter sönder sina blommiga 

klänningar i skogen mycket innebördsdiger. Den blommiga klänning hon och Richard 

turas om att skjuta sönder är inte vilken klänning som helst. Det är den klänning 

Dolores mor gifte sig i. När Dolores skjuter sönder klänningen siktar hon in sig på tre 

platser, hjärtat, underlivet och till sist fostret i hennes livmoder.95 Den blommiga 

klänningen blir en symbol för kvinnorollen och två av dess starkast sammankopplade 

element, äktenskapet och moderskapet. De skott Dolores avfyrar mot den snäva 
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klänningen blir en symbolisk protest mot den allt för snäva kvinnorollen. Även i 

romanens sista encyklopedidel förstärks idén om snäva klänningar som symboler för 

en snäv kvinnoroll. ”Hon går genom vinternatten med sin kolteckning och den 

imaginära bur som för en utomstående betraktare skulle kunna tas för en klänning. 

Buren kommer att bli ett med henne själv, liksom klänningens märke, skissen, 

berättelsen om henne. Först när hon själv krossas kan buren krossas.” 96  I Ett 

flicklaboratorium i valda bitar betonar Österholm kvinnorollens omöjlighet genom 

att, även hon, likna den vid en klänning: ”Femininiteten är en klänning som inte 

passar någon kropp, hur än liten, och ett flickskap som växer in i kroppen. Blir 

snärjande trådar av kött, kropp, text. Att vara tvungen att förhålla sig, hur skevt det än 

blir.”97 

  

Äckel och obehag 

Det finns gott om äckliga, groteska och obehagliga beskrivningar i Darling River. 

Floden Darling River beskrivs ofta ingående, med sitt bruna oljiga vatten och sin 

leriga flodstrand. Floden beskrivs sluka det mesta, såväl döda djurkroppar, smycken 

kondomer, tomflaskor och gamla bildäck.98 De döda djurkropparna återkommer, 

längs vägarna siktar Los far efter små djur som han kan köra över. Lo skruvar upp 

volymen på radion ”för att slippa höra ljudet av kött och ben och päls som krossades 

mot bilens front”.99 

        Ofta är det äckliga nära kopplat till kroppen i Darling River. Dolores promenerar 

omkring utanför stadens fabriker och fascineras av de gråklädda 

symaskinsarbeterskorna. ”Nyfikna och på något sätt kärleksfulla kopior av henne 

själv utan Doloressåret, ingen själ som spricker i sina sömmar, inget ruttnande hjärta i 

bröstet.”100 Just den ruttnande kvinnokroppen återkommer gång på gång i romanen. 

Lo beskriver sin kropp efter samlaget med vaktmästaren på sjukhuset: ”Stanken av 

förlossning förföljer mig alltid, den karaktäristiska doft som uppstår när någon tränger 

in i mig, som om de alltid råkar tränga för långt in, ända in i den ruttna livmodern, in i 

smutssjälen som hänger därinne som ett otvättat linne.”101 Richard liknar Dolores kön 
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vid en rutten druva.102 Den ruttnande kvinnokroppen är nära besläktad med tematiken 

kring det eviga flickskapet som jag kommer diskutera senare. Att åldras är att ruttna, 

förlora sin skönhet och dragningskraft. Den ruttnande kroppen är den kropp som 

förvandlas från flicka till kvinna. 

        Genomgående i Darling River liknas underliv vid sår, varande, oönskade och 

skrämmande. 

 
Gud ger henne all denna skönhet, men han ger henne ingenting annat, försvarar henne 
aldrig, står aldrig på hennes sida, låter mor försvinna ner i graven utan att hon för säga 
adjö, prackar på henne det där naiva svärmiska hopplöst framtidslösa draget. Gud skär 
en djup skåra mellan hennes ben och kastar ner henne i världen och låter henne rusa 
mot sitt öde. 
 

