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En stad utanför staden

En studie av plats i Sara Stridsbergs roman

Beckomberga – ode till min familj

”Så när tänker du göra det?”

”Det kan jag inte säga. Det måste vara som ett fall inom mig. 

Jag kan inte ge dig några tider eller platsangivelser för det. 

Det finns ingen kronologi där, inga kartor. (180)”
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1. Inledning

Första  gången  jag  läste  Sara  Stridsbergs  roman  Beckomberga  –  ode  till  min  familj   1

fångades jag av dragningskraften karaktärerna har till  platsen Beckomberga; de roterar 

runt  sjukhuset  som  planeter  runt  solen  i  ett  solsystem.  Jag  upplevde  att  romanens 

huvudperson  inte  var  en  person  utan  en  plats:  mentalsjukhuset  Beckomberga:  ett 

mentalsjukhus som skulle bli ett av Europas största med tvåtusen patienter, en hotfull plats 

där konstnären Sigrid Hjertén avled till följd av en lobotomi och på samma gång en fristad 

där utsatta och vilsna människor fick uppleva trygghet och kärlek.

Stridsberg föddes 1972 i Solna. ”Beckis” var ett hotfullt ord och Beckomberga var 

en plats där hon motvilligt besökte sin far.  I arbetet med romanen återvänder hon till sin 2

barndomsbild,  vrider  på den och finner flera platser  inuti  samma plats.  Karaktärerna i 

romanen bär alla på sin unika bild av Beckomberga, sin egen värld; detta är tydligast 

illustrerat hos ”Den siste patienten”, Olof. Psykiatrireformen 1995 innebar att de sjuka 

skulle behandlas ute i samhället och att mentalsjukhusen skulle stängas.  I sitt sista samtal 3

med läkaren Janowski sitter  Olof med en jordglob på golvet  (45).  Han har spenderat 4

största  delen  av  sitt  liv  på  Beckomberga  och  den  nya  världen  är  lika  artificiell  som 

jordgloben på golvet vilket leder till att Olof tar sitt liv.

Trots  alla  spännande  karaktärer  i  romanen  har  jag  valt  att  fokusera  på  den 

homodiegetiske författaren Jackie och hennes föräldrar, Jim och Lone. I romanen smälter 

fyra generationer samman: Jims döda mamma Vita har aldrig vistats på sjukhuset men Jim 

säger att Vita ringer honom där ibland, Jackie spenderar sina tonår på Beckomberga och 

återvänder senare dit med sin son Marion. Den cykliska rytmen skapar en plats där Vita, 

Jim, Jackie och Marion kan mötas, trots att alla fyra aldrig har existerat i samma tid – 

tiderna sammansmälter men rummet består. 

Den ryska litteraturvetaren Mikhail Bakhtin introducerade begreppet kronotop som 

betyder tidrum – en term som han har lånat från Albert Einsteins relativitetsteori. I sin essä 

 Sara Stridsberg, Beckomberga – ode till min familj, Bonnier, Stockholm, 2014.1

 Erika Josefsson, ”Stridsberg befriar Beckomberga”, Länstidningen i Östersund, 2014-08-22.2

 Socialstyrelsen, ”Sammanfattning”, Slutrapport från utvärderingen av 1995 års psykiatrireform, 1999. Hämtat 3

från http://www.socialstyrelsen.se/publikationer1999/1999-15-1 2015-12-10, utskrift i författarens ägo.

 Alla sidreferenser till mitt primärmaterial, romanen Beckomberga – ode till min familj kommer att ske i form 4

av parenteser i den löpande texten, detta för att undvika för många fotnoter.
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”Forms of time and chronotope in the novel”  diskuterar Bakhtin tid och rum i litteraturen 5

från  medeltiden  fram  till  1500-talets  Rabelais  och  redogör  för  hur  kronotopen  kan 

fastställa genrer genom att studera tidens och rummets förhållande till varandra. Tid och 

rum är oskiljaktiga: tiden tjocknar och synliggörs av rummet samtidigt som rummet blir 

laddat och svarar till tidens rörelser.  I sin genomgång av familjeidyllens kronotop sätter 6

Bakhtin ord på något som fungerat som en ingång till min analys:7

Platsens enhet sammanför och till och med smälter samman vaggan och graven (samma lilla 

hörn, samma jord), och för också samman barndom och ålderdom (samma skogsdunge, flod, 

samma lindar, samma hus), livet från flera olika generationer, och som alla sett samma saker. 

Detta utsuddande av alla tidsliga gränser som möjliggörs av platsens enhet bidrar också till 

skapandet av den cykliska rytmen från tid som är så karakteristisk för idyllen.  8

Platsen sammansmälter de temporala gränserna och när författaren återkommer till platsen 

från olika tidslinjer blir det mindre tydligt i vilken tid vi befinner oss. Ett exempel är de 

återkommande beskrivningarna av träd. Jackie frågar Jim om han kan se hur träden har 

förändrats, men inser att han inte ser träden alls; han är inkapslad i sig själv, inuti honom 

finns ingen tid (93). 

Det  finns  ett  samband mellan  Bakhtin  och  Stridsberg  eftersom de  båda  låtit  sig 

inspireras  av  Einsteins  relativitetsteori:  Einstein  som  person  och  hans  teorier  om 

gravitation är ett  genomgående tema i Stridsbergs roman. Bakhtins tankar om platsens 

enhet och tidens sammansmältning har därför varit en viktig ingång till den överliggande 

ramen  i  denna  uppsats,  nämligen  den  franske  filosofen  och  idéhistorikern  Michel 

Foucaults tankar om heterotopier: verkliga icke-platser.

Foucault presenterade sina tankar om heterotopier under en föreläsning för en grupp 

arkitekter, Cercle d’études architecturales, i Paris 1967.  En heterotopi är varken en utopi 9

(positiv samhällsvision) eller en dystopi (anti-utopi, negativ samhällsvision), en heterotopi 

 Mikhail Bakhtin, ”Forms of time and chronotope in the novel”, The dialogic imagination: four essays, Univ. of 5

Texas P., Austin, 1981 (1975).

 Bakhtin, s. 84.6

 Det är värt att notera att det bostadsområde på sjukhusområdet har fått titeln ”Idyllen i Bromma”. När Sara 7

Stridsberg såg det blev hon förtvivlad, berättar hon i den tidigare nämnda intervjun i Nya Länstidningen i 
Östersund, se fotnot 4.

 Bakhtin, s. 225. Min översättning.8

 Michel Foucault, ”Different Spaces”, Essential works of Foucault, 1954-1984. Vol. 2, Aesthetics, method and 9

epistemology, New Press, New York, 1998, s. 175–185. Jag har omarbetat citaten från engelska till svenska.
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är någonting annat (hetero: annat, olika): en realiserad, genomförd utopi som har tilldelats 

en verklig plats. Allt som finns i världen representeras, utmanas och inverteras på samma 

gång inuti heterotopin.  Bland Foucaults heterotopier har jag tagit min utgångspunkt i 10

krisens  och  avvikelsens  heterotopi  –  platser  där  människor  som avviker  från  rådande 

normer blir placerade, som till  exempel psykiatriska institutioner. Jag vill i  min analys 

använda Foucaults tankar om heterotopier för att studera platsen Beckomberga. Jag vill 

vrida och vända på mentalsjukhuset för att få syn på hur Stridsberg ger kött och blod till 

sitt  dokumentära  material.  Jag  anser  att  Stridsberg  genom denna  roman  visar  på  hur 

litteraturen  har  förmågan  att  tränga  sig  in  i  en  plats  och  utifrån  den  både  se  och 

genomskåda oss människor.

1.1 Syfte, metod och frågeställning

Jag ska studera rummens funktioner i Beckomberga – ode till min familj utifrån Michel 

Foucaults  tankar  om  heterotopier,  med  fokus  på  avvikelsens  heterotopi.  Foucault  har 

forskat och skrivit mycket om institutioner och mentalsjukhus och den komplexa gränsen 

mellan vad som anses friskt och vad som anses sjukt, något som också verkar intressera 

Stridsberg.

Romanen är episodisk berättad och följer därför inte en tydlig kronologi, tiden står 

stilla,  rum från  olika  tider  placeras  intill  varandra;  alla  klockor  på  Beckomberga  har 

stannat på halv fyra och karaktärerna tycks ibland svara på en fråga som ännu inte har 

ställts. Om tiden ställer sig i bakgrunden så menar jag att rummet existerar i förgrunden. 

Genom att först acceptera att tiden är bruten och opålitlig kan vi upptäcka hur rummen kan 

kommunicera med varandra från olika tider.

Frågorna som jag försöker besvara är: Vad har platsen för betydelse i en berättelse? 

Vilka  möjligheter  har  platsen  för  att  spegla,  invertera  och  påverka  karaktärerna  i 

litteraturen? 

Jag  tänker  undersöka  hur  karaktärernas  världar  samverkar  och  kontrasterar  mot 

varandra i två delar: ”Beckombergas heterotopier” och ”Guldlockzonen – karaktärernas 

positioner”.

I  första  avsnittet  undersöker  jag  hur  Beckomberga  fungerar  som  en  heterotopi 

genom att analysera Jackies beskrivning av Beckomberga (illusionens heterotopi), och se 

 Foucault, s. 178.10
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hur  denna  heterotopi  blir  en  kontrast  mot  arkitektens  Carl  E.  Westmans  vision  av 

mentalsjukhuset (kompensationens heterotopi). 

I det andra avsnittet ”Guldlockzonen – karaktärernas positioner” låter jag Foucaults 

tankar om hur människans världsbild förändras med upptäckten av att jorden roterar runt 

solen möta Stridsbergs tankar om att en roman ska berättas utifrån en bestämd punkt. Jag 

går också in djupare på vilka positioner karaktärerna Jackie,  Lone och Jim intar inför 

Beckomberga och inför varandra, hur deras förflyttningar påverkar varandra och romanen 

i stort.

