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Abstract

Jag har undersökt Birgitta Stenbergs självbiografiska roman Kärlek i Europa utifrån ett 

genusteoretiskt perspektiv. Protagonisten Birgitta reser ut i Europa för att bli författare. Parallellt 

med detta finns en stark önskan om att erövra makten över sin egen person och att bli till som 

subjekt. Subjektsformeringen kantas av könsförtryck och utsatthet. Men Birgitta följer inte någons 

mall för hur vägen till självöverskridande bör se ut – hon vet att dra nytta av sin underkastelse. Det 

gör hon genom att söka sig till männen för att samla erfarenhet och stoff till sina romaner. Med 

kvinnliga medel rör hon sig mot ett manligt mål: att greppa världen genom att välkomna allt den 

har att erbjuda. Hon styrs av en vilja att se allt, även det obehagliga. Det slutgiltiga målet är 

litteraturen, där hon själv tar makten över historien.

Nyckelord: objektifiering, subjekt, skrivande, identitet, självbiografi, flanös, sexuellt utforskande, 

våldtäkt, kvinnlig resenär, uppror, kropp, lesbisk, prostitution, övergrepp
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1. Inledning

1.1 Bakgrund och material

”Den erotiskt utforskande och mycket frispråkiga Kärlek i Europa, 1981, kom som en chock i den 

litterära offentligheten [...]”, skriver Birgitta Holm i Nordisk kvinnolitteraturhistoria om objektet 

för min uppsats.1 Den uppfattades ”som provocerande i sin kyliga erotik” och har kallats ”nånting 

så sällsynt som en kvinnlig pikareskroman”.2 Birgitta Stenberg (1932-2014) blev som 19-åring 

refuserad år 1952 med en roman om lesbisk kärlek.3 SvD:s Synnöve Clason upprepade i sin 

recension av Kärlek i Europa utlåtandet som kom med refuseringen: ”Boken saknar litterära 

kvaliteter”. Aftonbladets Lennart Bromander däremot menade att romanen var en ”lysande 

outsider” på temat unga som vill bli författare.4 

     För att underlätta förståelsen kommer jag att hänvisa till författaren som Stenberg och till 

protagonisten som Birgitta. Ospecificerad sidhänvisning i parentes eller fotnot hänvisar till Kärlek 

i Europa.

     Kärlek i Europa handlar om den 17-åriga Birgittas leverne i Sverige, Frankrike och Italien. 

Handlingen börjar i det sena 1940-talets Stockholm. Birgittas familj tillhör de övre samhällsskikten

och hennes far lämnade när han dog efter sig ett arv, som en ingift morbror nu fogar över som 

Birgittas gode man5. Samma morbror har även sex med Birgitta regelbundet sedan flera år tillbaka. 

Birgitta låter relationen fortgå, men bara för känslan av att ha en hemlighet och för chansen att 

komma ut i Europa – morbrodern har lovat att ta med henne till Schweiz. Egentligen tycker hon 

inte alls om morbrodern och tycker av deras sexuella umgänge är motbjudande.

     Birgitta vill bli författare och för att lyckas med det vill hon vidga sina vyer genom att resa ut i 

världen. Relationen med morbrodern uppdagas och efter skandalen blir Birgitta av sin mor skickad 

till en skola i Grenoble för att öva franska. Men Birgitta ger sig istället iväg till Paris, där hon lär 

känna den talangfulle men självförbrännande poeten Paul Andersson. Han lär henne att utnyttja 

kroppen för att samla på sig alla de upplevelser som gör livet spännande och konstutövandet äkta. 

Birgitta flyttar vidare till Cannes, Capri och Rom. Hon rör sig bland genier, bohemer, kungligheter,

drogmissbrukare och prostituerade. Stenberg skriver utan att försköna om hur Birgitta kommer i 

1 Nordisk kvinnolitteraturhistoria, elektronisk upplaga, http://nordicwomensliterature.net/sv/writer/stenberg-birgitta-
alma-sofia, 2016-05-15.

2 http://www.birgittastenberg.se/Karlek-i-Europa.html; Birgitta Holm, Tusen år av ögonblick: från den heliga 
Birgitta till den syndiga (Stockholm 2000), s. 203.

3 http://www.birgittastenberg.se/Fritt-forfall.html, 2016-05-13.
4 http://www.birgittastenberg.se/Karlek-i-Europa.html, 2016-05-15; Synnöve Clason, Ängeln på vinden (Stockholm 

1989), s. 148.
5 ”God man” är ett juridiskt begrepp. ”Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen utför uppgifter 

för någons räkning [...] Den gode mannen kan hjälpa sin huvudman [den som tilldelats en god man] att betala 
räkningar och ta han om det som hon eller han äger.” enl. Sveriges domstolar, http://www.domstol.se/familj/god-
man-och-forvaltare/, 2016-05-18. Morbrodern blir utsedd att ansvara för Birgittas arv då hon är underårig.
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kontakt med våld och förtryck, men också om hur hon möter stora litterära förebilder och den 

lesbiska kärleken.

     Kärlek i Europa lanserades i pocket första gången 1983 och efter det har fem nyutgåvor 

utkommit. Boken är den första i en svit av självbiografiska romaner och innebar ett andra 

genombrott för Stenberg.6 Hon debuterade 1956 med romanen Mikael och Poeten, men slog 

igenom med Chans 19617. Utöver romaner har Stenberg utkommit med bland annat 

poesisamlingar, erotiska noveller, essäer, fackböcker och barnböcker, varav de mest välkända är 

serien om Billy.

     Stenberg var del av den litterära föreningen Metamorfos, som samlade en rad unga poeter i det 

tidiga femtiotalets Stockholm. Även poeten Paul Andersson ingick i gruppen. Andersson var en 

nära vän och en stor inspiration för Stenberg. Han är en ofta förekommande karaktär i hennes 

romaner.

     I uppslagsverk över svenska författare omnämns Stenberg för sina skildringar av raggarkultur 

och narkotikamissbruk, men framförallt är det den självbiografiska sviten som står i fokus. 

Metaperspektivet och viljan att bli författare är vad som framhävs, samt betydelsen av flytten från 

Sverige.8 Många gånger nämns hon också i samband med Paul Andersson, som en person som 

skrev mycket om hans liv i sina verk. I Svenska samtidsförfattare 5 har hennes författarskap 

ägnats ett eget kapitel.9 1999 mottog Stenberg både Piratenpriset och Aniarapriset, 2005 

tilldelades hon Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris.

