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Inledning 

 

Karaktären Carolin i Maria Gripes roman Skugg-gömman (1988) är en kluven och opålitlig 

karaktär. Denna opålitlighet eller kluvenhet hos karaktären och i berättandet ska här 

diskuteras ur ett genusvetenskapligt eller feministiskt perspektiv. I denna analys tillämpas 

därför i huvudsak en genusvetenskaplig eller feministisk teori för att komma närmare en 

förståelse av romanens karaktär och uppbyggnad. Den feministiska teorin bygger på 

förståelsen och kritiken av könsmaktsordningen/patriarkatet och konstruktionen av kön, även 

kallat genus, där mannen är normen och kvinnan utgör det andra könet i samhället.1 I 

undersökningen används både benämningen genus och kön, i betydelsen konstruktionen av 

kön. Undersökningen utgår från följande två frågeställningar: på vilket sätt gestaltas 

kluvenhet genom romanens uppbyggnad och hur kan detta kopplas till kön? På vilket sätt kan 

karaktären Carolins kluvenhet kopplas till kön? 

Benämningen kluvenhet används genomgående som ett begrepp i uppsatsen i 

betydelsen splittrad eller styckad. Jag har valt att ta denna benämning i anspråk då jag anser 

att det sammanfattar textens och karaktärens ambivalens eller opålitlighet samt karaktärens 

inre dilemma i romanen. Undersökningen inleds med en diskussion av begreppet vansinne ur 

ett historiskt perspektiv med dess anknytning till kön och därefter granskas författargrepp. En 

betydande del av uppsatsen undersöker de gotiska inslagens betydelse för känslan av ett 

kluvet vara i romanen. Sedan analyseras karaktären Carolins dubbelgångare, kluvenhet och 

avslutningsvis förklädnadstemat. Syftet med uppsatsen är alltså främst att granska textens 

förhållande till kluvenhet och dess parallell till kön. Genom en granskning av romanens form 

och huvudperson hoppas jag komma närmare en djupare förståelse av karaktären Carolin och 

romanen Skugg-gömmans kärna. 
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Forskningsöversikt 

 

Skugg-gömman gavs ut 1988 som en sista del i en tetralogi kallad Skuggserien. Mitt val av att 

närläsa denna roman, framför att göra en översiktlig studie av hela Skuggserien, bygger på 

min ambition att göra en djupdykning i texten. Skugg-gömman utgör också en självständig 

berättelse som skiljer sig väsentligt från de tidigare delarna. Dessa binds samman av en 

ihållande intrig och utgörs av karaktären och berättaren Bertas historia. De tidigare delarna av 

tetralogin har dessutom en kompositionen gemensam. Skugg-gömman läses med fördel 

fristående där en djupare förståelse av Skuggseriens ogreppbara karaktär Carolin först blir 

möjlig. Den utgörs dessutom av Carolins egen berättelse. Till följd av att Skugg-gömman gavs 

ut sist i tetralogin är forskningen kring denna roman mer begränsad än den om de tidigare 

delarna. 

Den mest omfattande undersökningen av Gripes Skuggserie gjordes 1994 av Carina 

Lidström och är en tematisk studie som inkluderar Skugg-gömman. Sökande, spegling, 

metamorfos. Tre vägar genom Maria Gripes skuggserie utgår ifrån den unga människan och 

hennes utveckling. Det är Lidströms syfte att visa hur dessa tre utvecklingsfaser uttrycks 

genom karaktärerna Berta och Carolin men också på olika plan i texten. Lidström diskuterar 

även Gripes användning av metaforer, bilder, symboler, motiv, genrer och 

kompositionsmönster från den litterära och idéhistoriska traditionen.2 Lidströms användning 

av begreppet tema beskriver hon som att de valda tre temata (sökande, spegling, metamorfos) 

utgör grundstrukturer för ”en underliggande och generativ princip som på olika plan styr och 

präglar texten”.3 Avhandlingen belyser mycket av textens dolda budskap genom exempelvis 

metaforer, Lidström tar dock inte upp den genusvetenskapliga aspekten. Den unga människan 

                                                                                                                                                                                     
1 Simone, de Beauvoir, Det andra könet, övers. Inger Bjurström (Stockholm 1973)  
2 Carina, Lidström, Sökande Spegling Metamorfos. Tre vägar genom Maria Gripes skuggserie (diss. 
Stockholm/Stehag 1994), s. 9 f. 
3 Ibid, s. 13 
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är och förblir alltså en ung människa och ses sällan i ljuset av det kön hon bär. Ett undantag 

utgör möjligen hennes kommentar till Carolins skådespeleri. Men Lidström väljer även här att 

fokusera den sociala roll som konventionen tilldelar människor - och inte kön: 

 

Många av de teaterroller som nämns i Skugg-gömman står för olika attityder till den egna 

livsrollen, de utgör alternativa kvinnoroller som Carolin konfronteras med.4 

 

Maria Österlund har kön som utgångspunkt i avhandlingen Förklädda flickor. 