1.2 Tidigare forskning

Sara Stridsberg anses vara en av Sveriges främsta författare. Hon belönades 2007 med 

Nordiska  rådets  litteraturpris  för  romanen  Drömfakulteten.  Hennes  fjärde  roman, 

Beckomberga  –  ode  till  min  familj  gavs  ut  på  Albert  Bonniers  förlag  hösten  2014.  11

Stridsberg nominerades till Augustpriset för fjärde gången och belönades med Aniarapriset 

samt Europeiska unionens litteraturpris 2015. Romanen tog stor plats i svensk media även 

hösten  2015  då  den  sattes  upp  som  pjäs  på  Elverket  i  Stockholm  i  regi  av  Annika 

Silkeberg.  Under samma period gick romanen som radioföljetong på Sveriges Radio P1.12

Stridsbergs  författarskap  har  främst  diskuterats  i  tidskrifter,  nyhetstidningar  och 

webbpublikationer i form av recensioner och intervjuer. Receptionen av Beckomberga – 

ode till min familj var överväldigande positiv och det skrevs om boken i alla stora svenska 

mediehus: Svenska Dagbladet fastslog att Stridsberg försvarar ”sin plats bland de främsta i 

svensk samtidslitteratur” , Dagens Nyheter skrev att romanen utspelar sig ”i den sortens 13

drömnära verklighet  som hon [Stridsberg] så väl  behärskar”  och Expressen skrev att 14

romanen ”är en lika lättillgänglig som förbryllande roman”.  15

 Redan den 21 juli 2011 läste Sara Stridsberg upp en passage ur romanen under sitt sommarprat i Sveriges 11

Radio P1. Programmet går att höra på Sveriges Radios hemsida: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/126264?
programid=2071.

 Dramaten, program till pjäsen Beckomberga, 2015, hämtat från: http://www.dramaten.se/Repertoar/12

Beckomberga/ 2015-12-10, utskrift i författarens ägo.

 Therese Eriksson, ”En mästare på stämningar”, Svenska Dagbladet 2014-09-05.13

 Malin Ullgren, ”Skimrande om det bottenlösa”, Dagens Nyheter 2014-10-20. 14

 Nils Schwartz, ”Becksvart ljus i Sara Stridsbergs nya bok”, Expressen 2014-09-06. 15
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Tidskriften  Horisont  gjorde  i  sitt  första  nummer  2015  ett  specialnummer  om 

Stridsbergs författarskap, hennes skrivprocess samt arbetet med Beckomberga – ode till 

min familj.  I artikeln ”Kontroll och karneval” reflekterar Anna Remmets kring begreppet 16

heterotopier  och  refererar  till  Maria  Margareta  Österholms  avhandling  Ett 

flicklaboratorium i valda bitar: Skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 till 2005.  17

Remmets  nämner  några  av  Foucaults  heterotopier  och  hur  de  kan  fungera  som  en 

övergång (internatskola)  för att  särskilja avvikande och att  de kan ”fungera subversivt 

även  om  de  ursprungligen  skapats  av  makten  i  syfte  att  urskilja,  kontrollera  och 

korrigera”. Remmets är precis som jag inne på Bakhtins tankar, men har sitt fokus på hur 

det  karnevaliska  i  litteraturen  ”vänder  upp  och  ner  på  etablerade  ordningar  och 

maktstrukturer”.18

Belysande intervjuer om Stridsbergs arbete med Beckomberga – ode till min familj 

har  publicerats  i  Fokus ,  Nöjesguiden  och norska Aftenposten .  En intervju som är 19 20 21

extra intressant och intim i förhållande till platsen är den i Dagens Nyheter då journalisten 

Pontus Dahlman tar en taxi ut till Beckomberga tillsammans med Stridsberg.  På vägen 22

dit berättar Stridsberg att hon hoppas komma in i någon av byggnaderna och att hon har 

försökt många gånger förut. De lyckas ta sig in till byggnaden för kvinnor, Stora Kvinns. 

Stridsberg upptäcker att klockorna fungerar igen, senast hon var där hade de stannat på 

halv fyra, så som har skett också i romanen. 

Stridsberg  framträdde  i  teveprogrammen  Malou  efter  tio  och  Babel.  Stridsberg 

berättar för Malou von Sivers hur hon känner sig besläktad med romanens huvudfigur 

Jackie,  men att  hon till  skillnad från Jackie aldrig tyckte om att  besöka sin pappa på 

Beckomberga.23

 Peter Björkman m.fl., Horisont: tidskrift för litteratur och kultur, 2015: 1.16

 Maria Margareta Österholm, Ett flicklaboratorium i valda bitar: skeva flickor i svenskspråkig prosa från 1980 17

till 2005, Uppsala 2012, Maria Margareta Österholm och Rosenlarv förlag, Diss: Uppsala universitet.

Anna Remmets, ”Kontroll och karneval”, Horisont: tidskrift för litteratur och kultur, 2015: 1, s. 16 f.18

 Lisa Carlsson, ”Tillbaka till dårhuset”, Fokus 2014-08-29.19

 Elis Burreau, ”Sara Stridsberg om nyutkomna ’Beckomberga – ode till min familj’”, Nöjesguiden 2014-09-02. 20

 Finn Skårderud, ”Kan vi redde et menneske?”, Aftenposten 2015-02-08.21

 Pontus Dahlman, ”Sara Stridsberg: ’Jag ville betrakta världen utifrån ett mentalsjukhus’”, Dagens Nyheter 22

2014-09-01.

 Malou efter tio, teveintervju i TV4, 2014-11-05, hämtat från: http://www.tv4.se/efter-tio/klipp/sara-stridsberg-23

om-mentalsjukhuset-beckomberga-3006185 2015-12-10.
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Elisabeth Hjorth publicerade 2015 en avhandling med titeln Förtvivlade läsningar – 

litteratur som motstånd & läsning som etik där hon använder Stridsbergs Drömfakulteten 

som en av fyra romaner i sin analys.  I sin avhandling fokuserar Hjorth på läsarens makt 24

och hur litteraturen förhåller sig till världen. Trots att avhandlingen inte är applicerbar för 

mitt arbete med rum och plats i Beckomberga – ode till min familj nämner Hjorth i ”Syften 

och frågeställningar” någonting som klingar med min analys: ”den litterära texten ställer 

upp en annan värld som möjlig och invaderar läsaren med denna osäkrade plats”.  Här 25

vänder sig Hjorth till läsningen som etiskt arbete och reflektion. Jag tänker i stället hålla 

min blick på ett narratologiskt plan, nämligen att studera hur plats och rum gestaltas i 

litteraturen och hur det kan möjliggöra nya tolkningsmöjligheter. Stridsberg, med Hjorths 

begrepp, invaderar platsen Beckomberga och blottar dess sår med litteraturens kraft.

Det  finns  också  en  avhandling  från  2012  av  Henriett  Thune  på  Universitetet  i 

Stavanger  som  analyserar  bearbetningen  av  Stridsbergs  roman  Drömfakulteten  till 

scenuppsättningen  av  Valerie  Solanas  will  be  President  of  America  utifrån  Mikhail 

Bakhtins estetik.  26

Det har skrivits sex kandidatuppsatser om Stridsbergs verk, främst med fokus på 

sexualitet  och  femininitet.  Johanna  Lindbo  publicerade  2013  en  magisteruppsats  med 

titeln  Att  fly  sin  kropp.  En studie  om gränsöverskridning  i  Sara  Stridsbergs  prosa  på 

Göteborgs universitet.27

1.3 Presentation av romanen

Beckomberga  –  ode  till  min  familj  är  ett  verk  som  ligger  nära  Stridsbergs  eget  liv; 

Stridsbergs pappa var själv intagen på Beckomberga sjukhus och romanen är uppbyggd på 

 Elisabeth Hjorth, Förtvivlade läsningar: litteratur som motstånd & läsning som etik, Göteborg, 2015, Glänta 24

produktion, Diss: Uppsala universitet, 2015.

 Hjorth, s. 8.25

 Henriette Thune, Mikhail Bakhtin's aesthetic object: adaptation analysis of Sara Stridsberg's novel The 26

Dream Faculty and its theatre adaptation Valerie Solanas will be President of America, Stavanger, 2012, 
Faculty of Arts and Education, University of Stavanger, Diss: Universitetet i Stavanger, 2012.

 Johanna Lindbo, Att fly sin kropp. En studie om gränsöverskridning i Sara Stridsbergs prosa, magisteruppsats, 27

Göteborgs universitet, 2013, hämtat från: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/33378?locale=sv 2015-12-10.
���8

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/33378?locale=sv


samtal  mellan  fadern  och  dottern.  Som undertiteln  ode  till  min  familj  antyder  så  är 28

romanen ett ode, en hyllningssång, till författarens familj, men också en sång till de utsatta 

och försvarslösa som ”passerade sjukhusparken vid Beckomberga under åren 1935 till 

1995” (357).

Sara Stridsberg har forskat om Beckomberga och mentalsjukhusets historia där det 

svenska  välfärdssamhället  utgör  fonden:  ”Ibland  har  jag  tänkt  att  Beckombergas  tid 

sammanföll med välfärdsstatens tid, 1932–1995” (344). Romanen har en historisk tidsram, 

men romanens handling har en bruten tidsaxel: drömbilder blandas med arkitektens kartor, 

naturvetenskapliga tankar från Albert Einstein vävs in med mordet på statsministern Olof 

Palme.  Romanen  är  delvis  ett  dokument  om  Beckomberga,  men  bakom  dokumentet 

öppnas  det  upp  flera  andra  Beckomberga,  bakom  Beckombergas  fasad  bultar  ”ett 

institutionshjärta” (173). 