1.2 Syfte

Birgitta reser hemifrån för att bryta sig ur de maktstrukturer hon är underkastad; samhällets 

sexualmoral, statens reglering av alkoholkonsumtion, kyrkan som vill att hon konfirmerar sig, 

mammans bestämmelserätt och inte minst könsförtrycket. Hon vill åt de stora upplevelserna och 

mest av allt vill hon bli författare. Jag vill undersöka hur Birgitta formar det egna subjektet och 

vad som händer när hon som kvinna väljer att orädd leva ett liv som traditionellt sett varit 

reserverad för männen. Som kvinna i stadsrummet och bohemkretsarna: hur skapar hon en 

identitet utanför de förväntningar som finns på hur en kvinna ska vara? Hur ser hennes 

6 Paul Tenngart, ”En kvinnlig Faustus”, Romantik i välfärdsstaten (Lund 2010), s. 247; de övriga böckerna i sviten är 
Apelsinmannen (1983), Spanska trappan (1987), Alla vilda (2004) och Eldar och is (2010).) Ibland räknas även 
Rapport (1969) med, en skildring av Stenbergs tid som amfetaminmissbrukare.
En självbiografisk roman baseras på det egna livet, men ger författaren större estetisk frihet än genren självbiografi.

7 Lisbeth Larsson, ”En säsong i Rom: om Birgitta Stenbergs självbiografier”, Italienska förbindelser (Lund 1997), s. 
55.

8 Bernt Olsson, Ingemar Algulin m.fl., Litteraturens historia i Sverige, femte upplagan (Stockholm 2009), s. 506, s. 
516 f.; Göran Hägg, Den svenska litteraturhistorien (Stockholm 1996), s. 594, s. 641; Den svenska litteraturen 
1920-1995: Från modernism till massmedial marknad, red. Lars Lönnroth m.fl. (Stockholm 1989,1990), s. 353.

9 Britt Isaksson, ”Birgitta Stenberg”, Svenska samtidsförfattare 5 (Lund 2009), s. 117-126.

5



subjektsformering ut?10 

1.3 Teori och metod

Jag har gjort en närläsning av Kärlek i Europa utifrån ett genusperspektiv.

     Jag har använt mig av delar av Simone de Beauvoirs socialkontruktivistiskt feministiska verk 

Det andra könet.11 Inte minst hennes teorier om immanens och transcendens

har varit applicerbara på min analys.12 Birgitta vill överskrida sig själv och sin kvinnlighet och 

måste därför bryta mot rådande konventioner. De Beauvoirs teorier om förväntningarna som finns 

på kvinnan förklarar de fenomen som håller Birgitta fastlåst i sin kvinnlighet, men belyser också 

de normbrytande elementen i hennes livsstil.

     I Karin Johannissons Den sårade divan: om psykets estetik granskas Agnes von Krusenstiernas,

Sigrid Hjerténs och Nelly Sachs patientjournaler, tre konstnärer som alla fick psykiatriska 

diagnoser.13 Syftet är att undersöka identitetsmöjligheterna i den kvinnliga galenskapen. Det jag 

har fokuserat på är dock Johannissons teorier om kvinnans situation i storstaden och Johannissons 

tankar om det manliga geniet. Blicken – den egna och andras – som ständigt vilar på den 

kvinnliga kroppen förklarar Birgittas svårigheter att utveckla en god relation till sin kropp. I och 

med att geniet är manligt kodad är hennes höga författaranspråk kontroversiella.

     Janet Wolff diskuterar i sin artikel ”The invisible flaneuse” möjligheterna för en kvinnlig 

motsvarighet till flanören.14 Hon har undersökt kvinnans plats i Baudelaires modernistiska 

diktning. Det har fungerat som stöd för min diskussion om objektifieringen som Birgitta utsätts 

för när hon rör sig i offentligheten, samt för mina tankar om vikten av att själv skriva sin historia.

     Deborah L. Parsons undersöker mer grundligt förutsättningarna för en kvinnlig flanör i 

Streetwalking the Metropolis: Women, the City and Modernity.15 Birgitta flyttar från hemlandet för

10 Subjektsformering är processen att göra sig själv till ett mänskligt subjekt; en handlande aktör i sitt eget liv.
11 Simone de Beauvoir, Det andra könet (Le Deuxiéme sexe 1949), övers. Adam Inczèdy-Gombos och Åsa Moberg i 

samarbete med Eva Gothlin (Stockholm 2002).
12 Enligt Psyklex (via SAOB) betyder transcendens att man ”personligen förändras på sådant sätt att man går ut över 

sig själv”. Det betyder i förlängningen att man får del i medsubjektets värld. http://www.saob.se/artikel/?
seek=transcendens&pz=1#U_T2241_60973, 2016-05-14. De Beauvoir menar att både kvinnor och män har en 
inneboende önskan om att transcendera varat och åstadkomma någonting utöver de repetetiva sysslor som endast 
syftar till överlevnad. Mannen transcenderar sig själv; han åstadkommer någonting genom förvärvsarbete och 
självförverkligande. Immanens är motsatsen till transcendens, det innebär att stanna kvar i ett outvecklat stadium 
där alla handlingar utgör cykler. Kvinnans sysslor har varit immanenta och huvudsakligen gått ut på sådant som att 
föda barn och sköta hemmet (de Beauvoir, s. 99 f.)

13 Karin Johannisson, Den sårade divan: om psykets estetik (och om Agnes von K, Sigrid H och Nelly S) (Stockholm 
2015).

14 Janet Wolff, ”The invisible flaneuse”, The problems of modernity: Adorno and Benjamin, red. Andrew Benjamin, 
Warwick studies in philosophy and literature (London 1989) s. 141-156; en flanör är någon som vandrar storstadens
gator endast i syfte att registrera allt han ser. Utmärkande för flanören är att han har tid att flanera planlöst – han har
traditionellt sett tillhört de högre samhällsklasserna.

15 Deborah L. Parsons, Streetwalking the metropolis : women, the city, and modernity (Oxford 2000).
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att kunna utvecklas som konstnär och Parsons har pekat på vikten av en sådan förflyttning, särskilt

för kvinnor.

     Ebba Witt-Brattström skriver i sin essä ”Ur textens mörker: Victoria Benedictsson” ur 

samlingen Ur könets mörker Etc. att männen genom historien har skapat diskursen om kvinnan. 

Språket är uppbyggt på föreställningen att mannen är subjekt och kvinnan objekt för hans 

filosoferande och skapande.16 Han gör henne till sin motpol, tillskriver henne egenskaper han själv

inte vill ha – det är han som definierar henne och världen. Med utgångspunkt i detta har jag 

diskuterat Birgittas sätt att själv ta sig an världen och uppdraget att berätta om den. Jag menar att 

det i sig är en protest att hon definierar sig själv istället för att låta andra definiera henne.