Könsöverskridning i 1980-talets svenska ungdomsroman. Där analyseras elva svenska 

romaner, däribland Skugg-gömman. Hon beskriver hur författaren, under 80-talets androgyna 

period, ofta intresserade sig för flickor förklädda till pojkar. Dessa flickors ärende var att 

rubba den invanda ordningen gällande könsroller. Österlund menar att det essentiella i Gripes 

skuggserie är ”insikten om att könet är en förklädnad”. Denna förklädnad förstör 

karaktärernas möjlighet ”att vara sanna subjekt”.5 Hon anser även att spegling, dubblering, 

sjukdom och fångenskap är centrala metaforer i Skugg-gömman.6  

 

 

Kvinnlig kluvenhet 

 

En litteraturvetare som har undersökt ett historiskt samspel mellan människans psyke och 

samhället är Ulf Olsson. I Jag blir galen. Strindberg, vansinnet och vetenskapen diskuterar 

Olsson Amelie Skrams romaner, om kvinnor som är intagna på och arbetar på mentalsjukhus. 

Dessa kvinnor, menar han, tvingas till underkastelse av en frånvarande gud som är patriarken. 

Olsson konstaterar även att kvinnan blir tillgänglig för en mer direkt disciplinering än mannen 

                                                           
4 Ibid, s. 118. 
5 Maria Österlund, Förklädda flickor. Känsöverskridning i 1980-talets svenska ungdomsroman (diss. Åbo 2005), 
s. 57. 
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då hon är underkastad en dubbel makt. Den dubbla makten består av samhällets övergripande 

och mannens mer specifika.7 Han sammanfattar också den västerländska synen på den 

vansinnige med grund i antikens tänkesätt och slår fast att det harmoniska subjektet är bundet 

till makt. 

 

Balans, harmoni, identitet – så kunde ett ideal för individens själsliga status sammanfattas. Det 

problem som detta ideal naturligtvis (re)producerar är dock svårbemästrat: för vem bestämmer 

när något nu är i balans? Vilken är världens och subjektets rätta identiteter? Och när är vi i 

harmoni med världen? Det harmoniska subjektet beror av en självkontroll som alstras ur 

makten.8 

 

Litteraturvetaren Christine Wilkie-Stibbs skriver om den kvinnliga konstnärens öde och 

komplicerade vara i The feminine subject in children’s literature. Hon som ständigt för en 

problematisk kamp för att försöka förena kvinnojaget med konstnärsjaget. En kamp där könet 

står i vägen för lusten att uttrycka sig. Den konstnärliga kvinnans kamp, skriver hon, bottnade 

bland annat i en rädsla för att ha använt fantasin för mycket. Detta hade främst sitt ursprung i 

föreställningen om att kvinnor som använde sig av sitt intellekt straffades med ödesdigra 

konsekvenser. Wilkie-Stibbs skriver: ”typically of the woman writer, she believes herself to 

have gone mad”.9 

Begreppet vansinne beror alltså på vem som definierar det. Men samhället har även 

möjlighet att påverka vår mentala hälsa skriver Sandra M. Gilbert och Susan Gubar i The 

madwoman in the attic. De pekar på det patriarkala samhällets effekt på kvinnans psyke 

genom sjukdomar som till exempel  anorexi och agorafobi och ger också exempel på ny 

forskning som beskriver hur det patriarkala samhället bokstavligen har gjort kvinnor fysiskt 

                                                                                                                                                                                     
6 Ibid, s. 56. 
7 Ulf, Olsson, Jag blir galen: Strindberg, vansinnet och vetenskapen (Stockholm/Stehag 2002), s. 172. 
8 Ibid, s. 114. 
9 Christine, Wilkie-Stibbs, The feminine subject in children’s literature (New York 2002), s. 49. 



 6

och psykiskt sjuka.10 Framför allt undersöker Gilbert och Gubar det kvinnliga författarskapets 

historia, i relation till idealbilden av kvinnan. De blottlägger här ett tydligt samband mellan 

kön och vansinne i historien. Det patriarkala och auktoritära samhället har traditionellt 

fungerat som en utlösande faktor till kvinnligt vansinne. 

 

For if contemporary women do now attempt the pen with energy and authority, they are able to 

do so only because their eighteenth- and nineteenth-century foremothers struggled in isolation 

that felt like illness, alienation that felt like madness, obscurity that felt like paralysis to 

overcome the anxiety of authorship that was endemic to their literary subculture.11 

 

Nya och outforskade djup går att finna vid en analys ur ett genusperspektiv av Skugg-gömman 

med utgångspunkt i karaktären Carolin. Carolin som ju är en skapande kvinna med 

manusförfattarambitioner som dessutom skriver sin egen undersökningsroman, nämligen 

Skugg-gömman. Karaktären i form av en kreativ och skapande kvinna som den Wilkie-Stibbs, 

Gilbert och Gubar tar upp. En medvetenhet om könsmaktsordningens konsekvenser för 

kvinnan på det mentala planet gör det alltså betydligt lättare att se vem eller vad som 

definierar den rätta identiteten och det harmoniska subjektet i romanen. Carolins kluvenhet 

kan alltså mycket väl relateras till genus, ett perspektiv som gör det lätt att urskilja ett slags 

underliggande struktur i kluvenheten som den framställs i Skugg-gömman. 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Sandra M, Susan, Gilbert, Gubar, The madwoman in the attic: the woman writer and the nineteenth-century 
literary imagination (New Haven 2 ed.2000)s. 53. 
11 Ibid, s. 51. 
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Den tvetydiga texten 

 

Carolins undersökning inleds med ett förord i jagform innan hon bestämmer sig för att skapa 

en distans till sig själv, genom ett ”hon”. 