Romanen tar sin utgångspunkt i de svenska mentalsjukhusens historia och ideologi 

och Stridsberg ”lindar in världen i slöjor och sagor”, något som den trettonåriga Jackie 

säger att hennes mamma Lone brukar göra (30). Jackie berättar om Beckomberga som en 

magisk plats  där havsfåglar  flyger genom korridorerna och säger att  hon kan se såren 

blottas i arkitekten Carl E. Westmans perfekta konstruktion. Jackie väver samman olika 

tidsaxlar, men står hela tiden står vänd med blicken mot rummet, mot Beckomberga.  

Romanen fungerar på flera narrativa plan med olika livsöden som korsas. I denna 

analys kommer jag främst att fokusera på Jackie, hennes pappa Jim som på sjukhuset får 

namnet Jimmie Darling och mamma Lone som trots sina utlandsresor som journalist inte 

lyckas distansera sig helt från Beckomberga. 

Detta är en historia om en splittrad familj där familjemedlemmarna försöker skapa 

sig nya världar och samtidigt återskapa den värld som gått förlorad. Så var också Carl E. 

Westmans vision om Beckomberga: att anlägga en stad utanför huvudstaden som alltid 

skulle ligga solbelyst där patienterna skulle få kunna få läka och finna sin plats i världen 

(66).

 Peter Björkman, ”Jag kan fortfarande inte begripa att skönlitteraturen verkligen är fri”, Horisont: tidskrift för 28

litteratur och kultur, 2015: 1, s. 6 ff. 
���9



2. Foucaults heterotopier

Foucault menade att heterotopier, ”andra rum”, är platser som är ”kopplade till alla 

andra platser, men på ett sådant sätt att de upphäver, neutraliserar eller inverterar alla de 

relationer  som  är  avsedda,  speglade  eller  representerade  av  dem”.  Han  inleder  sin 29

föreläsning med att berätta om hur 1800-talet var besatt av historia och tid och att 1900-

talet  blev  rummets  era,  ”the  age  of  space”  då  världen  upplevs  simultant,  genom 

juxtapositioner, det som är nära ligger på samma nivå med det som är långt borta, världen 

ligger  utspridd.  Han beskriver  denna  tidsålder  som ”ett  nätverk  som kopplar  samman 

punkter och väver sitt garn”  och påpekar att hans tankar resonerar med strukturalismens 30

strävan att försöka etablera element som skett i olika tider och sätta dem intill varandra. 

Detta fokus på rummet handlar inte om ett förnekande av tiden utan snarare ett sätt att 

handskas med vad vi kallar tid och vad vi kallar historia. 

Foucault börjar med att sammanfatta rummets era i den västerländska traditionen 

med start  i  medeltiden då det rådde en ”hierarkisk ensemble av platser”,  det  vill  säga 

heliga och profana platser, skyddade och öppna platser samt urbana platser och platser i 

lantmiljö.  Denna  medeltida  bild  av  rummet  upplöstes  av  vetenskapsmannen  Galileo 

Galilei. Inte för att han ”upptäckte, eller snarare återupptäckte” att jorden kretsade runt 

solen utan för att han visade på ”en rymd som var oändlig, och oändligt öppen”.  Ett 31

föremål på en plats blev en punkt i rörelse och ett stillastående föremål var fortfarande ett 

föremål i rörelse, men oändligt nersaktad. Dessa upptäckter resulterade i att vi under 1600-

talet gick in i utvidgningens tid. På 1900-talet har utvidgningen sedan ersatts av placering   

(emplacement) – relationer av närhet mellan punkter och element.  Foucault menar att ”vi 32

lever inuti en ensemble av relationer som definierar placeringar, absoluta till varandra, och 

omöjliga  att  ställa  ovanpå  varandra”.  Allting  står  alltså  i  position,  i  relation,  till 33

någonting  annat.  Jag  menar  att  Foucaults  tankar  kring  positionering  och  placering  av 

punkter  går  att  applicera  på  litteraturen,  något  jag  återvänder  till  i  min  analys  av 

Guldlockzonen. 

 Foucault, s. 178.29

 Foucault, s. 175.30

 Foucault, s. 176.31

 I stället för placering tänker jag att ordet positionering också skulle kunna fungera som översättning. I denna 32

analys håller jag mig till ordet placering.

 Foucault, s. 178.33
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Mentalsjukhuset  Beckomberga  är  med  Foucaults  terminologi  en  avvikelsens 

heterotopi; den är kopplad till alla platser utanför Beckomberga; den ska representera men 

samtidigt invertera; den ska stabilisera det kaos som råder inuti patienterna; den ska ge 

känslan  av  trygghet  genom  att  klä  in  fönstrens  galler  så  att  de  obemärkt  flyter  in  i 

byggnaden.

Det fruktbara med att studera en sådan plats i litteraturen är att se hur själva platsen 

kan få en subversiv funktion, mentalsjukhuset både bekräftar och raserar vår världsbild. 

Genom att säga att någon är sjuk säger du samtidigt att du själv är frisk, genom att skapa 

en plats för sjuka är ett sätt för samhället att säga att det är ett friskt samhälle. Att studera 

en plats som en heterotopi är ett sätt att få syn på dessa glidningar; det är ett sätt att rikta 

inifrån platsen och ut i världen och via platsens blick få syn på oss själva, synliggöra vad 

det är människan har eftersträvat när den har skapat platsen.

2.1 Heterotopins sex principer

Foucault förklarar heterotopins funktion i samhället genom sex olika principer: krisens 

och  avvikelsens  heterotopi,  kyrkogårdens  heterotopi,  trädgårdens  heterotopi,  tidens 

heterotopi, öppna och slutna heterotopier och heterotopier i relation till befintliga platser: 

den illusoriska platsen och den kompensatoriska platsen.

Krisens  heterotopi  var  något  som  fanns  i  vad  Foucault  nämner  som  primitiva 

samhällen. Dessa platser var priviligierade, heliga eller förbjudna platser som besöktes av 

människor  som  befann  sig  i  vad  som  då  ansågs  vara  ett  kritiskt  tillstånd,  däribland 

menstruerande eller gravida kvinnor och äldre människor. Krisens heterotopi fungerade 

som  en  sluten  värld  där  människor  fick  ta  sig  genom  sitt  kritiska  tillstånd  utanför 

samhället. Foucault nämner några exempel på krisens heterotopier som finns kvar än i dag, 

bland  annat  privatskolor  där  det  sexuella  uppvaknandet  sker  ”någon  annanstans”  och 

smekmånaden som skapades för att kvinnan inte fick bli av med oskulden var som helst.

Krisens heterotopi har i vår tid utvecklats till avvikelsens heterotopi: en plats som 

innefattar  platser  där  människor  placeras  vars  beteende är  avvikande i  förhållande till 

rådande normer, som psykiatriska institutioner, ålderdomshem och fängelser. Det är denna 

avvikelsens heterotopi som jag har använt som klangbotten i denna analys.34

 Foucault, s. 180.34
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I heterotopins andra princip diskuterar Foucault kyrkogården och platsens relation 

till samhället. Trots att kyrkogården är en avvikande plats jämfört med andra kulturella 

platser så är den kopplad till i samhället eftersom alla har någon släkting begravd i jorden. 

Fram till  sjuttonhundratalet var kyrkogården placerad mitt i  samhället,  bredvid kyrkan. 

Sedan dess har kyrkogården flyttat allt längre från stadens hjärta eftersom de döda ansågs 

föra med sig dödliga sjukdomar till de levande från sina gravar. Kyrkogården blev ”den 

andra staden” dit familjer fick bege sig för att sörja. 

I  den  tredje  principen  diskuterar  Foucault  platser  som  kan  sammanställa  flera 

positioner som egentligen är oförenliga. Här nämner han teaterns rektangulära scen där 

flera platser kan existera trots att  de egentligen är oförenliga. Samma rektangel finns i 

biografen  där  rektangeln  är  uppsatt  längst  bak  i  rummet  och  där  åskådaren  ser  ett 

tredimensionellt rum projiceras på en tvådimensionell duk. Den äldsta varianten av dessa 

heterotopier  med  oförenliga  positioner  är  trädgården.  Persernas  trädgårdar  var  heliga 

platser  där  rektangelns  fyra  hörn  representerade  världens  hörn  och  där  fontänen  eller 

dammen i mitten representerade världens navel, världens center. Dessa heliga trädgårdar 

utvecklades sedan till de persiska mattorna som från början skulle symbolisera trädgården, 

en trädgård som kunde röra sig genom rum.35

I  sin  fjärde  princip  om heterotopier  kommer Foucault  in  på  tid  och nämner  här 

termen heterokronier, heterotopins koppling till tidsliga avbrott (découpages du temps). En 

heterotopi fungerar i full utsträckning när människan upplever ett avbrott med sin normala 

tid. Museum och bibliotek är platser där människan försöker samla och arkivera all tid 

som har passerat  på ett  ställe.  Dessa platser ”står  utanför tiden och skyddas från dess 

erosion, alltså ett projekt att organisera en slags oavbruten och obestämd samling av tid på 

en plats som inte flyttar på sig”.  Som motsats till dessa samlande platser är festivaler och 36

marknader; platser som annars står tomma avbryter tiden när de endast ett par gånger om 

året får besök av ”bås, stånd, ovanliga föremål, brottare, ormtjusare och spåpersoner”. Här 

nämner han också resor till Polynesiska byar där resenären kan leva primitivt och naket i 

tre veckors tid.37

 Foucault, s. 182.35

 Ibid.36

 I dag skulle ett exempel kunna vara Digital Detox Holidays där resenären kan åka till platser dit internet inte 37

kan nå. John O’Ceallaigh, ”Digital detox holidays: Switching off from technology dependency”, The Telegraph 
2013-03-11. Hämtat från: http://www.telegraph.co.uk/luxury/travel/3317/digital-detox-holidays-switching-off-
from-technology-dependency.html 2015-10-12, utskrift i författarens ägo.
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I sin femte princip diskuterar Foucault heterotopier som förutsätter ett system av rum 

som är både isolerade och öppna på samma gång. Här nämner han platser som går att 

besöka endast om besökaren genomgår vissa reningsprocesser, antingen av både religiösa 

och hygieniska skäl som på muslimska bad eller av endast hygieniska skäl som i den 

skandinaviska bastun. I motsats till dessa platser nämner han platser som tycks vara öppna 

för  alla  trots  att  så  inte  är  fallet.  Hans  exempel  är  särskilda  rum som fanns  på  stora 

lantgårdar i Sydamerika där besökaren trodde att rummet som den befann sig i var placerat 

i hjärtat av hemmet men att det i själva fallet inte låg i direkt anslutning till de centrala 

rum där familjen vistades.