Det finns en tydlig känsla av underlivet, såret, som en förbannelse. Även när Dolores 

dödfödda dotter kommer till världen beskrivs hennes kön med liknande ord. ”En 

flicka, ett ödesdigert öppnat sår mellan benen”.103 Genom Stridsbergs ord blir det 

tydligt att det, i det patriarkala samhället, förblir en förbannelse att födas med ett 

underliv, ett varande sår i en redan inflammerad värld. När Dolores tänker på sitt 

ofödda barn önskar hon att det blir en pojke. ”Om det blir en pojke kan hon svälja att 

hon inte kom till Los Angeles, men ständigt återkommer drömmen om flickan med 

det uppsprättade såret mellan benen. Skadan som aldrig läker. Det här barnet ska gå 

osårat ur varje strid.”104 

        Hela scenen när Dolores dör i barnsäng är full av äckliga beskrivningar och 

obehagliga liknelser. Kroppsvätskorna flödar och lukten i rummet beskrivs som en 

blandning mellan ”gyttja, avföring, skämt blod och söta dödsvätskor”. 105  Det 

dödfödda barnet liknas vid en skräcködla och det som händer på operationsbritsen 

beskrivs som en massaker.106   

        Det finns tydliga gnostiska och dualistiska drag i Darling River. Det finns flera 

motsatsförhållanden i Darling River, där det kanske starkast framträdande är 

motsättningen mellan kropp och själ. Trots att Los själ en gång refereras till som 

”smutssjälen” så är det framför allt kroppen som återkommande beskrivs som smutsig 

och äcklig.    
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Maximalism 

Det maximalistiska språket är genomgående och påträngande i Darling River. 

Minimalism existerar inte innanför romanens pärmar. Mycket av det jag redan gått 

igenom faller inom ramarna för Darling Rivers maximalism: de nästan överanvända 

och ständigt återkommande symbolerna, de expressiva beskrivningarna av äckliga 

och groteska scener, den dramatiska handlingen som avhandlar ämnen som 

prostitution, sexuellt, fysiskt och psykiskt våld, barnsängsdöd och försvunna föräldrar.  

        Det finns även andra fall av maximalism i Darling River, till exempel de 

domedagsvarslande scenerna med fåglar som faller från himlen och skogsbränder som 

brinner i månader. Redan på romanens första sidor beskrivs de brinnande skogarna 

som Lo och hennes far kör igenom. ”Far var hänförd av lågornas galler, han älskade 

att köra genom den brinnande upplysta natten. När vi kom ut ur skogen var hans 

ansikte svartfläckat av elden.”107 Först sägs bränderna pågå ett par veckor varje 

sommar, senare refererar Lo till dem som ”[b]ränderna som aldrig upphör”.108 Flera 

gånger beskrivs därtill döda djur falla ner från himlen, i den brinnande skogen faller 

humlor och fladdermöss till marken.109 Döda fåglar flyter i floden Darling River och 

dagen efter att Lo mött den ryske läkaren och han skurit fostret ur hennes livmoder är 

marken täckt av döda duvor och sparvar.110  

        Även formen i Darling River är skev och maximalistisk. Österholm ger en 

förklaring till varför berättelser om skeva flickor ofta tar sig skeva former:  

 
De skeva flickornas böcker, men även många andra samtida texter, arbetar med att 
bryta upp både realismen och de raka berättarperspektiven. Det skulle kunna ses som 
att frågan om realism och sanning egentligen inte var så viktig i romanerna. […] De 
böcker jag skriver om handlar inte bara om skeva flickor utan skriver fram skeva 
flickrum. Egna alfabet. Egna journaler. Platser i fantasin, mitt i verkligheten eller 
någon annanstans. Skeva flickor i skeva berättelser.111 
 

Skeva flickor, betonar Österholm, kan inte tvingas in i ordnade system. Deras 

berättelser blir automatiskt också skeva. Detta syns tydligt i Darling River där 
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berättelsen hoppar hit och dit i tid, plats och ålder, rör sig ständigt mellan dröm och 

verklighet. 

  

3.2. Tematik 
 
Misslyckat moderskap och moderskapet som fångenskap 

Alla de fyra historierna som berättas i Darling River behandlar ämnet moderskap. 