 

Ordet ”jag” är visserligen lika kort, men på alla vis starkare, öppnare, kraftfullare och passar en 

”monumental” natur som min betydligt bättre. /…/ Men skrymmande personligheter måste 

ransoneras. Reduceras. Annars får de inte plats inom några bokpärmar. Tredje person blir därför 

lämpligast i mitt fall eftersom jag skall försöka berätta om mig själv utan att blanda mig i leken 

mer än nödvändigt. (Skugg-gömman, s. 6) 

 

Den simulerade självbiografin och den ärlighet i bekännandet som understryks ger en dunkel 

bild av verkligheten. Ett liknande grepp återfinns i texten då Carolin plötsligt ”glömmer” att 

skriva i tredje person.  

 

(Oj! Här glömde jag att hålla mig till tredje person! Men gör det alltså nu i fortsättningen.) 

(Skugg-gömman, s. 20)  

 

Detta är ett slags metafiktiva grepp vilka skapas genom att det till exempel påstås att texten är 

ett autentiskt manuskript eller vittnesmål. På detta sätt inplanteras ett tvivel hos läsaren vilket 

rubbar dennes verklighet och utformar ett slags metafiktiv labyrint.12 En vink om romanens 

tvetydiga förhållande till sanning utläses dessutom redan i bokens förord, som Gripe gör till 

huvudpersonens: 

 

Ingen lätt uppgift, men intressant. Vem vet – kanhända blir det en hel roman till slut! Fast sann i 

så fall - icke påhittad. (Skugg-gömman, s. 6) 
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Carolin berättar här om den utförliga och sanningsenliga undersökning hon är i stånd till att 

skriva - om sig själv. Gripes Skugg-gömman kan beskrivas som litteratur om litteratur om 

litteratur. Genom metafiktion skapas alltså en väl konstruerad och invecklad verklighet. Det 

ryms av allt att döma mängder av skenvärldar inom och utom ramarna för Gripes fiktiva 

självbiografi om Carolin. I ”Möte på tåg”, ett manus till en film som Carolin skrivit och själv 

spelar huvudrollen i, ska kamerans fokus ligga på boken hon läser. Då tillgodogör sig läsaren 

hela tre texter samtidigt. Dels romanen Skugg-gömman, Carolins manuskript och romanen 

Dorian Grays Porträtt. Enligt Lidström speglar denna scen också Carolins inre skeende och 

problematik.13 

 

När konduktören gått börjar hon bläddra i boken. (Dorian Grays porträtt av Oscar Wilde.) Några 

rader är förstrukna. Hon läser dem med ett uttryck av otålighet i ansiktet:  

 

Hon är all världens underbara hjältinnor i en person. Hon är långt mer än en individuell 

varelse…(Skugg-gömman, s. 185) 

 

I Skugg-gömman återger Carolin dessutom åtskilliga händelser genom att skriva ner dem i 

manusform genom dialoger som görs till repliker och noggranna scenanvisningar. 

Manusformen skiljer sig markant från Carolins gängse refererande undersökning av sitt liv, 

men också från de spontana och känsloladdade breven till Saga, hennes andra jag. De är 

istället medvetet skapade utifrån en stark känsla för ljud, ljus, färger, scenografi och 

symbolik. Plötsligt framstår Carolin som mindre kluven och mer insiktsfull. En diffus tanke 

om att hon döljer någonting för läsaren uppstår som kanske bidrar till karaktärens opålitlighet 

eller kluvenhet. Brevväxlingen mellan Carolins båda sidor speglar även hennes kluvenhet och 

                                                                                                                                                                                     
12 Mattias, Fyhr, De mörka labyrinterna: gotiken i litteratur, film, musik och rollspel (diss. Stockholm 2003), s. 
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tjänar, enligt Österlund, till att ”dubbelbelysa karaktären”. Genreväxlingarna samt 

tempusbyten i texten understryker också bilden av Carolin som en skapande människa.14 

Enligt henne är också den opålitliga berättaren en strategi som illustrerar att det finns ”lika 

många verklighetsuppfattningar som det finns karaktärer i texten”.15 Liksom uppfattningen 

om vem som är vansinnig och varför kan vara subjektiv, som tidigare konstaterats, kan alltså 

den opålitliga berättaren eller karaktären visa hur subjektiv sanningen är i romanen. 

 

 

De gotiska inslagen  

 

En gotisk text, skildrar en eller flera subjektiva världar, som saknar högre ordning och utmärks 

av en atmosfär av förfall, undergång och olösbarhet, samt innehåller grepp som ger texten 

labyrintiska egenskaper.16 

 

Utifrån denna definition av Mattias Fyhr i boken De mörka labyrinterna vill jag försöka 

fastställa den gotiska potentialen i Skugg-gömman. Det är mitt antagande att den innehåller 

fler influenser av gotiken än vad som hittills är känt och att detta bidrar till stämning av 

kluvenhet i romanen. Fokuseringen på den subjektiva upplevelsen i gotiken, som definitionen 

inleder med, överrensstämmer på flera olika sätt med Skugg-gömman. Fyhr exemplifierar den 

subjektiva världen med när fantasi och drömmar förbinds med verkligheten. Ett vanligt drag i 

den gotiska litteraturen är även huvudpersonen som styrs av sina känslor eller sina egna 

                                                                                                                                                                                     
109 
13 Lidström, s. 146 
14 Österlund, s. 186 f. 
15 Österlund, s. 167. 
16 Fyhr, s. 64. 
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syften.17 Detta stämmer mycket bra med Skugg-gömman vars huvudpersons undersökning 

ligger till grund för romanen. Och om textens komposition skriver Fyhr bland annat: 

 