I  den  sjätte  och  sista  principen  presenterar  Foucault  heterotopiernas  två 

kontrasterande ytterligheter i relation till befintliga platser: bordellen som den illusoriska 

platsen på en sida och kolonin som den kompensatoriska platsen på den andra.  Dessa två 38

punkter befinner sig på var sin sida av heterotopins båge. 

Även om Foucault kategoriserar heterotopierna i dessa principer är det inte helt lätt 

att skilja dem åt. Samtliga heterotopier har gemensamt att de är ”andra platser” som på 

något vis inverterar och speglar redan existerande platser, oavsett om det är kyrkogårdar, 

trädgårdar  eller  museum.  Jag  har  utgått  från  avvikelsens  heterotopi  eftersom 

mentalsjukhuset infaller i den kategorin och använt den som bakgrund för att närma mig 

de två sistnämnda heterotopierna: den illusoriska och den kompensatoriska platsen.

3. Beckombergas heterotopier

Illusionens heterotopi är en plats som blottar människans inre rum; en drömsk plats där 

besökaren får ge liv åt sina inre begär och släppa ut sina förbjudna tankar, ge dem ett rum 

och en resonans. På en sådan icke-dömande plats kan fantasin väckas till liv, synden kan 

få lov att styra utan att be om förlåtelse, den fläckade skulden kan föras fram och benådas 

med ljus. Jackies beskrivning av Beckomberga går att sammanföra med Foucaults bild av 

bordellen och illusionens heterotopi. 

För  att  beskriva  kompensationens  heterotopier  använder  Foucault  jesuiternas 

kolonier i Sydamerika som exempel. Jesuiterna i Paraguay kunde planlägga en hel by i ett 

form  av  ett  kors  med  två  avenyer  som  korsade  varandra,  ”kristendomen  markerade 

rummet  och  den  amerikanska  världens  geografi  med  sitt  fundamentala  tecken”. 

 Foucault, s. 184.38
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Kompensationens heterotopi är ”en plats som är en annan, en annan verklig plats, lika 

perfekt, lika noggrann, lika välarrangerad som vår är illa sammansatt, som ett virrvarr”.  39

Jag  menar  att  arkitekten  Carl  E.  Westmans  tankar  om  Beckomberga  går  att  se  som 

kompensationens heterotopi. För att bäst exemplifiera detta vill jag inleda med att förklara 

Carl E. Westmans heterotopi för att sedan visa på hur Jackie river hål i fasaden, hur hon 

ger läsaren titthål och visar vad som döljer sig där bakom.

3.1 Carl E. Westmans värld – kompensationens heterotopi

En  av  romanens  centrala  berättarnivåer  är  den  faktaförankrade  berättelsen  om 

mentalsjukhuset  Beckomberga  där  arkitekten  Carl  E.  Westmans  visioner  om  de  nya 

mentalsjukhusen beskrivs. Westman är ”en man med ett stort lockigt huvud fyllt av idéer 

om en ny värld där sjukdom inte längre existerar, inte oreda och fattigdom och all den 

förödmjukelse som alltid har omgett de sjuka och förlorade” (118). Stridsberg har forskat i 

Beckombergas historia och läst många journaler om patienterna som vistats där.  Denna 40

forskning innefattar kända personligheter, däribland sångaren Jussi Björling, författaren 

Nelly Sachs,  konstnären Sigrid Hjertén och Olof  Palmes mor.  Författarens forskning 41

gestaltas huvudsakligen i Westmans vision av Beckomberga, främst i kapitlet med titeln: 

”Kartan  (Sorgens  arkitektur)”.  På  Westmans  ”stora  ritbord  på  Medicinalstyrelsen 

expanderar  skisserna av en liten stad utanför  huvudstaden som ska rymma allt  för  en 

underlig människa” (66). Arkitektens blick på Beckomberga i Stockholm, Sankta Maria i 

Helsingborg och Umedalens sjukhus i Umeå, uttryckt genom Stridsberg ord, ekar med 

Foucaults beskrivning av kompensationens heterotopi:

Släta  och  diskret  färgsatta  fasader  med  branta  ofta  valmade  tak.  Galler  finns  inbyggda  i 

fönstren, men Westman har fått gallren att se naturliga ut, som en del av byggnadskonsten, och 

det tar en stund innan man upptäcker dem utifrån. De arkitektoniska idealen är sparsamhet, 

 Foucault, s. 184.39

 Lisa Carlsson, ”Tillbaka till dårhuset”, Fokus 2014-08-29. I denna intervju berättar Sara Stridsberg hur hon 40

lärt känna många av Beckombergas patienter genom att läsa journaler, bland annat den allra första patienten som 
bodde där, Anna.

 Olof Palmes mor Elisabeth von Knieriem vistades på Beckomberga för att hon var dement, något som ska ha 41

framkallat rykten att Olof Palme själv sökte behandling på sjukhuset. Hämtat från: http://www.aftonbladet.se/
nyheter/kolumnister/yrsastenius/article10770346.ab 2015-10-12, uskrift i författarens ägo.
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stramhet, kärvhet, enkelhet, och arkitekturen är inte tänkt att väcka några förväntningar som 

verksamheten  inte  kan  infria.  Det  är  både  anspråkslöst  och  monumentalt,  grandiost  och 

melankoliskt (66-67).42

Arkitekturen är inte tänkt att väcka några förväntningar som platsen inte kan infria, platsen 

ska vara lika stilla som våra människans inre är stormigt – sådan är kompensationens 

heterotopi.  Illusionens  heterotopi  är  det  rakt  motsatta,  genom  Jackie  genomskådar  vi 

Westmans brister genom att blotta arkitekturens öppna sår:

I mitt minne flyger vita havsfåglar genom sjukhuskorridorerna. Det kan inte ha varit så, men 

det är så jag minns den där första gången vi besöker honom på sjukhuset. Ljudet av frasande 

vingar, fjädrar och en svag lukt av hav och död, som om vågor slog mot en strand någonstans 

inne i byggnaden, som om arkitekturen dolde ett öppet sår (352).

I denna passage belyser Jackie det öppna såret i Westmans värld; hon söker det öppna sår 

som måste finnas i arkitektens skapelse. 

Ett av dessa sår är byggnadens hjärta, ett återkommande motiv i berättelsen. Sara 

Stridsberg berättar i en intervju i tidskriften Fokus att det var bilden av ett bultande hjärta 

inuti en byggnad som blev hennes ingång till berättelsen: ”Den allra första bilden jag fick 

var av en man som stod vid en övergiven byggnad och höll händerna tryckta mot fasaden, 

som om den  var  varm som människohud.  Som om det  slog  ett  hjärta  där  inne.”  I 43

Stridsbergs bild döljer sig Jackies värld, det öppna såret och det bultande hjärtat, bakom 

fasaden som är Westmans värld:

Det sägs att gamla patienter fortfarande återvänder till Klockhusparken vid Beckomberga, att 

de  står  där  under  träden  med  händerna  tryckta  mot  den  solblekta  fasaden,  som  om  ett 

institutionshjärta ännu slog där inne,  en svag människopuls mot min hand när jag rör  vid 

fasadens svagt blodröda färg (173).

Denna spänning och lek mellan Jackies och Westmans skilda uppfattningar av platsen 

skapar ett drömspel och en maktbalans som gör att läsaren hela tiden måste vara på sin 

 Jag använder främst blockcitat i denna analys också när de inte fyller fem rader. Detta eftersom Sara 42

Stridsbergs prosa är tät och pregnant och kräver att få stå för sig själv, som poesi.

 Lisa Carlsson, ”Tillbaka till dårhuset”, Fokus 2014-08-29.43
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vakt. Kan det finnas havsfåglar där, det finns ju inget hav? Hur kan alla klockor ha stannat 

samtidigt? Westman bygger upp och Jackie river ner. 

3.2 Jackies värld – illusionens heterotopi

Jackies  Beckomberga  är  en  icke-dömande  plats.  I  stället  för  sparsamhet  och  stramhet 

berättar  Jackie  om det  vilda  och  drömska  Beckomberga  där  begäret,  sexualiteten  och 

våldet  får  härska,  ingenting är  kontrollerat  och allting  kan ske.  Jackies  mentalsjukhus 

skimrar i guld av ett illusoriskt hopp:

Jim hade ett sätt att berätta om världen som fick mig att känna att vi var upphöjda och utvalda 

och när jag lyssnade på hans historier om vårt liv blev världen som förgylld omkring oss. När 

jag  kom till  Beckomberga  och  träffade  de  gamla  männen  som talade  om sig  själva  som 

kungligheter och majestäter kände jag igen någonting från Jim. Deras liv tycktes också vara 

gyllene, upphöjt. De svävade ensamma en bit ovanför alla andras liv. Inombords for de fram i 

stora gulddroskor genom världen, älskade och fruktade av alla (26).