1.4 Tidigare forskning

Lisbeth Larsson har till essä- och diktsamlingen Italienska förbindelser bidragit med en essä om 

Stenbergs självbiografiska romaner. Hon menar att Paul Andersson spelar stor och avgörande roll 

och att böckerna kan läsas som biografier över Andersson snarare än Stenberg. Tillblivelsen som 

författare och svårigheterna att som kvinna slå sig fram på den manliga bohem- och 

författararenan står också i fokus.17

     Paul Tenngart har skrivit om några författare ur Metamorfoskretsen i Romantik i 

välfärdsstaten: metamorfosförfattarna och den svenska samtiden. Ett kapitel är tillägnat Stenbergs

författarskap och behandlar flertalet av hennes romaner, både självbiografiska och fiktiva. 

Tenngart menar att hennes romaner ger uttryck för en romantisk livssyn, men att protagonisten 

Birgitta inte heller undviker det obehagliga. I sin text om Kärlek i Europa, ”En kvinnlig Faustus”, 

argumenterar Tenngart för att Birgitta är en typ av kvinnlig Faustus. Han grundar sin analys i 

Ronny Ambjörnssons teorier om den faustiske estetiken: någon som bryter upp från det invanda 

för att ta reda på allt han inte redan vet. Den egna livet ska skapas, inte bara upplevas och 

personen är underordnad projektet. Faustgestalten är manligt kodad och enligt Tenngart är Birgitta

normbrytande då hon som kvinna antar detta projekt.18

     Tenngart menar att Birgittas livsprojekt är individualistiskt, men även politiskt i och med 

hennes ”vägran att se sig själv som kvinna i första hand”.19 Han framhäver Pauls roll i romanen 

som den som sätter igång Birgittas livsprojekt, men vänder sig mot Larssons teorier om att Kärlek

i Europa egentligen skulle vara en biografi över Andersson och inte Stenberg.

     Litteraturtidskriften Lyrikvännen utkom 2014 med ett nummer tillägnat Stenberg, strax efter 

16 Ebba Witt-Brattström, ”Ur textens mörker: Victoria Benedictsson”, Ur könets mörker etc.:litteraturanalyser 1983-
1993; Ur könets mörker etc.: litteraturanalyser 1993-2003 (Stockholm 2003), s. 71.

17 Larsson.
18 Tenngart.
19 Tenngart, s. 282.
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hennes död. Där beskrivs hur Stenberg var en ”alternativ inspirationskälla”.20 ”Det var det värt!”, 

en artikel även den skriven av Paul Tenngart, handlar till stor del om Kärlek i Europa. Tenngart 

behandlar särskilt Stenbergs sanningsanspråk samt hennes position i Metamorfoskretsen. Texten 

baseras till del på kapitlet ur Romantik i välfärdsstaten, men är mer av en hyllning till Stenberg 

och hennes författarskap. Tenngart menar att Stenberg utmanade bilden av hur kvinnan och den 

kvinnliga sexualiteten borde vara.21 Ospecificerad sidhänvisning till Tenngart hänvisar till 

Romantik i välfärdsstaten.

     Birgitta Holms Tusen år av ögonblick: från den Heliga Birgitta till den syndiga är en 

essäsamling om svenska kvinnliga författare. En essä handlar om Kärlek i Europa – Holm 

beskriver en pikareskroman där kropp och sexualitet spelar centrala roller för den kvinnliga 

subjektsformeringen. Utmärkande för romanen är bland annat den kyliga berättartonen och 

behovet av drömmar i efterkrigstiden, menar Holm.22

     Holm har även, tillsammans med Maria Schottenius, skrivit om Kärlek i Europa i ”Att ge sig 

världen i våld” i Nordisk kvinnolitteraturhistoria.23 Artikeln handlar om en rad svenska, kvinnliga 

författarskap under andra hälften av 1900-talet samt om hur dessa har utmanat och breddat de 

litterära fronterna. Delen om Stenberg sammanfattar delar av hennes författarskap och innehåller 

samma typ av analys om Kärlek i Europa som Tusen år av ögonblick gör, i mer koncentrerat 

format.

     Jan Magnusson skriver i sin nedtecknade föreläsning ”Kärlek i Europa – eller hur Birgitta blir 

Birgitta Stenberg” om hur Birgitta rör sig från ett mönster av underkastelse till ett erövrande av 

makt i skrivandet. Han diskuterar hur litteraturen för Birgitta ofta utgör modeller för livet. Driften 

att skriva har för Birgitta en sexuell potential menar Magnusson och refererar till Roland Barthes 

begrepp ”la jouissance du texte”, ”textens (erotiska) njutning”.24 Magnusson skriver även kort i 

texten ”Från tragiskt öde till fritt vald livsstil – Bögar och lesbiska i det sena nittonhundratalets 

litteratur” om Birgittas skildringar av lesbisk kärlek och svårigheterna att publicera en roman på 

temat.25 Ospecificerad sidhänvisning till Magnusson hänvisar till ”Kärlek i Europa – eller hur 

Birgitta blir Birgitta Stenberg”.

20 Lyrikvännen 2014:6, s. 3.
21 Paul Tenngart, ”Det var det värt!”, Lyrikvännen 2014:6, s. 7-13.
22 Holm.
23 Maria Schottenius, Birgitta Holm, ”Att ge sig världen i våld”, Nordisk kvinnolitteraturhistoria, elektronisk upplaga,

http://nordicwomensliterature.net/sv/article/att-ge-sig-v%C3%A4rlden-i-v%C3%A5ld, 2016-05-14.
24 Jan Magnusson, "Kärlek i Europa - eller hur Birgitta blir Birgitta Stenberg", http://janmagnusson.se/birgitta.html, 

2016-05-14.
25 Jan Magnusson, ”Från tragiskt öde till fritt vald livsstil - Bögar och lesbiska i det sena nittonhundratalets litteratur”, 

http://janmagnusson.se/GaylitteraturiSverige.htm, 2016-05-14.
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2. Skriva sig in i världen

2.1 Situation

Birgitta är ”både andligt och fysiskt situerad under sin gode man”, skriver Jan Magnusson.26 Den 

gode mannen har juridisk, ekonomisk och även en viss psykologisk makt över henne, då hon ber 

honom om råd i viktiga frågor. Dessutom är han betydligt äldre och man. ”Jag klädde mig till 

tänderna för den här snåljåpen, snörde mig så jag inte kunde andas och gick i skor som värkte och 

till vad nytta? För att pryda hans bord. Ilskan växte i mej.” (23) Hon vinner knappast någonting på

relationen; ett paket cigaretter har hon fått och den kortvariga spänningen i att ha en hemlighet. 