Ofta skapas den subjektiva vinkeln genom att texten är uppbyggd av vittnesmål av olika slag – t 

ex en nedtecknad redogörelse, dagbok eller brev.18 

 

Detta är ett drag som Skugg-gömman onekligen anammat. I romanen, det som påstås vara en 

nedtecknad undersökning, ryms även brev och manuskript. Nästa kategori i Fyhrs definition 

beskrivs så här: 

 

Med ”ordning” avses t ex en samhällelig ordning. Denna ordning kan saknas genom att 

människor som har högre befattningar, d v s hög position i samhället använder sin makt på ett 

för omgivningen destruktivt sätt.19 

 

I Skugg-gömman kan man knyta detta till framför allt den patriarkala och auktoritära 

samhällsstrukturen, personifierad av till exempel filmbolagsdirektören, som försvårar för 

Carolin och begränsar hennes möjligheter. Till begreppet ”atmosfärens förfall” räknar Fyhr in 

en fragmentarisk text. 

 

Ofta sägs huvudpersonen hitta fragment varpå dessa presenteras visuellt för oss läsare. I 

Radcliffes The romance of the forest (1791) läser huvudpersonen ett manuskript som är 

fuktskadat.20 

 

På ett liknande sätt presenteras Carolins manuskript och Sagas brev för oss genomgående 

visuellt i Skugg-gömman. Fyhr menar också att förfallet kan gestaltas genom kroppen och 

                                                           
17 Ibid, s. 66 ff. 
18 Ibid, s. 68. 
19 Ibid, s. 69. 



 11

döden vilket är svårt att finna i Skugg-gömman. Däremot skulle Carolins självkritiska 

undersökning kunna utgöra det ”känslornas förfall” som Fyhr bland annat beskriver som 

melankoli, sorg och känslokyla.  

 

Till detta tema, ”känslornas förfall”, kan även räknas skildringar av hur huvudpersonen försöker 

handskas med och behärska sin inre smärta eller ångest. Huvudpersonen försöker lindra sin 

ångest med hjälp av estetiska och kroppsliga aktiviteter.21 

 

Ångest är ett alltför starkt ord att applicera på karaktären Carolins sinnesstämning där snarare 

förvirring, ilska, sökande och melankoli passar bättre som beteckningar. Att hon använder sig 

av teatern för att fly det som jag kallar en inre kluvenhet, kan däremot mycket väl ses som ett 

exempel på smärtlindring som hör gotisk litteratur till. 

Carolins språk blir aldrig otillräckligt, inte ens när känslan tar överhanden och därför 

finns inga tecken på det som beskrivs som ett ”språkligt förfall”.22 Det finns däremot ett 

”moraliskt förfall” vilket skildras som karaktärer som styrs av sina passioner och begår 

omoraliska handlingar.23 Carolins förklädnad till man är ett exempel på detta om man tar 

omgivningens reaktioner på hennes handlande i beaktande. En ”atmosfär av undergång” 

beskriver Fyhr som att någonting i texten förintas eller hotas av förintelse. 

 

Också denna kategori visar sig på flera nivåer, det som går under kan både vara t ex en 

huvudperson eller en tid/civilisation.24  

 

                                                                                                                                                                                     
20 Ibid, s. 73. 
21 Ibid, s. 78. 
22 Ibid, s. 79f. 
23 Ibid, s. 81. 
24 Ibid, s. 83. 
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Carolins förkastande av en traditionell könsroll skulle kunna vara ett exempel på detta, som 

ett tecken på att en tid och ett slags samhälle är på väg att upplösas eller gå under i Skugg-

gömman. 

Till kategorin ”atmosfär av olösbarhet” räknar Fyhr döda huvudpersoner, maktlösa 

vittnen och olösta slut. Stämningen gör att en situation känns olösbar och innebär till exempel 

att en huvudperson gång på gång försöker utföra en handling utan att lyckas, eller finner sig 

själv i en situation som inte går att komma ur.25 Försöket att förstå sig själv, som är Carolins 

huvudsyfte i romanen och bland annat består av att genom enträget speglande hitta sitt rätta 

jag (en metod som hon förklarar sig veta är dömd till att misslyckas) är ett exempel på ett 

detta.26 

Det är bland annat beskrivningen av miljön och dess detaljer som en labyrint som ger 

en text labyrintiska egenskaper, enligt Fyhr. Denna gotiska egenskap framträder möjligen i 

Skugg-gömman med greppet ”den mystiska tavlan”. I Skugg-gömman är det visserligen inte 

fråga om tavlor utan om foton, som ofta har betydelse för huvudpersonens öde, men utan de 

övernaturliga egenskaper som Fyhr sammankopplar med greppet. Desto större förankring i 

Skugg-gömman har dock dubbelgångarmotivet. Personer som liknar varandra, omedveten 

släktskap och symbiotiska förhållanden är några exempel som han lägger fram som kan 

knytas till Skugg-gömman. 27  Under rubriken ”psykiska och språkliga labyrinter” ger Fyhr 

exempel på hur huvudpersonen i den gotiska romanen känner eller beter sig som att den är i 

en labyrint. Till detta hör också huvudpersonens fantasi som blir ett föremål för tolkning, 

exempelvis genom mystiska drömmar: ”Huvudpersonen kan få känslan att en dröm innehåller 

viktig information och därför måste tolkas.”28 Carolins ständiga försök att tyda Sagas brev och 

                                                           
25 Ibid, s. 89. 
26 Gripe, s. 32. 
27 Fyhr, s. 97-104. 
28 Ibid, s.105. 
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ambitionen att tolka sig själv och sitt eget liv är i Skugg-gömman exempel på detta. Följande 

ord av Fyhr skulle i princip kunna vara en beskrivning av romanen Skugg-gömman. 