Jackie höjer upp platsen Beckomberga för att minnas sin pappa Jim. Hon ger honom en 

plats  där  han  kan  fördjupas,  bli  någonting  mer  än  den  frånvarande  fadern.  Jackies 

Beckomberga  är,  som  Foucaults  beskrivning  av  bordellen,  ett  illusionens  rum  som 

fördömer de verkliga rummen. När vi möter Jim i en tid före Beckomberga ligger han 

utslagen i en park, ett verkligt rum, bland tomburkar och tidningar. Men på Beckomberga 

får han ett ljus och ett nytt namn: Jimmie Darling – en älskad person. Jimmie Darling är en 

medelålders  man  som  lever  på  paus  från  sitt  alkoholberoende,  undantaget  att  han 

emellanåt får dricka champagne med läkaren Edvard Winterson under nattliga eskapader 

på Östermalm. Jim får en chans att  bli  någon annan och Jackie får en chans att  möta 

honom i ögonhöjd, människa till människa, och inte längre i konventionella roller som 

dotter och far – en relation som aldrig fungerat för någon av dem. På Beckomberga kan de 

mötas; där är de båda barn och båda vuxna, där knyter Jim ett band av guld som ”ser ut att 

vara en gardinsnodd” (58) runt midjan och där anländer Jackie till sjukhuset i hatt, rävboa 

och pälskappa. Jackie skapar den fader som hon saknat under sin uppväxt; hon skänker 

färg, oftast guld, till minnen som annars skulle riskera att framstå som bleka och tragiska. 

Jackie  minns  hur  Jim kunde  förgylla  världen,  genom sin  berättelse  om Beckomberga 
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återgäldar  hon  honom  genom  att  förgylla  Beckomberga;  hon  målar  mentalsjukhusets 

sorgsna väggar med guld. Jackies minnen hjälper henne att närma sig platsen och på det 

viset försöker hon också förstå sin egen värld, sin egen punkt i universum.

Det nostalgiska skimmer som Jackie ljussätter och beslöjar mentalsjukhuset med är 

förlåtande  och  omfamnande.  Det  fruktansvärda  och  skrämmande  som  pågick  på 

mentalsjukhusen,  som lobotomier  och  chockterapier,  är  oftast  vad  som står  i  fokus  i 

litteraturens skildringar av mentalsjukhusen. Hos Stridsberg lämnas sådana hot nästan helt 

utanför  berättelsen,  men  även  illusionens  heterotopi  har  glipor  och  kompensationens 

heterotopi visar sin närvaro:

Och  det  är  såhär:  plötsligt  rusar  en  flicka  iväg  över  gårdsplanen  och  en  flock  vitklädda 

sköterskor springer efter henne och brottar ner henne i gräset. Vi ser det hända och lägger 

knappt märke till  det,  men det  finns alltid där,  hotet  om att  bli  flyttad eller  instängd eller 

nedsövd. Jag är den enda som är fri att gå härifrån och allt jag vill är att stanna kvar” (129).

Jackie känner av institutionens kalla grepp, hon är medveten om hoten som finns, men 

hennes fascination suddar ut de hårda kanterna. 

Illusionens heterotopi visar sig tydligast i form av att samtliga klockor har stannat på 

samma tid:  halv  fyra.  I  romanen sammansmälter  motivet  hjärta  med motivet  klocka och 

klockhuset beskrivs som byggnadens institutionshjärta. Under ett av Jims många besök med 

Edvard liknas sjukhusklockan vid ”att  sitta inuti  en jättelik kropp, ett  hjärta av järn som 

arbetar  alldeles  intill  honom,  en  främmande  farlig  puls”  (49).  När  Olof  besöker  Doktor 

Janowski för deras sista samtal talar de om att klockan har stannat på halv fyra: ”det är den 

tid när flest människor dör om natten”, berättar Olof (45). 

Institutionshjärtat återkommer i ett samtal mellan Jackie och patienten Sabina som Jim 

är förälskad i:

”Vet du vad klockan är? frågar jag för att ha någonting att säga.”

”Ingen aning. Halv fyra.”

”Den är alltid halv fyra här.”

”Det är för att allting alltid går under klockan halv fyra.”

”Gör det?”

”Japp. Klockan halv fyra genomborrades han av ödets spjut på korset. Halv fyra föll jag. Det 

var ingen som fångade mig (154).”
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I bibeln står det inte att Jesus dog halv fyra, däremot står det att han korsfästes vid niotiden 

på förmiddagen, tredje timmen enligt judisk tid och att han dog på den nionde timmen, alltså 

mellan klockan tre och fyra på eftermiddagen.  44

Som tidigare nämnts var det bilden av ett hjärta bakom husfasaden som inspirerade 

Stridsberg  att  börja  skriva  boken.  Illusionens  heterotopi  får  sitt  blod  och  sin  luft  från 

institutionshjärtat,  det  avslöjar  glidningen  mellan  det  verkliga  och  det  icke-verkliga,  det 

levande och icke-levande samt det illusoriska i kontrast till det kompensatoriska.

Där Westman ville skapa en plats som skulle kompensera människans brister vill 

Jackie kasta ljus på samma brister och föra upp dem tills de blir betydelsefulla. Det är här 

den sjukes bild av den friska möter den friskas bild av den sjuke. Jag menar att romanens 

storhet är att ingen av parterna helt tar över utan båda sidor slängs fram och tillbaka tills 

friktionen planar ut och ingen går segrande ur striden. När Beckomberga försvinner finns 

det  varken något  kompenserande  eller  beslöjande  kvar.  När  patienterna  återvänder  till 

samhället  tillhör  de  inte  längre  en  grupp  som  kan  definieras;  de  fria  patienterna  får 

människor att känna sig otrygga.  45

Genom att studera dessa två ytterligheter av heterotopins funktioner menar jag att 

det går att se hur spänning kan skapas genom att klyva en plats mitt itu och låta delarna 

kontrastera och samtidigt komplettera varandra.

4. Guldlockzonen – karaktärernas positioner

I en intervju i tidskriften Horisont säger Sara Stridsberg att det är hennes ”övertygelse att 

varje berättelse har en sann punkt – en magisk plats varifrån den skall berättas. Det finns 

bara en exakt plats i universum där livet kan uppstå – den bör ligga inte för nära och inte 

för långt bort från solen”.  Stridsbergs tankar om en sann punkt kan sammanföras med 46

Foucaults tankar om att allting står i relation till något annat och att det krävs en ensemble 

 Thor-Leif Strindberg, ”Jesu timmar på korset”, Bibelfrågan – ett interaktivt lexikon över bibeln och kristen 44

tro. Publiceringsdatum ej angivet. Hämtat från: http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/tidkors.htm 2015-10-12, 
utskrift i författarens ägo.

 År 1999, fyra år efter psykiatrireformen, uttalar sig överläkaren Markus Heilig i Aftonbladet: ”Dom dör. Tar 45

livet av sig eller fryser ihjäl, dör i någon sjukdom. Dom sitter illaluktande i tunnelbanan, skriker i högljudda och 
aggresiva samtal med inre röster.” Per-Ivar Sohlström, ”Sjuk – och utkastad”, Aftonbladet 1999-10-17, hämtat 
från: http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9910/17/psyk.html 2015-10-12, utskrift i författarens ägo.

 Peter Björkman, ”Jag kan fortfarande inte begripa att skönlitteraturen verkligen är fri”, Horisont: tidskrift för 46

litteratur och kultur, 2015: 1, s. 6 ff. 
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av relationer för att definiera en plats.  Om Beckomberga är en heterotopi så är sjukhuset 47

en punkt varifrån alla karaktärer intar en position. Genom att utgå från platsen kan vi se 

hur  de  olika  karaktärerna  rör  sig,  hur  de  är  beroende  av  varandras  förflyttningar; 

exempelvis hur en karaktär ibland måste förflytta sig för att släppa fram någon annan.

Guldlockzonen är  den beboeliga  zon som ”är  bältet  runt  en stjärna (vår  sol,  till 

exempel) där temperaturen är idealisk för att flytande vatten ska finnas på en planets yta”, 

skriver astronomen Arne Lapidus i en artikel i Expressen.  Guldlockzonen har fått sitt 48

namn från historien om Guldlock som väljer att sätta sig på Lilla Björns stol, äta dennes 

gröt och sova i dennes säng eftersom dessa saker är precis lagom jämfört med Pappa Björn 

och  Mamma Björn.  Sara  Stridsberg  nämner  Guldlockzonen  under  titeln  till  kapitlet 49

”Observatoriet”: ”En himlakropp måste befinna sig på ett exakt avstånd till en stjärna för 

att den inte ska brännas sönder av ljuset och för att inte allt liv ska frysa till is” (255). 

Romanens spänning ligger till stor del i hur karaktärerna rör sig kring den sol som 

kan bränna dem om de kommer för nära. Hos Jackies pappa Jim är det alkoholen som är 

solen  och  i  förlängningen  Beckomberga  eftersom  han  hamnar  där  på  grund  av  sitt 

alkoholmissbruk. Jim berättar att han ser till ”att befinna sig på ett exakt avstånd mellan 

livet och döden” (273). För Jackie är det också Beckomberga som är solen och som leder 

henne till Paul: en farlig sexuell kraft som Jackie måste hålla ett avstånd till för att inte gå 

under.