Det väger inte upp för den objektifiering hon utsätts för av den gode mannen och som hon även 

själv tar del i när hon klär upp sig på sin kropps bekostnad. Birgitta får bekräftat att släkten står på

den gode mannens sida när relationen avslöjas – till och med hennes mor lägger skulden på henne.

Birgitta är fast i familjens och samhällets sexuella dubbelmoral. Samma dubbelmoral har gjort det 

möjligt för den gode mannen vinna pris i en fotografitävling med en nakenbild på Birgitta som 

fjortonåring – många tycks ha överseende med hans sexuella övertramp. Maktasymmetrin i 

relationen till morbrodern återspeglas i hela samhället och får därför en än mer kränkande 

karaktär: ”Birgitta känner sig alltid utnyttjad av männen. Det finns ingen jämbördig relation 

mellan könen”, menar Magnusson.27 Birgitta hoppas kunna hitta en annan dynamik någonstans ute

i Europa.

     För Birgittas mamma är det mycket viktigt att Birgitta lär sig att ”vara en dam”. Ett av de mest 

utmärkande dragen hos en dam är att hon aldrig visar sina känslor och att hennes kropp är dold 

och kontrollerad. Klädseln som förmanas en unga kvinna är opraktisk och plågsam, männens 

blickar ständigt närvarande. (58) Blickarna som alltid vilar på henne tvingar Birgitta till en 

självmedveten granskning av sin klädsel och sina manér. Om kjolarna som hon själv syr in 

påpekar Birgitta: ”Jag visste att varje centimeter jag vann i djärvhet förlorade jag i damighet.” 

(42) Ena stunden finns en chans att bli medtagen ut i världen av en man hon har lockat sexuellt, 

andra stunden förföljs hon av en annan och förbannar att hon minskat kjolens gångvidd. Det 

handlar om en balansgång mellan att försöka vinna på sina sexuella tillgångar och att istället täcka

sin kropp i syfte att bevara någon typ av stolthet – båda bottnar i samma fenomen där mannens 

blick vilar dömande på kvinnan. Och i inget fall kan kvinnan förvänta sig att bli respekterad av 

mannen så länge han inte ser henne som en jämlike. Birgitta är ambivalent inför sin kvinnlighet.

     I Birgittas hem har det alltid funnits romaner att läsa och modern är litterärt intresserad – det 

kulturella kapitalet kan tänkas bidra till Birgittas starka lust att bli författare. Bokhyllorna är till 

26 Magnusson.
27 Ibid.
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stor del fyllda av finkulturella verk med ett litterärt språk som tydligt vill markera vad som är 

”bättre” litteratur. Trots att Birgitta inte har det klart formulerat för sig ännu, så är idealen i dessa 

böcker ett hinder för hennes kreativa utveckling. Hon måste bege sig ut och söka nya intryck för 

att kunna utveckla en egen stil. Självbehärskningen som ingår i att vara en dam går inte alls ihop 

med konstnärens starka känslouttryck. Birgitta vill även skriva som en man, utan att helt definiera 

vad det innebär. (69, 200) Det hon vet är att de manliga författarna är högre ansedda än de 

kvinnliga – hon drar slutsatsen att männen skriver bäst. Vad det egentligen handlar om är en vilja 

att bli sedd som författare i första hand och att inte behöva bli definierad utifrån sitt kön.

     Att på samma gång skriva som en man och finna sig i sin objektsposition som kvinna är ett 

komplicerat projekt – att samtidigt prestera manlighet och kvinnlighet ter sig nästan omöjligt i en 

samhällskontext som bygger på att de är varandras motpoler. Det skulle innebära att befinna sig på

båda sidor av samma maktstruktur, vara på samma gång maktutövare och den det utövas makt 

över. Birgitta väljer det traditionellt manliga när hon ensam reser ut i världen i syfte att skildra 

den. Däremot kommer hennes metoder inte alltid att vara ”manliga”.

     Birgittas behov av att komma ut i världen är egentligen ett uttryck för önskan om att överskrida

sig själv. Hon vill existera i egen rätt, ha makt över sitt liv och och möjlighet att skapa. Den 

traditionella kvinnorollen är, liksom staden hon bor i, alltför trång för hennes projekt. Att bryta 

alla regler är vad hon behöver göra för att hitta en egen identitet. Det enda sättet att bryta sig ut är 

att rasera fasaden; Birgitta gör det genom att fullständigt negligera andras föreställningar om hur 

hon borde agera. Hon åker ut i Europa med vad som tycks vara ”en oavvislig plikt att uppleva så 

mycket som möjligt för att kunna berätta om det”. (146) Att kasta sig ut i fattigdom och utsatthet 

blir ett villkor för att lyckas med projektet. Hon väljer aktivt en livsstil utan pengar med allt vad 

det kommer att innebära. Man hade kunnat argumentera för att hon inte skulle ha gjort det valet 

om hon själv vuxit upp fattigt. Paul Andersson däremot, poeten hon träffar i Paris, är uppvuxen på

barnhem och även han har valt ett normbrytande och fattigt liv. Birgitta upplever hur som helst att 

hon i och med sin klassbakgrund ”flyter ovanpå”, till exempel när hon i Cannes agerar tolk åt sin 

gatuprostituerade vän Nanouche. (155) Det Birgitta själv ska komma att ägna sig åt liknar mer 

diskret lyxprostitution, är mindre omfattande och mer sporadiskt.

     I både Pauls och Birgittas fall handlar det mer än någonting annat om att aktivt ställa sig 

utanför i syfte att att ge sig själv mer utrymme. Positionerar man sig som outsider har man 

visserligen inte valt den enklaste vägen, men friheten att agera som man själv vill är desto större 

efter att ha avsagt sig vissa av samhällets förmaningar. Genom att själv kalla sig ”annorlunda” 

eller ”utanför” kan man bestämma vad dessa begrepp ska innebära

     Birgitta beskriver detta med att ställa sig utanför när hon träffar Louis Armstrong i Stockholm. 
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Mörkhyade personer var mycket exotiska i det sena fyrtiotalets Stockholm och Birgitta känner en 

stark fascination inför dessa människor som anses vara så annorlunda. ”Att komma till dem 

betydde att ställa sig utanför. Att vara utanför betydde att vara ifred. Ett eget liv, alldeles 

oberoende”. (41) Samhället präglas av rasistiska uppfattningar, till exempel drar sig Radiotjänst 

drar för att spela ”oväsen” – jazz av svarta amerikaner.28 (39) Men för Birgitta handlar det mindre 

om hudfärg och mer om en position. Hon blir besviken över att Jack Teagarden kanske inte är en 

”neger som de andra” när hon får reda på att han inte bor i Harlem. (40) För någon i Birgittas 

privilegierade situation är det ett aktivt val att ställa sig utanför, vilket det inte är för alla de som 

tilldelats den positionen av andra. Hon placerar sig på eget initiativ i marginalen för att ta makten 

över sin kropp och sitt eget liv.