  

Gotiska litterära texter handlar om texter. De är uppbyggda av olika typer av texter, till exempel 

manuskript och brev och har ofta huvudpersoner som i sin tur intresserar sig för att läsa och 

skriva. Huvudpersonerna använder litteratur för att lugna sina egna nerver eller skriver egna 

texter.29 

 

Han avslutar stycket om de psykiska och språkliga labyrinterna med orden:   

 

I gotiska texter förvandlas följaktligen en stor del av allt som huvudpersonen upplever till tecken 

som ska tydas. 30 

 

Detta är mycket påtagligt i Skugg-gömman då själva utgångspunkten för romanen ju är att 

göra en grundlig undersökning av huvudpersonens liv med allt vad det innebär. Även läsaren 

ska få uppleva den gotiska labyrinten, enligt Fyhr.  Detta skapas genom metafiktion där det 

till exempel påstås att texten är ett autentiskt manuskript eller vittnesmål.31 Ett tydligt 

exempel i Skugg-gömman är när Carolin påstår att romanen är sann.32 Gotikens labyrinter, 

avslutar Fyhr sin definition, är dock inte av positivt slag utan en nedåtspiral av oordning, 

vilsenhet, låsning och tomma slutsatser.33 Kanske är det främst här vi ser skillnaden mellan 

den typiskt gotiska texten och romanen Skugg-gömman. 

Gilbert och Gubar frågar sig i The madwoman in the attic vad det innebär att vara en 

kvinnlig författare i en kultur vars fundamentala definitioner av litterär auktoritet är öppet och 

dolt patriarkala. Den kvinnliga författaren och det kvinnliga perspektivet under 1900-talet 

                                                           
29 Ibid, s. 108 
30 Ibid, s. 109. 
31 Ibid, s. 109. 
32 Gripe, s. 6. 
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ligger till grund för forskningen där de också lyfter fram ett nytt perspektiv på 

dubbelgångarmotivet i litteraturen: 

 

female authors dramatize their own self-division, their desire both to accept the strictures of 

patriarchal society and to reject them. What this means however, is that the madwoman in 

literature by woman is not merely, as she might be in male literature, an antagonist or foil to the 

heroine. Rather, she is usually in some sense the author’s double, an image of her own anxiety 

and rage.34 

 

Fyhr förstår dock inte denna synvinkel och kritiserar Gilberts och Gubars tanke om att 

kvinnliga författare uttrycker något specifikt kvinnligt: 

 

Man kan invända att dubbelgångarmotivet samtidigt är ett av de viktigaste i gotiken över huvud 

taget, varför man skulle vilja veta hur de kvinnliga författarnas dubbelgångare skiljer sig från de 

manliga författarnas dubbelgångare.35 

 

Istället föredrar han att betrakta texterna som ett slutet system där kön inte har någon 

betydelse men vill ändå tala om textens handling och djupare logik.36 Man kan här ställa sig 

frågan om det någonsin är möjligt att förbise sociala och kulturella sammanhang och mönster. 

Eller om feministisk teori helt enkelt inte är tillräckligt djup eller logisk för att kunna 

appliceras på den gotiska litteraturen. 

Det kan synas som om Mattias Fyhrs definition av gotik ibland är för lätt att applicera 

på olika sorters litteratur. Jag anser inte att Skugg-gömman är en typiskt gotisk roman men det 

är omöjligt att bortse ifrån att den har flera drag av gotik. I motsats till Fyhr anser jag dock att 

                                                                                                                                                                                     
33 Fyhr, s. 114. 
34 Gilbert, Gubar, s. 78. 
35 Fyhr, s. 48 f. 
36 Ibid, s. 49. 
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könet kan ha mycket stor betydelse för ett verk. Inte enbart författarens utan framför allt könet 

hos dess huvudperson och övriga karaktärer, vilket också Gilbert och Gubar har visat på. 

 

 

Dubbelgångare 

 

Carolin, vars kluvenhet och rastlösa sökande är utmärkande för hennes person, säger sig 

rymma två olika människor. Carolins andra jag, Saga, är hennes motsatta personlighet. 

 

De flesta människor rymmer bara ett enda jag, som de behärskar rätt väl och vet var de har. Men 

jag är befolkad av ett otal varelser, som kan dyka upp närsomhelst och göra livet surt för mig. 

Jag känner mig nästan som en rysk docka. /…/ Vid sidan av dessa okända plågoandar hyser jag i 

mig två dominerande personligheter. Den ena heter Saga. Den andra Carolin. (Skugg-gömman, s. 

8) 

 

Namnens betydelse är central, Carolin är den feminina formen av Carl som betyder fri man, 

medan Saga står för fantasi och romantik. Carolin är orädd, företagsam och praktisk - Saga är 

blid, ödmjuk och blödig.37 Dubbelgångaren Saga Carolin består alltså av den mer maskulina 

sidan, Carolin, som främjar oberoendet, friheten och självförtroende ifråga om hennes arbete 

och konst. Den feminina sidan, Saga, står för omtanken om och vårdandet av de svaga samt 

ett engagemang för familjen och vänskapsrelationer. Enligt Österlund speglar dubbelnamnet 

Saga Carolin även karaktärens kluvenhet.38 Dubbelgångaren Saga Carolin rymmer också en 

Carl. Carolin berättar i sin undersökningsroman om hur hon tidigare i sitt liv har antagit rollen 

av en man. Dubbelgångarna härstammar egentligen ur en annan dubbelgångare. 