Att studera de olika karaktärerna utifrån deras positioner och se hur de förhåller sig 

till en plats kan fungera som en metod att bättre förstå karaktärerna och deras relationer 

inför varandra. Som ett leksakståg av trä med en plusmagnet och en minusmagnet på var 

sida av varje vagn; en sida hakar på och den andra stöter bort. Om varje karaktär är en 

sådan vagn så avgörs deras agens på hur de står vända mot platsen och inför varandra.

4.1 Jims position

Jackie beskriver Jims alkoholism som ett ingenmansland där han kan ”göra vad som helst, 

som om han var odödlig.” Han befinner sig ”i den magiska guldlockszon som kärleken till 

 Foucault, s. 178.47

 Arne Lapidus,”Här är jordens kusin: ’Är en revolution’”, Expressen 2014-04-29.48

 Sofia Ström, ”Jorden-liknande planet upptäckt”, Svenska Dagbladet 2010-09-30.49
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alkoholen utgör” (273). Patienten Sabina, som Jim är förälskad i, säger att Jim har för stort 

hjärta och att han dricker för att det ska bli mindre. Så länge Jim lyckas hålla alkoholismen 

på rätt avstånd kan han fortsätta leva ett någorlunda normalt liv; så länge denna medicin 

tas  i  en  regelbunden  rytm  kan  livet  fortgå  som  vanligt:  ”Bara  en  alkoholist  vet  att 

kontrollen är fullständig, den överskuggar allt, jag visste exakt när jag skulle sluta dricka 

för att klara av att ta mig upp ur sängen och hasa nerför Kammakargatan till kontoret.  
[- - -] Det var min protest, det var mitt uppror” (274). 

Författaren  Per  Olov  Enquist  beskriver  sin  alkoholism på  ett  liknande  sätt  i  sin 

självbiografi  Ett  annat  liv.  Han skriver  att  han  ”observerade  med  nästan  vetenskaplig 

exakthet sin promillehalt”.  Möjligen har Enquist  inspirerat karaktärsporträttet  av Jim. 50

När Enquist befann sig som djupast nere i sin alkoholism gifte han nämligen om sig med 

en kvinna som hette Lone, samma namn som Jackies mamma och Jims före detta har i 

romanen. I en intervju berättar Enquist om den tiden: ”Lone, min dåvarande hustru, var ett 

helgon.”51

Jims  och  Enquists  medvetenhet  om vilket  avstånd  de  måste  hålla  till  alkoholen 

vittnar om en annan tragisk figur i litteraturen, Ikaros, vars vingar av vax smälte när han 

flög för nära solen.  Ikaros blev varnad att inte flyga för lågt och inte för högt, men när 52

han var uppe i luften blev han hänförd av sin egen fullkomlighet, sin hybris, och glömde 

sitt avstånd till solen. Snart började vingarna smälta och Ikaros störtade rakt ner i havet.  

Detta väl avvägda avstånd påminner om både Guldlock och Guldlockzonens beboeliga 

planeter.  Jim lyckas behålla sin plats i  Guldlockzonen, något som Ikaros misslyckades 

med.

Parallellerna  mellan  Stridsberg  och  Enquist  tar  inte  slut  där.  I  en  recension  av 

Beckomberga  –  ode  till  min  familj  i  Svenska  Dagbladet  skriver  Therese  Eriksson  att 

”mjölkvit tycks vara Stridsbergs favoritfärg” och att hon ”bädda[r] in oss i ett suddigt, 

mjölkvitt  universum  där  vi  inte  behöver  konfronteras  med  tillvaron  oförsonligt,  klart 

belyst.”  Denna  färg  menar  jag  kan  användas  som  ett  avstannade  av  tiden  och  en 53

belysning av rummet. Det mjölkvita motivet dyker upp också hos Enquist när han skriver 

om sina femton år i Köpenhamn: ”De eftermiddagar han dricker är världen stilla, nästan 

mjölkvit.  Han sover  mycket,  somnar  alltid  in  med ett  nästan  lyckligt  leende;  när  han 

 P. O. Enquist, Ett annat liv, Norstedt, Stockholm, 2008, s. 441.50

 Karin Thunberg, ”Fokus på hoppet”, Svenska Dagbladet 2008-09-07. 51

 Publius Ovidius Naso, Metamorfoser, Natur och kultur, Stockholm, 1998.52

 Therese Eriksson, ”En mästare på stämningar”, Svenska Dagbladet 2014-09-05.53
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vaknar en timma senare är det jämntjockt mjölkvita borta och han fryser.”  När Jim sätter 54

sig i Edvard Wintersons kontor inför deras första samtal har han en ”brännande sol inom 

honom, blodets skrik efter det solvarma brännvinet som far genom ådrorna.” Jim känner 

oroligt hur hans kropp kräver alkoholen. Edvards blick ”tränger igenom hans hud som en 

röntgenstråle  och lyser  upp allting,  revbenen och hjärtat  som hänger  där  inne som en 

skugga” (49). Edvard är förvånad att Jim har en dotter eftersom Jim sagt när han kom till 

Beckomberga att han inte hade någon. Jim ser ut genom fönstret på himlen som är ”en 

mjölkvit himmel, febergula strimmor” och säger: ”Det kändes som om jag inte hade något 

barn. Det kändes som att allt var borta” (50). Den febergula himlen blir Stridsbergs och 

Enquists metafor för alkoholens tröghet, en avstannad tid, en lugn tjock vätska och en 

tröst.

Jims vingar smälter aldrig, han blir aldrig Ikaros, vilket förvånar Jackie: ”Ingen hade 

väl någonsin trott att Jim skulle bli gammal” (23). Däremot blir Jims vingar för stora för 

honom på Beckomberga och han berättar för Lone att han är sjuk därför att han inte längre 

kan flyga. Och här ligger beroendets omöjlighet, att antingen flyga för nära solen som 

Ikaros, upphöjd och fullkomligt lycklig innan det definitiva fallet, eller stå kvar på marken 

och se på medan vingarna inte längre kan ta dig någonstans, se dem bli obrukbara.

Jackie känner till Jims svårighet att stå strandad på marken utan att veta vad han ska göra 

av  sina  stora  vingar:  ”Jim  har  alltid  svävat  ovanför  avgrunden  leende,  berusad  och 

oövervinnerlig, han har alltid fått människor att skratta. Det är hans gåva till oss” (39).

Jims position och rörelse kretsar mellan ruset, sexualiteten och sjukhuset. Han finner 

ett  hem på Beckomberga,  därför att  han tillåts  vara den han är:  en kvinnotjusare som 

behöver alkoholens bedövning för att hålla sina nerver i schack.

För Jim är solen i Guldlockzonen befästad i alkoholen, men eftersom Beckomberga  

och Edvard låter detta beroende fortgå är Beckomberga i förlängningen hans förgörande 

sol. Kanske överlever Jim just för att Beckomberga stängs så att han kan bege sig till 

semesterparadiset  Cariño,  ett  ortnamn som betyder  just  älskling  (darling)  på  spanska. 

Kanske var hans räddning att han fick fortsätta vara Jimmie Darling där, på ett  lagom 

avstånd till solen. Olof klarade sig inte, inte Sabina heller, men Jimmie Darling klarade 

sig.

 Enquist, s. 389.54
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4.2 Lones position

För att vi ska få syn på Jackies position måste vi först se på vilket förhållande Lone har till 

Jim  och  Beckomberga.  På  många  sätt  bär  Lone  en  motsatt  bild  från  Jackie  av 

Beckomberga. Lone och Jim är separerade och Lone älskar honom inte längre. Hon håller 

sig i ständig rörelse och som journalist reser hon ”allt längre bort, hon håller till på andra 

sidan jorden där hon fotograferar förödelsen efter katastrofer” (271). Separationen från 

Jim och hans missbruk har lett till att Lone har fått en stabilare ekonomi, hon kan åka på 

semester och bygga upp ett nytt liv. Jackie säger: ”Ibland får jag en känsla av att livet inte 

riktigt rört vid Lone, att hon efter åren med Jim drog sig undan, som ett skadat djur” (30). 

Här  tycker  jag  mig  uppleva  en  spänning  eftersom  att  det  verkar  som  att  Lone  kan 

positionera  sig  på  flera  punkter  i  världen  medan  Jackie  är  kvar  i  den  lilla  staden 

Beckomberga  utanför  huvudstaden  Stockholm.  Jackie  verkar  uttrycka  en  viss  rivalitet 

gentemot Lone.

Lone har sett till att placera sig själv i en position långt ifrån den förgörande solen 

som i hennes fall  är  Jim och platsen där han bor,  Beckomberga. Jackie har endast ett 

fotografi från Beckomberga,  hon poserar  tillsammans med sina föräldrar  och säger  att 

Lone verkar vara ”på väg ut ur bilden” (35). 

Jim bär på vad Jackie beskriver som en sexuell förstörarglöd som är förankrad i 

alkohol och kvinnor (26). Edvard Winterson kallar Jim för Don Juan och Jim själv verkar 

vara medveten om sin egen glöd när  han ger  råd till  Jackie hur hon ska agera på ett 

mentalsjukhus:

”Kom ihåg det, Jackie, att om du någonsin hamnar på mentalsjukhus ska du alltid se till att bli 

tillsammans med avdelningssköterskan.”

”Okej… Varför?”

”Därför att det är hon som har makten över medicinskåpet” (103).