2.2 Kroppen

Birgittas relation till sin kropp är ett genomgående tema i Kärlek i Europa. Hon känner ett starkt 

äckel inför den egna kroppen och detta har sin grund i en rad företeelser. Samhällets sexuella 

dubbelmoral inpräntar ständigt i Birgitta en bild av att kvinnlig sexualitet ska hållas privat och 

inom snäva gränser, medan manlig sexualitet får betydligt större svängrum. När relationen med 

hennes gode man uppdagas, är det Birgitta som blir utfryst av släkten. Morbrodern tycks inte bli 

lika hårt straffad; han blir till exempel inte lämnad av sin fru.

Hon sitter fast i sina kläder, det dammode med snäv kjol och dräktjacka som även tonåringar 
föreskrevs. Hon sitter fast i sin strumpebandshållare som ska hålla mage och silkesstrumpor på 
plats. Kläderna är på en gång fängelse och pinoredskap, där svettlapparna i armhålorna anger att 
det är kläderna som ska skyddas mot henne, inte hon av dem.29

Så beskriver Birgitta Holm Birgittas instängdhet i sitt yttre. Karaktären Birgitta tolkar samhällets 

tuktande av hennes kropp som att den måste vara äcklig – varför ska den annars döljas till varje 

pris? Och att kroppen ska kontrolleras och formas, vad betyder det om inte att det naturliga med 

den är fel? Birgittas försöker på flera sätt kontrollera sin kropp och är livrädd för att verka äcklig 

med dålig andedräkt eller svettig kropp. Till och med i de mest intima sammanhang går hon 

igenom hela ritualer för att dölja sin kropp – att kontrastera mot männen som istället verkar 

mycket bekväma i sin nakenhet. (t.ex. 176)

     Kläderna och procedurerna orsakar inte bara obehag utan även en känsla av att vara konstlad: 

”På något sätt kände jag mig avslöjad av [en mycket gammal, ungdomligt utstyrd dam], med min 

28 Jämför Tenngart, s. 286.
29 Holm, s. 202.
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makeup, mina plågsamma skor och alltför snäva kjolar som jag själv sydde in[...]”. (42) 

Kvinnokläder har med sin ömtålighet haft syftet att hålla kvinnor i vanmakt, som Simone de 

Beauvoir skriver. Kvinnan vet att hon blir bedömd efter sitt yttre, medan mannen skapar sitt jag 

genom prestationer. Mannen bär plagg som ”är bekväma och anpassade till ett aktivt liv”. 

Dessutom är det kvinnans uppgift att laga och tvätta både sina egna och mannens kläder.30

     Birgittas omsorg om sitt yttre har ett konkret syfte: de insydda kjolarna ”breddade fältet åt mig,

överallt drog jag åt mig blickar och närmanden. Och där bakom männens gestalter, bakom muren 

av deras kroppar, där fanns världen. Skulle jag komma ut i den så måste det ske genom det 

hindret”. (42) Världen för Birgitta är kunskapen, de stora upplevelserna och poesin, den skrivna 

och den levda. Hennes mål ligger bortom den direkta bekräftelse hon kan få av män, den är i sig 

inte värd mycket för henne. I slutändan vill hon bli uppskattad för det hon har åstadkommit, 

litteraturen hon har skrivit. (t.ex. 306) Självobjektifieringen är endast ett led i processen. Birgitta 

hoppas kunna locka män som sedan ska bana väg, inspirera henne och lära henne nya språk. Och 

se till att hon har mat och husrum medan hon skriver på sina romaner. Magnusson parafraserar en 

C-uppsats av Malin Lidström: ”Hennes avsky inför den egna kroppen balanseras av 

medvetenheten om att den enda vägen till framgång hos männen går via just denna kropp. Detta 

skapar en stark äckelkänsla.”31

     Birgitta lär sig att kvinnans kön är äckligt. Till exempel läser hon Bengt Anderbergs då 

kontroversiella Kain och får där se ”svart på vitt att kvinnans kön var nånting ohyggligt fult och 

att mannen åtrådde det men hela tiden försökte stå emot”. (10) Trots detta är inte andra kvinnor 

äckliga i hennes ögon, vämjelsen är centrerad kring den egna kroppen. I de tidiga tonåren har hon 

haft relationer med sexuella undertoner till väninnor och det har varit hon som har rört vid dem, 

medan de inte har tillåtits ta på henne: ”det var jag som var äcklig, inte de”. (70) Kvinnor bör och 

antas inte veta någonting om sexualitet före giftermålet, vilket Birgitta ju gör på grund av 

förhållandet med morbrodern.32 Relationen är dessutom incestuös och hon äcklas av mäns 

kroppar, som alltid tycks vilja komma åt henne. Birgitta jämför sig med en klasskamrat som hon 

ser dansa pardans med en jämnårig på bal. Själv sitter hon och betraktar från ett hotellrum med sin

gode man efter ett samlag: ”Det droppade och rann ur den där förlängningen av mina inälvor som 

jag aldrig gav något namn. Min dansande skolkamrat var säkert sval och torr. Ren som alabaster.”

     Birgittas gode mans utnyttjande av henne spelar en betydande roll för synen på kroppen. Det är

när hon börjar undvika deras möten mer och mer som hon börjar acceptera sin kropp en aning. 

30 de Beauvoir, s. 793.
31 Magnusson.
32 Bland annat nämner Birgitta att på hennes mormors tid fick inte lärarinnor vara gifta (till skillnad från lärare), de 

skulle vara ”rena” och inte veta någonting om sex, s. 41.
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Kroppsäcklet är i grund och botten ett uttryck för självhat. Självhatet har att göra med 

frustrationen över den systematiserade underkastelse hon (be)finner sig i och som morbrodern 

utgör tydligast symbol för. Objektifieringen bidrar till en alienation mellan kropp och sinne: ”Om 

jag inte själv hade haft mitt äckliga kön som sänkte mej till hans nivå så skulle jag aldrig ha 

förmått mig att röra vid honom eller någon annan man. Men det var tvunget, eftersom det som 

drog dem var det otäcka hos mig.” (24) Det är endast hennes kön, hennes kropp som är i vägen. 