 

                                                           
37 Gripe, s. 12 f. 
38 Österlund, s. 188. 
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Min mor kunde aldrig bestämma vad hon skulle kalla mig. Först var det Saga, sedan Carolin, 

och till slut blev det än det ena än det andra. Egentligen är det ganska förklarligt. Min mor har 

själv uppträtt under två olika namn. (Skugg-gömman, s. 8 f.) 

 

Modern har också två personligheter med vitt skilda liv, där den ena kallar sig för Ida och den 

andra för Lydia. Ida Jakobsson eller Lydia Stenstierna härstammar dessutom från två olika 

samhällsskikt, arbetar- och borgarklassen, vilket medverkar till hennes dubbla roll och 

splittrade personlighet.39 Ida är den jordnära kvinnan, med en värme som räcker till för de 

fattiga i hennes närvaro, hon är praktiskt lagd och hon är självförsörjande. Här visas hur 

hennes frihet bygger på ett förkastande av den borgerliga, konservativa kvinnorollen. Lydia är 

välbärgad, återhållsam, snobbig och åtnjuter en respekt från människor som hon inte får som 

Ida. Rollen som Lydia ger henne alltså en samhällsstatus hon inte har som Ida. Båda roller 

tycks föra något ont med sig. Carolin är kritisk till moderns uppoffrande roll:  

 

Hon är ett tydligt exempel på kvinnor som förolyckats i sina försök att leva rätt och uppfylla alla 

krav hon känt på sig, inte minst sina egna./…/ Än idag vet hon inte vem hon tillhör. Att hon 

skulle äga någon som helst rätt till sig själv drömmer hon inte ens om. (Skugg-gömman, s. 370 

f.) 

 

Trots Carolins kritik kvarstår faktumet att hennes mor har handlat mycket okonventionellt då 

hon lämnat sin familj, levt självförsörjande eller antagit olika roller. Och Carolin säger själv: 

”Jag är ganska lik min mor har jag förstått. Vi är rätt kluvna, både hon och jag.”40 

Lidström skriver om rollspelets två olika sidor i Skugg-gömman. Den socialt pålagda 

rollen anser hon vara hämmande och stympande. Det medvetna tillfälliga antagandet av en 

                                                           
39 Gripe, s. 9. 
40 Ibid, s. 8. 
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roll däremot, som teaterrollerna eller Carolins antagande av rollen som Carl exempelvis, 

skildras som positivt och som en väg till utveckling.41 

 

 

Spegelbilder 

 

Han blir inte splittrad. Men av kvinnan begär man att hon för att nå fullkomlig frihet skall göra 

sig till objekt och byte, dvs. avstå från sina anspråk på att vara ett suveränt subjekt. Vägrar hon 

att låta spärra in sig i sin roll som hona, eftersom hon inte vill bli invalid, innebär det också att 

hon förkastar sitt kön.42 

 

Är Carolins undersökning ett försök att frigöra sig från rollen som objekt som vilar på 

kvinnan som en förbannelse enligt de Beauvoir? (Köns-) rollen som hon inte heller tidigare 

har gjort sig mödan att anpassa sig till. Eller är hennes undersökning ett destruktivt sökande 

som leder henne in i en fälla som splittrar hennes person? Kanske både och. 

 

Jag har min stolthet, min fåfänga, mitt övermod, mitt hela JAG att slåss emot. Men skrymmande 

personligheter måste ransoneras. Reduceras. (Skugg-gömman, s. 6) 

 

Carolin anser att ett undersökande av hennes eget liv är nödvändigt för att komma underfund 

med de bitar som skulle kunna utgöra ett pussel av hennes splittrade förflutna. Hon säger sig 

vilja försöka förstå det som andra människor har klandrat henne för i nästan hela hennes liv, 

hennes gåtfullhet till exempel. Hon har tidigare inte brytt sig om dessa människors synpunkter 

på hennes person och ”Folk fick tycka vad de ville”.43 

 

                                                           
41 Lidström, s. 120. 
42 de Beauvoir, s. 406. 
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Vad min egen eventuella gåtfullhet skulle bottna i, det har jag ingen aning om. Fast det är sant, 

att utifrån kan jag nog verka nyckfull och obegriplig ibland. Det har med min integritet att göra. 

Jag vill inte behöva förklara mig jämt. (Skugg-gömman, s. 7) 

 

Hon bestämmer sig alltså för att göra en undersökning av sitt liv och tycks på ytan leta efter 

ett mönster som styr hennes tillvaro. Detta görs genom att hon granskar sig själv mycket 

självkritiskt. 

 

I min själ döljer sig knappast några skatter. Allt som varit någorlunda ädelt och värdefullt hos 

mig, har jag genast visat upp inför allas ögon och skyltat med. Det som blivit kvar är det nog 

mest strunt med, är jag rädd, en massa skräp som jag försökt sopa undan. Nu skall alltså detta 

fram till beskådan. (Skugg-gömman, s. 6 f.) 