Tematiken kring det misslyckade moderskapet och moderskapet som fångenskap kan 

kopplas till det gurleska. Dockhaveri-medarbetaren Lidija Praizovic uppmanar i en 

recension av tidskriften 10TAL:s gurlesknummer i Aftonbladet 2013, till att utveckla 

gurlesken inifrån. ”Till exempel ligger stort fokus på flickestetiken, vilket är det 

vedertagna. Att vidga gurlesken skulle kunna innebära att omfamna också bitchen, 

sladdertackan, nymfomanen, aggroflatan och invandrarkvinnan - föraktade och 

mindre sockersöta femininiteter.”112 Med Praizovics uppmaning står det klart att inte 

bara flickigheten kan vara gurlesk. Även andra femininiteter, som moderskapet, kan 

laddas med gurleska drag, något som i allra högsta grad sker i Darling River. 

        I många fall framställs moderskapet och modersrollen som ett fängelse i Darling 

River. I en av encyklopedidelarna i romanen liknas moderskapet, och kvinnorollen i 

allmänhet, vid en bur. Ordet barnsäng förklaras inledningsvis med orden ” [o]fta vit, 

liknar en bur”. 113  Senare i samma encyklopedidel beskrivs barnafödandet. 

”Barnafödandet förbinder henne med det förflutna snarare än framtiden och med delar 

av världen som hon aldrig kommer att besöka. Denna uppgift eller kroppsliga dom 

utesluter dock inte en längtan efter det erotiska. Däremot skapar det en livslång 

melankoli och dragning till underjorden och underjordisk verksamhet.” 114 

Moderskapet ter sig främst vara en dom och fångenskap, en boja som håller kvinnan 

nere, förhindrar henne från att resa och se världen. 

        För Dolores är moderskapet en handboja som kopplar henne till Richard. För 

Dolores är Richard vem som helst, han hade kunnat vara vilken annan man som helst 

vid hennes sida.115 Dolores försvinner vid ett tillfälle iväg från honom, dricker sig full 

på en bar med en annan man, följer med honom till ett hotellrum och har sex med 
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honom.116 Richard har svårt att skjuta undan de bilder av Dolores med andra män, 

som gång på gång dyker upp i hans huvud. Han uttrycker en lättnad över att hon bär 

deras gemensamma barn. ”Det enda Richard har att sätta emot är barnet som är fästat 

i hennes inre och som gör henne till hans Dolores för alltid”.117 Dolores plågas 

dessutom ännu av sitt förflutna och sin mors död. Hon ropar ängsligt på sin mor i 

sömnen, sätter sig upp mitt i natten mellan sömn och vakenhet och frågar rakt ut vem 

som körde över hennes mor och var hon ligger begraven.118 Dolores eget moderskap 

kedjar fast henne vid Richard och minnet av hennes döda mor förföljer henne. 

Dolores uttrycker själv ett avståndstagande och en ovilja till moderskapet: ”Hon har 

lust att lämna honom. Hon har lust att vara ensam och utan honom och barnet. För 

varje krök förefaller Los Angeles allt mer orealistiskt. För varje dag är kroppen allt 

mer opassande för Los Angeles. Den här resan för henne längre och längre bort från 

hennes öde.”119 

        För Lo är förhållandet till moderskapet komplicerat. Hennes mor har varit 

försvunnen i många år och har lämnat Lo bakom sig. Los eget moderskap är 

problematiskt. När Lo blir gravid beslutar hon sig snabbt för att göra abort. 

Graviditeten innebär dock, trots att den avbrutits, det definitiva slutet på hennes 

flickighet. Moderskapet är sammankopplat med vuxenvärlden och Los graviditet gör 

att hon aldrig mer kan ses som ett barn, en flicka, fullt ut: ”Det finns inte längre 

någonting som kan föra mig tillbaka till barndomen.”120 Los graviditet och abort 

innebär slutet på en era, flickighetens era. Graviditeten låser, mot hennes vilja, fast 

henne i vuxenvärlden. Moderskapet, om än misslyckat och ofullständigt, blir en bur, 

en återvändsgränd utan möjlighet att vända tillbaka. 