Den kan hon inte bli av med – men hon kommer att inse att kroppen kan integreras med hennes 

sinne när hon får bestämma över den själv.

    Under bokens gång ändras Birgittas kroppsbild markant. Hur ser denna utveckling ut? Till att 

börja med gör det stor skillnad för Birgitta att ändra sin klädsel. Det är när en bekant i Paris ger 

henne ett par jeans och hon byter ut de högklackade skorna mot platta sandaler, som Birgitta för 

första gången känner sig säker och fri då hon går runt ensam i Parisnatten.33 (97) Kläderna 

skyddar hennes hud liksom hela hennes jag, det är inte längre de som ska skyddas mot henne. Att 

kliva ur de trånga och begränsande dräkterna innebär på samma gång ett kliv ur en obekväm 

kvinnoroll. Passivitet byts mot aktivitet och behagsjuka mot önskan att ägna sig åt världen istället 

för sig själv. Objektifieringen av den egna kroppen är inte ute ur bilden, men Birgitta har insett att 

det finns ett val. Jeans var i femtiotalets Paris kontroversiella som kvinnoplagg. (97) Möjligheten 

att ha på sig ett sådant plagg bevisar för Birgitta att hon faktiskt inte måste klä sig som hon 

förväntas göra. Hon kan själv bestämma hur hon vill framstå och klä sig för sin egen 

bekvämlighets skull när hon önskar. När hon bestämmer över sin klädsel bestämmer hon på 

samma gång över sig själv – erövrandet av den egna kroppen är nödvändig för att hon ska kunna 

utveckla en god relation till den. Ju mer hon ser sig själv som en helhet och upplever att hon fogar

över den egna kroppen, desto mer accepterar hon den. Det är på samma gång ett led i hennes 

subjektsformering.

     Ett steg mot acceptans av sin egen kroppslighet är för Birgitta att hitta en motvikt till den 

manliga värld som objektifierar henne. När Paul undrar om Birgitta är lesbisk bestämmer hon sig 

för att svara ja. (70) Att verkligen anta den homosexuella läggningen är dock någonting som växer

fram under handlingens gång och Birgitta kommer att fortsätta ligga med män när hon har 

någonting att vinna på det, men som lesbisk kan hon lättare förhålla sig till könsförtrycket. Under 

sin första riktiga homosexuella erfarenhet, med vännen Nanouche i hennes tält, känner hon en 

trygghet hon inte har erfarit tidigare. (146 ff.) Tenngart har med denna episod exemplifierat 

Birgittas metaperspektiv på sina upplevelser, det som syftar till att slutligen omvandla det hon är 

33 Jämför Tenngart, s. 278.
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med om till text.34 Det är sant att den initiala anledningen till att hon tackar ja till inviten är att 

samla ytterligare en upplevelse, och Birgitta får inte ut särskilt mycket av natten i tältet rent 

sexuellt. Men mitt uppe i den upptäcker Birgitta att närheten till en kvinna betyder mycket mer än 

hon kunnat ana: ”Både jag och natten omkring mej kändes förvandlad. Jag hade hittat hem till en 

trygg grotta, hela varat susade ljumt och vänligt omkring oss. Jag blev innesluten i något som 

hade ett värde i sej, jag behövde inte försöka omskapa det till ord [...]”. (147) Världen ter sig 

välvillig på ett sätt som den sällan gör för henne annars. I princip allt Birgitta gör, gör hon för att 

kunna skriva om det. Målet med livet finns bortom livet självt, det ligger i texten som det ska ge 

upphov till. Men hos Nanouche är målet själva upplevelsen, det räcker för Birgitta att vara 

närvarande. Motsägelsen i detta är intressant – episoden blev uppenbarligen nedskriven till slut av

det verkliga livets Stenberg. Birgitta känner inget behov av att omskapa händelsen, vilket säger 

mycket om hur stor betydelse homosexualiteten ska komma att få för henne. Hon möter en 

sårbarhet och samtidigt en potential: kanske är det möjligt att tycka om sig själv.

     Den sexuella dynamiken tillsammans med kvinnor skiljer sig från den med män. Om det som 

Magnusson menar inte finns någon jämbördig relation mellan könen, kan en sådan kanske existera

tillsammans med någon av samma kön istället. Birgitta träffar för första gången Martha, kvinnan 

hon ska komma att ha sitt första samkönade kärleksförhållande med, på en bar. I spelet dem 

emellan för att få kontakt är båda parter delaktiga, att jämföra med alla gånger då män har gjort 

närmanden mot Birgitta. I de fallen har hon aldrig varit den drivande parten. Plötsligt gäller det att

agera själv, och dessutom på ett strategiskt sätt för att inte förlora chansen till kontakt med någon 

som hon själv åtrår och finner intressant. I den lesbiska gemenskapen befinner hon sig ”bland 

vänner […] utan männens bedömningsmallar”. (335) Det är i frånvaron av den manliga blicken 

som hon kan hitta en grund för kropp och själ att harmoniera. Även rent praktiskt underlättar 

homosexualiteten för Birgitta, hon kan avvärja inviter genom att säga till män att hon föredrar 

kvinnor. Homosexualiteten får Birgitta att börja acceptera sin kropp. Men den innebär mer än så – 

i och med att hon tar makten över sin kroppslighet, börjar också hennes självhat att lösas upp.

     När Birgitta i början av sin resa blir medtagen till den erotiska världen i Parisdistriktet Pigalle 

är hon livrädd för att smittas av syfilis och gonorré. Hon har i Sverige fått se statens 

upplysningsfilm om veneriska sjukdomar, Smygande gift, som med explicita bilder vill avskräcka 

unga från sexuellt umgänge.35 På en kabaré samma kväll ser hon naken hud som visas upp utan 

skam och möter en helt ny typ av frispråkighet – sitt eget kön har hon aldrig ens gett ett namn och 

här pratar människor om det helt öppet. Det slår henne att det kanske kan vara värt risken för 

34 Tenngart, s. 272.
35 Jämför Holm, s. 201 f. och Tenngart, s. 280 f.
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sjukdomar att vara så obrydd och fri. Efter att ha stött på denna för henne så annorlunda 

inställning till kroppen anar hon att en integrering av kropp och sinne är möjlig. Föraktet för den 

egna kvinnligheten börjar avta. Kanske behöver hennes kön inte stå i vägen för henne, kanske 

handlar det bara om att hitta en egen väg till det slutgiltiga målet utifrån sina specifika 

förutsättningar.