 

Österlund menar att Carolins skrivande i sig är en frigörande handling och hon blir ett aktivt 

subjekt av att skriva, genom att bland annat återskapa sitt eget jag. Men, ”det tycks vila en 

dubbelhet över bilden av de kreativa flickorna” skriver Österlund, då Gripe lyckats smuggla 

in det som motsäger en entydig uppfattning om detta. För vissa av kvinnorna får nämligen 

anspråket på att vara hela subjekt katastrofala följder.44 I Skugg-gömman kan Carolins mor 

vara ett exempel på detta, en kvinna som misslyckats i sitt försök att leva självständigt och till 

följd av detta förlorar en del av sig själv, samt dottern. 

I slutet av romanen finner Carolin det som verkar vara en sorts medelväg. Men slutet 

är tvetydigt och kan tolkas på olika sätt. Hon tycks bejaka Sagas feminina egenskaper allt mer 

och bestämmer sig för att utforska kärleken i en relation till det motsatta könet. Hon överger 

aldrig sin idealbild av kvinnan som självförsörjande, stark och fri men det dubbeltydiga slutet 

har tolkats på två skilda sätt. Dels som att Adam, Carolins kärlek som trätt in i hennes liv och 

                                                                                                                                                                                     
43 Gripe, s. 7. 
44 Österlund, s. 257. 
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i slutet blir meningen med det, tar plats och på ett traditionellt sätt kröner henne. Men också 

som ett möte med det egna jaget där Carolin blir en hel människa.45 Adam är en man som 

verkar kunna följa Carolin, istället för att leda henne, och att namnet Adam betyder människa 

står explicit att finna i Skugg-gömman.46 Slutet skulle kunna ses som konventionellt men 

nyanserna i texten är viktiga att notera, skriver Österlund. Som till exempel det faktum att 

Gripe inte lovar att förhållandet ska bestå och att Carolin inte främst finner en man, utan en 

människa.47 

 

Lidström skriver om speglingen i Skuggserien som en form av metamorfos: ”i speglingen 

förvandlas subjektet till objekt, jaget blir ett du, föremål spegelvänds, förvrids och 

främmandegörs”.48 Detta kan ses också ur ett kvinnohistoriskt perspektiv då spegeln 

traditionellt kan sägas ha medverkat till att verka objektifierande för kvinnan. Carolin omger 

sig av speglar och det första hon gör när hon kommer innanför dörren är att spegla sig. Hon 

behöver sina speglar både i sitt arbete som skådespelare men också privat. Ändå tvivlar hon 

egentligen på speglarnas fullkomlighet, de får henne ju att se olika ut.49 Lidström skriver även 

att spegeln i Skugg-gömman framställs som ”ett potentiellt lögnaktigt instrument” där jaget 

lurar sig självt ”med falska masker och miner, ikläder sig olika roller”.50 

 

Ty vad är det vi ser i våra speglar egentligen? Har du tänkt på det? Kan det vara våra sanna jag? 

Icke – vi får aldrig veta hur vi ser ut. Vi tror visserligen, att det är vårt eget ansikte vi möter 

därinne i glaset, men det är bara avglanser av oss själva, spegelvända skenbilder av våra 

ansikten, som vi ibland förskönar, någon gång förvrider. Älskar eller hatar. Men vi vill inte 

                                                           
45 Lidström, s. 56. 
46 Gripe, s. 100. 
47 Österlund, s. 299 f. 
48 Lidström 14, f. 
49 Gripe, s. 264. 
50 Lidström, s. 74. 
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erkänna att vi aldrig sett oss själva, aldrig mött vårt riktiga ansikte. Det är i själva verket en 

fruktansvärt otäck tanke. Vi föredrar därför att lita på våra speglar. (Skugg-gömman, s. 32)   

 

Carolins undersökande av sig själv utgår, trots aningen om att spegelbilder är missvisande, 

ofta konkret ifrån speglandet. Hon gör det dels i ett försök granska det omvärlden ser men 

också för att förstå sig själv. Hennes syn på speglandet som självbedrägeri får dock 

handlandet att framstå som destruktivt, eller kluvet. 

 

 

Förklädd flicka 

 

Som litterärt och dramaturgiskt motiv synliggör byxrollen genussystemets begränsningar och 

alternativa begärsmöjligheter.51 

 

Tiina Rosenberg har i Byxbegär gjort en grundlig analys av mansdräktens betydelse för 

kvinnan i litteraturhistorien. Denna undersökning kan förklara varför Carolin är förklädd till 

mannen Carl. En förklädnad som lyckats så till den grad att den bland annat skapat sexuella 

identitetskriser för de inblandade. 

 

Kvinnor i manskläder symboliserar historiskt sett en önskan om självständighet och frihet, att 

kunna röra sig ”naturligt” utanför den begränsande kvinnodräkten.52 

 

Carolins ambition att göra karriär som manusförfattare tvingar henne i romanen att vid några 

tillfällen åter igen uppträda som man. Detta visar bland annat på mansdräktens maktstatus. 

 

                                                           
51 Tiina, Rosenberg, Byxbegär (Göteborg 2000), s. 173. 
52 Rosenberg, s. 23. 
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När kvinnor väl lärt känna rörelsefriheten i både bokstavlig och mer metaforisk bemärkelse, 

beslutade en del att ge sin förklädnad mer permanent karaktär.53 

 

Den här gången består Carolins förklädnad tydligt i en fruktan för det bemötande hon skulle 

komma att få som kvinna. Kanske kan hon få sitt manuskript godkänt på nåder, men ska inte 

ha några förväntningar på betalning. 

 

Förresten är det okvinnligt att diskutera pengar… Ja – hon vet precis hur det kommer att låta. 