        Los mor är modern som gjort det förbjudna och lämnat sin familj och sin 

modersroll. Hon har flytt moderskapet för att söka någonting annat. När hon lämnar 

Lo och hennes far skriver hon i sitt avskedsbrev ”Jag vill inte se mitt barn. [...] Jag 

reser imorgon och kommer inte tillbaka. Jag kommer tänka på dig och barnet och 

huset ofta. Skriv inte till mig. Jag vill inte ha brev från främlingar.”121 Moderns 

avskedsbrev uttrycker visserligen en viss kärlek, och ett löfte om att sakna familjen 
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men också en stor distansering från dem. De, och modersrollen, är främlingar till 

henne, någonting hon inte kan, eller kanske ens vill, förstå. Hon har frigjort sig från 

moderskapets bojor och istället reser hon över världen: Costa del Sol, Ukraina, Blues 

Highway, Chicago, Istanbul, Svarta havet, Wien, Whitehorse, Arctic Red River, 

Atlanten.  

 

Det eviga flickskapet  

Flickskap är ett ord som dykt upp allt oftare inom genus- och flickforskningen och är 

kopplat till flickor och flickors upplevelser och erfarenheter. Mia Österlund, Eva 

Söderberg och Bodil Formark menar i Flicktion: perspektiv på flickan i fiktionen att 

någonting hände med flickan under 1990-talet. ”Genom såväl populärkulturens som 

forskningens diskurser uppmanades flickan att agera kompromisslöst, självständigt 

och överskridande”. 122  Flickan tog plötsligt allt större plats i kulturen och 

offentligheten. Riot Grrrl-rörelsen växte fram, Spice Girls toppade listorna, 

skolflickan Buffy i Buffy the Vampire Slayer dödade vampyrer på bästa sändningstid 

och den feministiska tidsskriften Bang gav 1999 ut ett nummer helt tillägnat flickan. 

Parallellt med detta växte också flickforskningen sig starkare. Anna-Karin Fridh och 

Eva Söderberg betonar i En bok om flickor och flickforskning att flickskapet inte 

behöver begränsas av ålder, livsfas eller kön. En god förklaring till ordet flicka eller 

flickskap, menar de, är att det handlar om ung femininitet.123 Ann-Charlotte Palmgren 

understryker samtidigt i Göra ätstörd: Om flickskap, normativitet och taktik i bloggar 

att flickskapet är en ständigt föränderlig kulturell konstruktion: ”Inom aktuell 

flickforskning förstås flickskap som förhandlingsbart och som en ständigt föränderlig 

historisk process men samtidigt som en kulturell konstruktion där traditionella 

förväntningar på kön omförhandlas”.124   

        Det kanske mest framträdande temat i Darling River är det eviga flickskapet som 

återkommer hos, och eftersträvas av, flera av karaktärerna. Stridsberg beskrev själv 

det eviga flickskapet, och viljan att leva kvar där, i en intervju i Dagens Nyheter i 

mars 2010. 
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Som Lo som är det sexuella barnet som lever i mäns blickar som i en flod. Där är det 
svårt att åldras. Förr fanns det ett åldrande att gå in i på ett annat sätt. Man kunde ta på 
sig tanthatten. Nu tycker jag att man ser kvinnor som vägrar åldras överallt. Vi är som 
stora åldrade flickebarn. Jag tyckte att jag själv, när jag var tio-elva år klev in i den 
strålkastarblick som det offentliga manliga begäret utgör. Jag hade alltid ett stort 
motstånd mot den blicken, men när den slocknade, som den gör för en kvinna i 30-
årsåldern, så ja… jag saknade den på något konstigt sätt. Romanen handlar delvis om 
det, viljan att vara kvar där.125 
 

Lo är kanske Darling Rivers tydligaste exempel på det eviga flickskapet men 

tematiken är genomgående i boken. I flera av romanens encyklopedidelar dyker 

tematiken kring det eviga flickskapet och hybriden mellan flicka och kvinna upp. 