Om jag nu på allvar skulle acceptera att jag var jag, inte bara en förfinad själ i ett grovt könsligt 
yttre, så kunde jag ju se på hyllningen till min kropp på ett nytt sätt. Då gällde den hela mitt jag 
istället för att vara en förolämpning mot mitt egenvärde. (102)

2.3 Flanösen

”Dessa kvinnliga resenärer var inte i första hand registrerande flanörer eller distanserade 

analytiker som en del samtida manliga kollegor. De gav sig världen i våld på ett både existentiellt 

och politiskt plan”, skriver Maria Schottenius och Birgitta Holm om Stenberg, Sun Axelsson och 

Annamaria Svedberg.36

     Charles Baudelaire utgjorde i mitten av 1800-talet själva sinnebilden av den moderna flanören,

någon som utan mål vandrar längs med storstadens gator för att låta sig överösas av intryck. Med 

en distanserad blick granskar han på avstånd. Många gånger är flanören konstnär, med målet att 

samla inspiration från de människor och skeenden han observerar. Flanören har som regel varit 

man, då kvinnor inte har haft samma möjligheter att planlöst ströva runt i staden.37 Mannen 

utgjorde en given del av stadslivet och blev inte objektifierad på samma sätt som kvinnan. 

Porträtteringar av kvinnor i manliga modernisters texter visar på denna objektifiering. Janet Wolff 

exemplifierar med Baudelaires diktning och skriver:

Modernity breeds, or makes visible, a number of categories of female city-dwellers. Among those
most prominent in these texts are: the prostitute, the widow, the old lady, the lesbian, the murder 
victim, and the passing unknown woman […]. But none of these women meet the poet as his 
equal. They are subjects of his gaze, objects of his ‘botanizing’.38

Särskilt den odefinierade, passerande kvinnan är störande hos Baudelaire eftersom hon inte kan 

placeras och kontrolleras, menar Deborah L Parsons39. Kanske innebär det också en potential – 

odefinierad är kvinnan inte placerad i fack av mannen, utan har större utrymme att definiera sig 

själv. Resterande karaktärer befinner sig i samhällets marginaler, de flesta har dessutom råkat illa ut

36 Schottenius & Holm.
37 Parsons, s. 4.
38 The problems of modernity: Benjamin and Adorno, s. 148 f.
39 Parsons, s. 24.
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eller är definitiva offer. Alla är starkt schabloniserade. Även utanför poesin, i verkligheten, ansågs 

stadens kvinnor ofta vara fallna kvinnor.40

     I mitten av 1900-talet när Birgitta flanerar på Paris gator är situationen inte riktigt densamma 

som den var hundra år tidigare. Redan på 1920-talet började staden öppna upp sig för kvinnor, inte 

minst med de nya shoppingcentren. Men trots att kvinnor började ta plats i offentligheten var deras 

villkor långt ifrån desamma som männens. Cora Sandels Alberte och friheten (1931) skildrar den 

unga Albertes liv i Paris. Alberte beskriver utsattheten som både hon och en väninna befinner sig i: 

på ateljéerna vill okända män kyssa väninnan, på hotellet försöker de komma in i hennes rum på 

natten.41 Tjugo år senare kan inte heller Birgitta vistas på gatan, sitta på café eller åka tåg ensam 

utan att behöva konfronteras med sexuella närmanden, vare sig det är i Sverige, Frankrike eller 

Italien. (t.ex. 256) Många gånger är det direkt hotfulla situationer hon försätts i.

     Under sin första tid i Paris sitter Birgitta på café, försjunken i sitt anteckningsblock, när hon 

lägger märke till att flera män omkring henne söker kontakt. Plötsligt inser hon att alla flanerande 

unga kvinnor är prostituerade – och även att alla män på stan är potentiella köpare av hennes 

tjänster, erbjudna eller ej. Vid det här tillfället flanerar hon inte, utan sitter ensam på café. Det 

räcker med att hon vistas utan sällskap på vissa offentliga arenor för att man ska se henne som 

prostituerad. Det är ett yrke som ofta har sammanlänkats med flanösen, exemplifierat i 

ovanstående citat av Wolff.

     Birgitta försöker ständigt hitta sin väg kring dubbelbestraffningen: ”Ingenting kunde jag säga 

[…] som inte skulle missförstås.”42 (257) Om hon inte är sexuellt tillgänglig vill männen ofta inte 

ens prata med henne – vilket är synd eftersom Birgitta vill lära sig om världen från alla de som har 

hunnit se mer av den än hon har. Alternativt blir de arga; enda anledningen till att de tar kontakt 

med henne är att de ser en potentiell sexpartner och när hon inte har lust att bli en sådan blir hon 

ofta kallad ”hora”. Om hon istället är sexuellt tillgänglig har hon än mindre respekt hos männen, de

behandlar henne hänsynslöst om de känner för det och även i detta fall är hon en ”hora”.

     Medan mannen tillbakalutat kan observera det som omger honom, måste kvinnan alltid hålla ett

öga på sig själv och kan därför aldrig sjunka in i ett distanserat betraktande, menar Karin 

Johannisson. Kvinnan tvingas granska sitt utseende och sina manér i och med de kalkylerade 

riskerna i att verka sexuellt tillgänglig.43 Följer kvinnan inte de oskrivna regler som ålägger henne 

att vara rädd, försiktig och ständigt uppmärksam både på sig själv och på sin omgivning kan det gå 

henne illa. Birgitta följer långt ifrån alltid dessa regler. Kvinnan uppmanas på ett paradoxalt sätt att 

40 The problems of modernity: Benjamin and Adorno, s. 147.
41 Cora Sandel, Alberte och friheten (Alberte og friheten 1931), övers. Gun-Britt Sundström (Stockholm 1997), s. 22 f.
42 Dubbelbestraffning är en härskarteknik som innebär att oavsett vilket val denna person gör blir det kritiserat; det är 

omöjligt att göra ”rätt”.
43 Johannisson, s. 36 f.
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samtidigt vara sexuellt tillgänglig. Hon förväntas göra sig till objekt för mannens blick och vilja. 

Inom den manliga domän som staden utgör kommer hon alltid att vara granskad, vilket gör den 

svala attityd som är utmärkande för flanören svår att anta. Ett distanserat betraktande är motsatsen 

till ängslighet. Flanören måste känna sig berättigad att vistas i staden, uppleva att det är hans plats. 