Det blir den gamla vanliga valsen. En blandning av flirt och förakt. (Skugg-gömman, s. 335) 

 

Även nu lyckas hon vilseleda sin omgivning och blir som hon förväntat tagen på allvar på ett 

helt annat sätt som Carl, än som Carolin. Rosenberg skriver: 

 

Kvinnor har nästan alltid något att vinna när de uppträder i manskläder. I manlig mundering 

lyckas de åtminstone temporärt att bli subjekt. Detta gäller både de historiska kvinnor vilka levt 

som ”män” och kvinnor i manskläder på teaterscenen och i litteraturen. Som en väg att komma 

upp sig är den manliga klädedräkten effektivare för kvinnor än kvinnokläder för män.54 

 

Om Carolins ”opålitlighet” har, som nämns i inledningen, skrivits åtskilligt både i förhållande 

till karaktärens kluvenhet och till romanens metafiktiva karaktär. Hennes opålitlighet består 

dock också i att hon genom sin mansförklädnad ifrågasätter den naturliga kopplingen mellan 

biologiskt kön och genus. 

 

                                                           
53 Ibid, s. 29. 
54 Ibid, s. 23. 
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En permanent halvkönad status frammanar inte bara positiva reaktioner, utan framför allt 

negativa. Då personer med en tvetydig genusidentitet sällan passar in i ”normala” sociala 

kategorier framstår hon/han som opålitlig.55 

  

Med övertalning av Arild och Ingeborg, med argumentet att hennes förklädnad till man 

underkänner kvinnan och att hon därför sviker sina ideal, bestämmer hon sig för att nästa 

gång träda in hos filmbolagsdirektören som sig själv. Hon kommer också att kräva exakt 

samma behandling med kravet att ändå få spela den manliga rollen. 

 

Kunde män spela kvinnliga roller förut, till exempel på Shakespeares tid, så kan kvinnor lika väl 

spela män. Det kommer bara att ge rollen en extra dimension, det vet jag och det tänker jag 

också bevisa. (Skugg-gömman, s. 371) 

 

Det är även myten om androgynen som den fullkomliga människan som hägrar och infiltrerar 

litteraturen genom förklädnadsmotivet, enligt Rosenberg. Androgynen i vilken det ena könet 

inte utesluter det andra. Men förklädnaden öppnar också upp för det bi- eller homosexuella 

begäret och ifrågasätter heteronormativiteten. Detta bi- eller homosexuella begär ifrågasätter 

därmed även ordningen mellan kön och genus, det vill säga genusdiskursens grundvalar.56  

 

Hon träder åtminstone delvis ut ur sin objektstatus som en kvinna i beroendeställning. Denna 

handling hotar den heteronormativa genusordningen. Kvinnan i manskläder, och även mannen i 

kvinnokläder, tydliggör vilka manipulerbara kulturella tecken kvinna respektive man är. Natur 

framstår som ett maktinstrument för skapandet och legitimerandet av heteronormativt reglerade 

genus- och begärspositioner. Däri består byxrollens subversiva potential.57 

 

                                                           
55 Ibid, s. 25. 
56 Ibid, s. 173. 
57 Ibid, s. 173 f. 
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Även litteraturvetaren Gabriella Åhmansson har diskuterat förklädnadstemats subversivitet i 

Skugg-gömman. I Nordisk kvinnolitteraturhistoria beskriver hon hur Carolins förklädnad 

bygger på att hon vill göra sig själv synlig och träda ur ”den kvinnliga konvenansens mörker”. 

På detta sätt uppenbaras kön i Skugg-gömman som något som döljer människan inom oss och 

som ”förblindar och förslavar”.58 

 

 

Slutord 

 

Romanens kärna består av ett kluvet kvinnligt vara gestaltat av författargrepp som 

genreväxlingar, metafiktion, berättarröst och inslag av gotik. Inte minst representeras detta 

kluvna kvinnliga vara av själva personifikationen av kvinnlig kluvenhet – karaktären Carolin. 

Detta görs i stor utsträckning genom skildrandet av hennes försök till och behov av en 

objektiv granskning av sig själv, i dubbelgångarna och genom förklädnadstemat.  Carolin är 

således kvinnan som brottas med omvärldens syn på henne och hennes egen syn på sig själv 

och för en komplicerad kamp mellan ”jag-subjektet” och ”jag-objektet”. Detta förstärks även 

av de olika greppen i romanen och underbygger känslan av ett kluvet kvinnligt vara. 

Kan karaktären Carolin även utgöra ett slags queerpersonlighet? Det queera 

ifrågasättandet av genus, som framför allt består i en opålitlig sexualitet, skulle kunna vara ett 

nytt och mycket intressant perspektiv på karaktären. 

Det förefaller märkligt att så lite forskning om Gripes skuggserie har gjorts ur något 

slags genusperspektiv tidigare. Det kan dock bero på att den etablerade feministiska 

litteraturforskningen är relativt ung och ibland fortfarande anses som kontroversiell, särskilt 

                                                           
58 Gabriella, Åhmansson,”Dialog i könsdemokratins tecken”, i  Nordisk kvinnolitteraturhistoria , red E. M. 
Jensen, 4 (Höganäs 1997), s. 248. 
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inom den akademiska världen. Men Gripes Carolin är inte bara en ovanlig kvinna då romanen 

utspelar sig, omkring sekelskiftet 1900, när romanen skrevs och utgavs 1988, utan även idag. 
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