Flickkvinnan rör sig i gränslandet mellan barn och vuxen, precis som Humberts 

älskade och åtråvärda nymfetter i Lolita. I en encyklopedidel förklaras ordet 

”demonbarnet” på följande sätt: ”Detta barn lämnar aldrig barndomen. Hennes kropp 

förvandlas, murar krossas, kartor ritas om, men detta kriminella barn fortsätter bara in 

i barndomens väldiga natt. Jungfrukammaren förblir hela hennes värld, barnsängen, 

volangerna, pulpeten, de mjuka skorna i barnstorlek.”126 I en tidigare encyklopedidel 

förklarar Stridsberg vissa kvinnors ovilja att åldras och lämna flickskapet: ”Det 

händer att människor sover i barnsäng hela livet, detta gäller särskilt en viss sorts 

kortväxta kvinnor och även kvinnor som av en eller annan anledning förblir barn tills 

de dör. Detta på grund av deras ovilja att stiga ur barndomen och deras permanenta 

relation till exilen, d.v.s. exilstatus i världen.”127 Båda dessa alternativ är applicerbara 

på karaktärerna i Darling River. Lo och Dolores tycks båda ovilliga och oförmögna 

att stiga ur barndomen, modern och aphonan å andra sidan tycks båda befinna sig i 

permanent exil.  

        Det finns åtskilliga exempel på när flickkvinnan, hybriden mellan flicka och 

kvinna, dyker upp i Darling River. Den ständigt resande modern arbetar ett tag som 

servitris på ett strandcafé vid Svarta havet och ”invånarna i den lilla staden vid havet 

uppfattar henne som ett stort barn snarare än en vuxen kvinna”. 128  De unga 

prostituerade kvinnorna som fadern plockar upp längs vägarna blir även de en hybrid 
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mellan flicka och kvinna. Laura, den yngsta av flickorna som män betalar vad som 

helst för att tillbringa en natt med, beskrivs vara jämnårig med Lo.129 Hon är ett barn 

intvingad i en vuxen roll och ett vuxet sammanhang. När Dolores och Richard gifter 

sig vägrar Dolores envist att bära glasögon på sitt bröllop och håller därför hårt fast i 

Richards arm. ”Efter ceremonin är det som att gå omkring i staden med ett förvirrat 

barn. Bjuda ett barn på bröllopsmiddag. Skåla med ett barn. Älska med ett barn till 

strålkastarljusens ojämna rytm över detta underliga förvuxna barns lilla korsrygg.”130 

Det finns en återkommande infantilisering av kvinnorna i Darling River. Los far, 

hennes älskare och hennes läkare klär ständigt henne i olika plagg, olika, för små 

klänningar. Hon kläs av och på som om hon vore ett litet barn, oförmöget att ens klä 

sig själv. Även aphonan i sin bur kläs i olika plagg av vetenskapsmannen. Han klär 

henne i små klänningar och fäster små blommor och rosetter på hennes hjässa.131 

Detta ständiga av- och påklädande av kvinnor i Darling River för tankarna till små 

dockor.  

        Som jag tidigare betonat är flickigheten extremt viktig för Lo. Hon är 

demonbarnet som vägrar lämna barndomen och flickskapet bakom sig. I slutet av 

romanen är Lo 36 år gammal, nedbruten av sjukdomen och fortfarande fast i 

flickskapet. Hennes envisa fasthängande i barndomen blir närmast groteskt. Lo 

beskriver förhållandet till de unga prostituerade kvinnorna: ”Så länge jag är ett barn 

talar jag till deras moderskänslor. När jag återvänder långt senare med far, efter 

resorna, efter barndomen, är allting annorlunda. Då väcker jag ingenting annat än 

indignation. De låtsas inte se mig där jag sitter i baksätet, förväntansfull och fetlagd, 

med mina strålande öppna ögon.”132 

        Förfallet som drabbar Lo, i och med hennes sjukdom och hennes vägran att 

lämna barndomen, ter sig vara det värsta en flickkvinna kan drabbas av. Den ryske 

läkaren betonar detta när han berättar för Lo hur hennes sjukdom kan komma att 

drabba henne: ”Allt jag vill är att ni koncentrerar er på att bli återställd nu. Annars 

kommer ni att dö eller, ännu värre, fullständigt förfalla.”133 Förfallet är det värsta som 

kan hända, till och med värre än döden. Förfallet av Los yttre innebär att alla män i 