Jim använder sin sexuella förstörarglöd för att manipulera sköterskan Inger Vogel. Lone 

känner Jim bäst av alla och har sett nog av Jims missbruk av alkohol, droger och sex. Lone 

är den enda karaktären i romanen som lyckas frigöra sig från Beckomberga. Det är också 

genom Lone som läsaren möjligtvis inser att Beckomberga inte alltid är den magiska plats 

som  Jackie  beskriver.  När  Jackie  beskriver  Beckombergas  sjukhuskorridorer  låter  det 

snarare milt och ganska harmoniskt: ”Väggarna är gröna som insidan av en pool och ur 
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varje sal står en kvadrat av ljus” (51). I ett av samtalen med Jackie säger Lone att hon 

hatar lukten av sjukdom på Beckomberga, ”den där vita gryniga institutionslukten, jag 

mådde illa så fort jag kom in i sjukhusparken”. Jackie medger att hon också kände den 

lukten, men bara i början, sedan vande hon sig (148). Även när Lone rör vid Jim tycker 

hon att hans hår har ”en svag doft av medicin och institution, den fadda vita dova lukten, 

variga lindor, bårhus, såpa” (60).

Lone korrigerar också ibland minnen som Jackie känt sig säker på. Lone är ingen 

idealist, hon vill se världen för vad den är, hon är en journalist som granskar fakta. Jackie 

vill tro på sina bilder, hon vill tro på sitt Beckomberga och hon vill tro på sin pappa Jim:

”Kommer du ihåg trädet ni planterade åt mig i Observatorielunden, att det blommade den där 

vintern när Jim kom till  Beckomberga? [- - -] [K]ommer du ihåg att  det blommade mitt i 

vintern, att det plötsligt var små rosa och gula blommor överallt.”

”Det blommade inte”, säger Lone medan hon drar bort en hårslinga från ansiktet, ”det var din 

pappa  som  hade  satt  upp  papperslyktor  på  fyllan  några  veckor  innan  han  kom  till 

sjukhuset” (121).

Lone vet att det finns ett speciellt band mellan Jim och Jackie, hon är alltså medveten om 

sin egen position och är troligtvis den enda av de tre som är det.  Jackie själv att  hon 

identifierar sig mer med sin pappa än sin mamma: ”Jag liknade henne inte alls. När jag såg 

mig  i  spegeln  var  det  hans  ansikte  jag  såg,  Jims.  De  smala  mörkblå  ögonen, 

oberäkneligheten, blankheten” (57).

Det  är  också  Lone  som  inser  att  någonting  är  på  väg  att  ske  med  Jackie  den 

sommaren som hon inleder en romans med Paul, en patient på Beckomberga. Lone bönar 

Jackie att följa med henne på en resa till Odessa, men Jackie tänker inte åka någonstans, 

hon vill hålla sig nära Beckomberga och Paul. Lone inser att Jackie drar sig till faran och 

lämnar ett tidningsuppslag som visar en uppstyckad flicka på köksbordet innan hon åker 

(202). Men Lone accepterar ändå Jackies dragning till Paul och Beckomberga. ”Lone har 

aldrig hindrat mig från någonting som jag har velat göra. Jag har alltid fått den frihet jag 

behövt”, säger Jackie (62). Genom att Lone förflyttar sig långt bort, finns det plats för Paul 

att  träda  fram  och  en  möjlighet  för  Jackie  att  skapa  sitt  eget  rum  i  lägenheten  på 

Kammakargatan; ett rum där hon kan låta sin sexualitet få fritt spelrum.

Lones  frånvaro  för  alltså  Jackie  närmare  Jim.  När  Jim sedan avlägsnar  sig  dras 

Jackie i stället till den mystiska Paul. Lone verkar medveten om allt som sker, men väljer 

ändå att låta Jackie hållas. Kanske vill hon låta Jackie uppleva saker själv, kanske vill hon 
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efter  skilsmässan inte längre agera i  rollen som moder,  kanske vill  hon möta Jackie i 

ögonhöjd på samma sätt som hennes dotter verkar kunna göra med pappa Jim. Hur som 

helst så är kärleken Lones största hot och hon måste hålla sig borta för att inte dras mot 

Jim igen.

4.3 Jackies position

Om Jim behöver hålla alkoholen på avstånd och Lone behöver hålla Jim på avstånd så 

ligger  Jackies  utmaning  i  att  hålla  Beckomberga  på  avstånd:  ”Här  vid  det  övergivna 

sjukhuset finns Jim och natten, här finns någonting ogripbart som jag alltid har försökt 

hålla på avstånd, ett våld och en stor kärlek” (30). Jag tolkar att Jackies beskrivning av 

våldet och den stora kärleken syftar på Paul; han blir ett substitut för Jim under tiden när 

han inte vill träffa Jackie. Paul hamnade på mentalsjukhus efter att han strypt sin fru, ”hon 

var alldeles mjuk under mina händer (269) och säger till  Jackie: ”Jag är inte som din 

pappa. Jag är sjukare” (219). Det skeva i triangeln Jackie, Jim och Paul intensifieras av att 

Paul berättar om sin mörka bakgrund för Jim och trots att Jim vet att Jackie har fäst sig vid 

Paul så varnar Jim aldrig Jackie. Så när Paul tar stryptag på Jackie när de har sex har 

Jackie, likt Ikaros, börjat röra sig alldeles för nära den obarmhärtiga solen (249).

Det är på Beckomberga som Jackie genomgår en metamorfos, ett subjektblivande, 

och hon börjar klä sig i hatt, päls och rävboa. Hon köper sin hatt i en kvav antikvitetsbutik 

på  Drottninggatan  av  en  man  som  kallar  henne  ”lilla  kråkan”,  han  erbjuder  henne 

karameller. Denna butik är ett viktigt rum för Jackie, det var hit hon brukade gå med Jim 

när hon var yngre. I det rummet, inför en man som vill bjuda henne karameller, tar Jackie 

sina första steg mot sin förvandling: 

Jag  står  i  tamburen  med  skorna  på  och  rävboan  lindad  kring  halsen  och  stirrar  in  i  min 

spegelbild. I spegeln ser jag äldre ut än vad jag är, ögonen har mörknat och mitt ansikte är 

smalare, munnen ser ut att tillhöra en annan flicka (89).

Antikvitetsbutiken är också tidens heterotopi enligt Foucaults fjärde princip: platser som 

försöker  samla  och  organisera  all  tid  som passerat  på  ett  och  samma  ställe,  som ett 

bibliotek eller ett museum: ”Inne i butiken på Drottninggatan verkar tiden ha upphört, de 

gamla sakerna han säljer har ingenting med världen utanför att göra.” Mannen låter Jackie 
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ibland välja något ur hans samling: ”Oftast tackar jag högdraget nej, men jag kan inte 

motstå den här hatten fast den är maläten och luktar olycka” (84). 

Motivet med flicka klädd i hatt på väg mot sitt sexuella uppvaknande finns också i 

Marguerite Duras kända roman Älskaren (1984), vars senaste utgåva inleds med ett förord 

skrivet av Stridsberg själv.  I Älskaren beskriver berättaren hur hon som femtonårig flicka 55

klädd i  hatt,  urringad klänning och ett  par högklackade guldskor korsar Mekongfloden 

ombord på en färja. Duras skriver: 

Det är inte skorna som gör att det är något ovanligt, oerhört med flickans utstyrsel den här 

dagen.  Det  oerhörda,  den  här  dagen,  är  att  flickan  har  en  manshatt  på  huvudet,  en  mjuk 

gammalrosa filthatt med platta brätten och ett brett svart band.

Den avgörande tvetydigheten hos bilden, den ligger i denna hatt.56

Berättarens  egna reflektioner  i  Älskaren kring varför  jaget  valde  just  en  manshatt  hos 

butiksägaren kan ge en indikation på vad hatten betyder för Jackie.

Så här måste det ha gått till, jag kan ha provat hatten, bara sådär, på skoj, och betraktat mig i 

butiksägarens spegel och sett: i denna hatt blev formernas kantiga magerhet, denna barnsliga 

ofullkomlighet,  till  något  annat.  Den  upphörde  att  vara  en  brutal,  ödesbestämd  naturens 

ordning.  Tvärtom, den blev ett  val,  ett  andens val  som motsade naturen.  Plötsligt  var den 

avsiktlig. Plötsligt ser jag mig som en annan, som man skulle kunna se någon annan, utifrån, 

ställd  till  allas  förfogande,  till  alla  blickars  förfogande,  inlemmad  i  städernas  kretslopp, 

vägarnas, begärets.  57

I orden ”andens val som motsade naturen” finner jag det som är kärnan också i Jackies 

position. Jackie fortsätter att besöka Beckomberga även under den tid då Jim inte längre 

vill träffa henne. Jackie väljer Beckomberga och gör ett val som motsäger naturen, ett val 

vars fara och laddning kulminerar när hon inleder sin relation med Paul. Även kläderna 

som Jackie bär, pälsen och rävboan är spår och symboler av våld och övergrepp. Jackie ser 

rävboan hängande i ett träd intill ett par skära trosor och på en bänk i närheten finner hon 

pälsen liggande på en bänk. Vi kan inte vara säkra på vad som skett men vi vet att en 

person  har  blivit  av  med  sina  trosor  och  varma  ytterplagg,  troligtvis  följderna  av  en 

 Marguerite Duras, Älskaren, Bonnier, Stockholm, 2011 (1985), s. 7 ff.55

 Duras, s. 21.56

 Duras, s. 22.57
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våldsam handling. Jackie tar upp pälsen och ”håller den mot kinden. Den är silkeslen och 

kall som snö och har ett foder av silver på insidan. En stark doft av mal och cigarrettrök 

stiger ur den”. Hon går in till antikvitetsaffären på Drottninggatan för att visa pälsen för 

butiksägaren: ”Jag känner mig som ett fantastiskt djur när han låter händerna glida över 

den” (87-88). Jackie klär sig i övergreppets symboler, sveper dem om sig, som i Älskaren 

står  Jackie  ”till  alla  blickars  förfogande,  inlemmad  i  städernas  kretslopp,  vägarna, 

begärets”.  58

På Beckomberga inleder Jackie, som nyss fyllt fjorton år, sina första sexuella möten 

med den många år äldre Paul. Detta tema med en ung kvinna och en mycket äldre man är 

en återkommande bild i Stridsbergs verk, tydligt förankrad i hennes tredje roman Darling 

River  som är  inspirerad  av  romankaraktären  Dolores  i  Vladimir  Nabokovs  klassiska 59

roman  Lolita.  Jackie  slår  fast  att  det  är  ”kärleken  som  är  det  verkliga  vansinnet: 60

hänförelsen, svindeln, hysterin” (249). Hon är säker på att kärleken är en sjukdom och att 

Paul i så fall är den sjukaste hon vet. Jackie säger till Paul att hon är rädd att han ska bli 

botad.