hennes närhet lämnar henne. Jag har tidigare nämnt Los avslutade graviditet och hur 
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den behandlas i romanen. Graviditeten blir för Lo det slutliga ödesdigra steget in i 

vuxenvärlden, ett steg som hon desperat vill undvika. Jag har tidigare nämnt det 

faktum att två olika versioner ges av Los abort. Lo själv menar att den ryske läkaren 

dyker upp i hennes jungfrukammare, bedövar henne och skär fostret ut hennes 

livmoder. När Lo vaknar upp i sin säng dagen efter menar hennes far att hon själv 

försökt skära fostret ur sin livmoder, han betonar dock att hon inte behöver oroa sig, 

han har tagit henne till en riktig klinik som utfört aborten. Med tanke på att den ryska 

läkaren i hög grad är som en låtsaskompis för Lo så ter sig faderns version av 

händelsen närmre sanningen. Att Lo aktivt försöker skära fostret ur sin kropp 

förstärker ytterligare idén om att hon desperat försöker hålla sig kvar i barndomen och 

flickskapet så länge som möjligt. Hon tycks redan på förhand veta att så fort hon 

växer upp och förfaller så kommer hennes få vänner lämna henne. Redan direkt efter 

aborten när den ryske läkaren, eller Lo själv, försökt göra sig av med fostret så 

meddelar läkaren att han kommer lämna henne. Los sjukdom sammanfaller med 

hennes pubertet, hennes förfall är ett resultat av båda dessa händelser. I och med att 

Lo insjuknar allt mer och att hennes unga kropp förändras så försvinner älskarna, 

hennes bröder från floden, en efter en. ”Brottningsmatcherna slutade ofta med att jag 

blev liggande i flodkanten utan att kunna ta mig upp. Den sparsamma behåringen 

kring mitt kön ersattes av en grövre stubbväxt som spred sig över lår och buk. Min 

kropp blev en kista åt det barn de en gång älskat så högt.”134 Lo fortsätter eftersträva 

och längta tillbaka till barndomen och flickskapet. När hon får ta av gipset efter en 

bruten arm njuter hon av den barnlika huden under gipset. Hon beskriver huden under 

gipset som ”ett barns, ren igen, hårlös oskuldsfull”.135 

        Vår tid tycks på många sätt vara en tid som hyllar flickan. Förpubertala flickor 

visar upp nya trender på världens alla modeveckor och infantilisering används 

ständigt som försäljningsknep i reklamsammanhang. Inte konstigt att flickigheten i 

många fall lockar mer än vuxenvärlden. Flickigheten är dock långt ifrån det upphöjda 

fenomen man först kan tänka sig. Flickigheten är också nära kopplad till 

självskadebeteende. Ätstörningar tar i många fall fart när flickkroppen börjar 

förvandlas till en kvinnokropp. Det är knappast en slump att självskadebeteende, vare 

sig det rör sig om ätstörningar eller Los desperata försök att skära fostret ur sin kropp, 

                                                
134	  Stridsberg,	  s.	  270.	  
135	  Stridsberg,	  s.	  255.	  



 31 

och pubertet ofta sammanfaller. Österholm ger en förklaring till varför flickskapet 

lockar i Ett flicklaboratorium i valda bitar. I flickskapet, menar Österholm, finns en 

större frihet och ett större utrymme än i den vuxna kvinnorollen. Att bli kvinna 

innebär att växa upp och rätta sig efter normer. ”Att fortsätta vara flicka trots att åren 

går kan vara ett sätt att undkomma de krav som ställs på vuxen femininitet”.136 Just 

här ligger det revolterande med det eviga flickskapet, att aktivt avsäga sig de normer 

och krav på ansvar som kommer med att växa upp. 
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4. Avslutande diskussion 
 
Lika lite som man kan se tillbaka på nittiotalets Riot Grrrls, Spice Girls genombrott 

och flickforskningens framväxt som enskilda företeelser, lika lite kan man se 

utgivningen av Darling River och Gurlesque: the new grrly, grotesque, burlesque 

poetics 2010, temat gurlesk på Stockholm internationella poesifestival 2013 och det 

kommande införandet av gurlesk i Svenska Akademiens Ordlista 2015 som enskilda 

företeelser. Gurlesken, den monstruösa feminina estetiken, tar en allt större plats i 

kulturen. 

        Sara Stridsbergs Darling River kan definitivt läsas som en gurlesk roman. 

Darling River innehåller många gurleska aspekter och använder sig av en gurlesk 

estetik. Karaktären Lo är nästan så typiskt gurlesk en karaktär kan bli. Hon är en skev 

flicka med skeva uppväxtförhållanden, stark sexualitet, förfallande kropp och för små 

klänningar. Hon, som hon själv uttrycker det, ”[spränger sina] klänningar och goda 

avsikter före lunch”.137 Hennes sjukdomsdrabbade kropp beskrivs som grotesk, något 

som hon och hennes far desperat försöker skyla med rosetter, läppstift och peruker. 

Formen i Darling River är skev, hoppar hit och dit i tiden, rör sig ständigt i 

gränslandet mellan dröm och verklighet, sanning och lögn. Som Österholm betonar: 

skeva flickor kräver skeva texter. Språket i Darling River har också det tydliga 

gurleska inslag, de återkommande flickrumskodade symbolerna som klänningar, 

fjärilar, rosor och speglar laddas med mörk symbolik. I språket syns både 

maximalistisk estetik och beskrivningar av det äckliga och obehagliga. Tematiken 

kring flickkvinnor och det eviga flickskapet kan lätt kopplas till gurlesken men 

Stridsbergs gurleska roman begränsar sig inte till flickskapet. I Stridsbergs prosa 

laddas även andra femininiteter med gurleska drag, moderskapet, honapan i 

fångenskap, alla får de ta plats i Stridsbergs gurlesk. Greenberg ifrågasätter själv vad 

femininitet och flickskap innebär i Gurlesque: 

 
And what is girly, anyway? Rainessance faire wench? Daisy Dukes-Daisy Mae inbred 
bumpkin? Japanese fetish Goth Lolita street fashion? Marilyn Chambers Ivory Snow 
porn girl? Unicorn princess? Cheerleader? Stripper? Rock Star? Mermaid? Activist? 
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Slut? Virgin? Queer? Fishnets? Knee socks? Lip-gloss? Lollipops?138 
 

Gurleskbegreppet har dykt upp allt mer i media och på kultursidor. Även om 

gurleskens framväxt bör bejakas så är det, som Dockhaveri Förlag betonade i bråket 

med 10TAL, viktigt att inte låta gurleskbegreppet approprieras och urvattnas. 

Gurlesken bör fortsätta vara en muterad My little pony som bråkar med auktoriteter 

och ett uppsträckt långfinger mot allt vad könsroller, normer och duktighet heter. Just 

det lyckas i allra högsta grad Darling River med.  

        Det finns något befriande och revolutionerande i den gurleska estetiken. 

Femininiteten, som konstant nedvärderats och undvikits av patriarkatet, och många 

gånger tyvärr även av feminismen, tillåts ta plats, skapa sig själv på nytt. Det feminint 

kodade laddas med nya betydelser och de skeva flickorna avsäger sig ilsket rollen 

som goda förebilder. I det docksöta leendet gnistrar skarpa huggtänder, de 

rosenmönstrade klänningarna sprängs av ursinnigt växande flickkroppar, inte ens 

boksidorna kan hålla den framrusande gurlesken nere. Österlund betonar 

femininiteten som feministisk strategi: ”Mycket bläck och mascarablandade tårar har 

flutit för att berätta och hävda att även korta kjolar och röda läppar kan vara en 

feministisk strategi, att glitter och dockor kan vara vapen mot genusordningen. Att det 

inte är samma sak som att acceptera den traditionella kvinnorollen.”139 Kanske rör vi 

oss mot en ny era där frossandet i rosa, dockor och glitter kan få ses som den protest 

det faktiskt kan vara. En era där skeva flickkvinnor som Lo kan få stå på barrikaderna 

hand i hand med uppsagda mödrar och groteska Lolitagestalter, avsäga sig rollen som 

goda förebilder och krossa patriarkatet med rosenmönstrade klänningar, trasiga 

speglar och sina egna smutsiga kroppar som främsta vapen. 
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