”Var inte orolig, baby”, säger han och håller mina händer i ett skruvstäd ovanför huvudet, ”det 

går inte att bli frisk från det här” (248).

Paul berättar för Jim på Beckomberga att han mördat en kvinna som han en gång levde 

med och som födde hans barn Benny: ”Ett andetag bort och hon var inte längre min, allt 

som hade varit mellan oss var borta på några sekunder” (269). Läsaren får aldrig veta om 

han berättar detta också för Jackie, men det är som om hon redan vet; Jackies och Jims 

världar är  så sammansmälta att  det  som berättas för  Jim berättas också för  Jackie,  de 

befinner sig på samma rumsaxel. Jackie är medveten att hon närmar sig allt närmare solen, 

men vill inte stå emot passionen, lockelsen, begäret.

När Lone slutar komma till Beckomberga kommer Jackie och Jim varandra nära, 

kanske mer än någonsin. När Lone reser till Odessa bildar Jackie och han sin egen värld i 

lägenheten på Kammakargatan. Rummen har en roll och karaktärerna kretsar kring 

rummen i olika banor. Även antikvitetsbutiken har en roll därför att det är där som Jackie 

 Duras, s. 22.58

 Sara Stridsberg, Darling river: Doloresvariationer, Bonnier, Stockholm, 2010.59

 Vladimir Vladimirovič Nabokov, Lolita, Bonnier, Stockholm, 2007 (1957).60
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kan klä sig som en äldre kvinna inför en beundrande man. Hon dras till uppmärksamheten 

och fullföljer lidelsen med Paul. 

Genom att utgå från rummen kan vi få syn på hur karaktärer rör sig och vad som 

drar dem mot möten och ifrån möten. Denna magnetism gestaltas ofta i romanen i form av 

gravitation, den engelska titeln på boken är ”The Gravity of Love”  Men för rummens 61

skull och för att fördjupa Guldlockzonen tycker jag det fungerar bättre att tänka på en 

sådan magnetism som horisontell snarare än vertikal; därav min liknelse med leksakståget 

med magneter fastsatta på var sida av varje vagnen, en sida kan dra till sig en vagn 

samtidigt som den andra sidan kan stöta ifrån sig en vagn; så kan också relationerna 

fungera mellan karaktärerna i en roman.

6. Avslutande diskussion

I  mitt  arbete  med  Stridsbergs  roman  utifrån  Foucaults  heterotopier  har  jag  försökt 

synliggöra hur  en plats  aldrig är  statisk,  död eller  stillastående.  Genom att  studera en 

roman med rummet som primär och tiden som sekundär går det att se hur en plats inte är 

en stilla punkt, utan en rörelse oändligt nersaktad. En plats är inte bara en plats, en plats är 

en berättelse i sig själv, oavsett människans och tidens eventuella närvaro. 

Foucault anser att avvikelsens heterotopier skapades för att ta emot människor som 

inte själva kunnat hitta sin plats i livet. Sådan var platsen Beckomberga, en plats där varje 

patient frivilligt eller ofrivilligt skulle få sin egen plats. På så vis var platsen unik för varje 

patient och för dess anhöriga, barn, syskon och föräldrar, som också fick en relation till 

platsen. 

Bakhtins tankar om familjeidyllens kronotop ledde mig in på hur en specifik plats 

kan sammansmälta vaggan och graven. När Jackie frågar Jim när han tänker ta livet av sig 

svarar han: ”Det kan jag inte säga. Det måste vara som ett fall inom mig. Jag kan inte ge 

dig  några  tider  eller  platsangivelser  för  det.  Det  finns  ingen  kronologi  där,  inga 

kartor” (180). Detta svar skulle kunna utgöra Stridsbergs egen poetik: författaren upplöser 

kronologin och låter platsen Beckomberga bli levande och svävande i stället för statisk 

och stillastående.

 På förläggaren Magdalena Hedlunds hemsida används den engelska titeln The Gravity of Love. Hämtat från: 61

http://www.hedlundagency.se/stridsberg/ 2016-01-05, utskrift i författarens ägo.
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Beckomberga fungerar för mig som ett prisma i Stridsbergs roman: en ljusbrytande 

kropp som kastar olika ljus beroende på hur jag vrider på den. I stället för att se platsen 

utifrån karaktärens ögon har jag valt att studera karaktärerna utifrån platsens ögon. Utifrån 

platsen har jag sedan kunnat studera karaktärernas positioner och se hur beroende de är av 

rummen och av varandra.

Om institutionshjärtat  bakom Beckombergas  fasad  var  Stridsbergs  ingång till  att 

skriva romanen så var Guldlockzonen och bilden av romanen som ett solsystem en ingång 

för mig att  analysera romanen. Foucaults tankar om hur vi lever inuti en ensemble av 

relationer som definierar placeringar och platser och hur allting står i relation till något 

annat har visat sig vara fruktbart för att analysera karaktärs- och händelseutveckling. Jag 

har velat vända och vrida på platsen, men också se hur karaktärerna kretsar kring en sådan 

plats, på samma sätt som jorden roterar runt sin egen axel samtidigt som den går i en 

omloppsbana runt solen.

Enligt  Foucault  går  det  inte  att  urskilja  en  tydlig  gräns  mellan  en  utopi  och  en 

heterotopi; någonstans måste dessa två platser mötas och i detta gränsland existerar båda 

platser  samtidigt,  sammanvävda och sammanförda.  Foucault  använder  sig  av  spegelns 

metafor för att beskriva detta gränsland: ”I spegeln ser jag mig själv var jag inte är, i ett 

overkligt rum som öppnar upp sig virtuellt bortom ytan; jag är där borta, där jag inte är, en 

slags skugga som skänker mig sin synlighet, som tillåter mig att se på mig själv där jag är 

frånvarande – en spegelutopi.” Samtidigt som spegeln är en utopi, en plats där jag inte är, 

så är den samtidigt en heterotopi eftersom spegeln finns, den är ett verkligt föremål på en 

verklig plats.  62

För vidare forskning vore det intressant att djupdyka i hur Stridsberg använder sig av 

speglar i romanen och hur det ger upplevelsen av att befinna sig på gränsen mellan utopin 

och heterotopin. Spegeltematiken är främst förankrad i  karaktären Sabinas puderdosa i 

relation  till  Judarsjöns  blanka  spegelyta  och  Sigrid  Hjerténs  målade  änglar  i  kapellet. 

Tyvärr finns det inte plats för en sådan analys i denna uppsats. 

En  slutsats  som  kan  göras  är  att  Beckomberga  är  en  spegelplats  skapad  av 

människan, planlagd och uppbyggd för att avskilja vad som är en frisk och vad som är en 

sjuk människa. Människor som inte vistades på mentalsjukhusen kunde använda platsen 

som en bekräftan på sin egen friskhet. Beckomberga var som jag tidigare har nämnt en 

plats kopplad till alla andra platser men som kunde upphäva, neutralisera eller invertera 

 Foucault, s. 179.62
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relationerna den var tänkt att representera.  Ett sådant ”annat rum”, en heterotopi, var 63

Beckomberga och det menar jag att  Stridsberg har lyckats belysa i  sin roman. Hennes 

skildring  bekräftar  bilden  av  ett  mentalsjukhus  samtidigt  som  hon  inverterar 

förväntningarna,  byter  plats  på  vad  som  anses  friskt  och  vad  som  anses  sjukt; 

drömbilderna  upplevs  vara  verkliga.  Foucault  skriver  i  Vansinnets  historia  under  den 

klassiska epoken att ”Drömmen bedrar, den leder till förvirring, den är illusorisk. Men den 

misstar sig inte.”  Detsamma kan sägas om Stridsbergs gestaltning av Beckomberga: den 64

är drömsk och illusorisk, men den misstar sig inte.

I stället för att tänka att en plats är någonting som rymmer en  människa så menar 

jag att det går att tänka på människan som en bärare av platsen. Om vi accepterar att en 

plats är dynamisk och subversiv, att rummen på samma gång kan manipulera och låta sig 

manipuleras,  tror  jag  det  går  att  etablera  spännande  teorier  för  att  tolka  litteraturen. 

Platsen, och världen som platsen befinner sig i, existerar inte utanför människan utan inom 

oss. När Jackie drar sig till  minnes hur Jim brukade sitta i  Observatorielunden, dricka 

sprit, och tala med de döda, tänker hon: ”Ibland är det som om jag kunde röra vid den där 

platsen inom honom” (272).  Att  studera platsens betydelse i  litteraturen kan samtidigt 

belysa människans strävan att förstå vad det innebär att existera.

 Foucault, s. 178.63

 Michel Foucault, Vansinnets historia under den klassiska epoken, Arkiv, Stockholm, 1986 (1983), s. 127.64
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