Flanösen Birgitta beskriver i princip bara vid ett tillfälle upplevelsen av att höra hemma på en plats

och att äga den:

Det här var mina marker, mina plattor som sandalerna kysste med sina mjuka tysta gummisulor. 
Min vita sand där nedanför den djupa blåsvarta natthimlen, mina barer med bjärta ljus och 
klirranden och skratt på andra sidan de parkerade lyxåken, till och med ljusreflexerna i billacken 
tog jag till mig som mina. Havets stilla sorl. Männen som körde handen i byxfickan. Det skulle 
ordna sig, allt skulle bli bra. Jag sköt undan obehaget och rädslan för våld och äckel, min riviera 
var det och jag hade rätt att gå här. (169)

Kvällen är skön och Birgitta har ägnat flera dagar åt skrivande i ensamhet. Skrivandet är en oas för 

henne, anledningen till att hon utstår många obehagligheter. Där kan hon återta makten och känna 

sig fri. Men obehaget är inte borta – bara ignorerat. Birgitta påminner sig själv om att hon faktiskt 

har lika stor rätt att vistas på gatorna som männen, trots allt som verkar vara emot henne. Att hon 

måste intala sig själv detta är beviset på att hon inte har en given plats i stadsrummet.

     Birgitta har som kvinna svårt att anta flanörens alla karaktärsdrag. Trots det utgör hon en 

kvinnlig motsvarighet: flanösen med sina specifika villkor. Könstillhörigheten kan frånkopplas från

upplevelsen av storstaden lika lite som till exempel ålder, etnicitet eller klass. Birgitta registrerar i 

syfte att samla inspiration, precis som flanören. Det tillbakalutade betraktandet är inte alltid möjligt

för Birgitta – med det är heller inte riktigt vad hon strävar efter. Inte vill hon vara en passiv 

observatör, tvärtom tar hon sig an världen på ett mycket aktivt sätt. Hon söker sig till 

upplevelserna, kastar sig ut och tar stora risker. Trots Birgittas vilja att själv delta, finns nästan 

alltid en viss distans där. Den består, som jag tidigare nämnt och som Tenngart konstaterar, i att 

hon granskar sig själv medan hon agerar.44 Stenberg har själv sagt i intervjuer att hon ser sig själv 

som en figur att skriva om.45 Som verktyg för sitt eget livsprojekt bör man kanske snarare än flanös

kalla Birgitta ambitiös konstnär.

2.4 Livsfilosofi och konstnärskap

”[K]vinnligt skapande skaver mot en normativ ordning, men också mot en manligt definierad 

genibild”, skriver Karin Johannisson, ”[d]et excentriska, pretentiösa, självhävdande har saknat 

44 Tenngart, s. 272.
45 Karin Thunberg, ”Livet, ja tack”, SvD 04-03-2012, http://www.svd.se/livet-ja-tack, 20-05-2016.

17

http://www.svd.se/livet-ja-tack


kvinnlig form.”46

     Skapandet är en medveten och aktiv handling, det gör alltid anspråk på en subjektsposition. 

Alltså går det inte särskilt väl ihop med den objektsposition kvinnan tilldelas eller passiviteten som

förväntas av henne. Det manliga geniet bygger på en förväntan om att kvinnan inte kan utmana det.

Giftermål och försörjning genom det anses generellt under det tidiga 50-talet vara vägen att gå för 

kvinnor. I äktenskapet väntas kvinnan endast utgöra ett bihang till sin man; hon ersätter sitt 

efternamn med hans och ägnar sin tid åt att möjliggöra hans åstadkommanden. ”Mannens sanning 

finns i de hus han bygger, de skogar han röjer, de sjuka han botar”, skriver Simone de Beauvoir. 

Kvinnan däremot blir ”inte erkänd i sin särskildhet”. Funktionerna hustru, husmor och moder 

åstadkommer inte någonting utanför henne själv.47 Hemmet städar hon bara för att snart se det bli 

stökigt igen och barn uppfostras för att så småningom försvinna bort och skapa sig egna liv. Alla 

hennes sysslor utgör cykler, de når inte utanför sig själva.48 Kvinnan uppmanas inte heller att 

förverkliga sig själv i de fall där andra är anställda för att sköta hem och barn. Ägnar hon sig trots 

detta åt konst anses det vara en hobby, ett tidsfördriv vars resultat ändå aldrig kan mäta sig med 

männens och därför inte tas på allvar.

     Birgittas sätt att ta sig an författarskapet; resa bort, söka upplevelser, berätta om dem, är en 

utbrytning ur denna kvinnoroll. Hon tar sitt skapande på stort allvar. ”Birgitta ska gripa sig an 

världen för att kanalisera den till allmänheten”, skriver Tenngart49 – det är inte ett anspråkslöst 

projekt för en kvinna. Det är den verkliga världen hon skildrar och inte en fantasivärld. 

Sanningsanspråket var viktigt för Stenberg i hennes självbiografiska romaner. Hon har många 

gånger förklarat att ett av de huvudsakliga målen med hennes böcker är att berätta (sanningen) om 

hur det är att leva som kvinna i manssamhället.50 Fantasivärlden är då någonting hon inte alltid har 

kunnat kosta på sig. Därför undviker romanens Birgitta inte det obehagliga, tvärtom. Det är för 

henne nödvändigt att utsätta sig för att kunna förmedla en så sann bild som möjligt av 

kvinnospecifika upplevelser. Hon blir tvungen att tänja sina gränser och söka sig till det som 

kanske annars hade fallit utanför hennes erfarenhetsram.

     Birgitta vägrar sin objektsposition genom att aktivt söka upplevelser och sedan genom att skriva

om det hon erfarit. Självhävdelsen ligger inte bara i att hon författar och har höga ambitioner, utan 

även i att det är sin egen historia hon berättar. I och med det säger hon att hennes erfarenheter är 

46 Johannisson, s. 32.
47 de Beauvoir, s. 731.
48 Ibid., s. 99.
49 Tenngart, s. 272.
50 Till exempel Stefan Westrin, ”Minnesord: Birgitta Stenberg”, Fokus 01.10.2014, 

http://www.fokus.se/2014/10/birgitta-stenberg/, 2016.05.16
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viktiga – hon vägrar gå med på att de skulle vara sekundära jämfört med männens.51

     Birgittas gör det inte lätt för sig när hon gör anspråk på att själv berätta. Som kvinna i 

konstvärlden hade det till exempel varit enklare att vara den det berättas om. Konstnärens musa är 

en klassiskt kvinnlig roll, vars enda funktion är att inspirera en person – ett subjekt – till stora verk.

Så här har Ebba Witt-Brattström uttryckt det:

Det västerländska teoribygget kring kvinnodjuret är till övervägande delen en konstruktion av 
män – filosofer, politiker, historiker och författare. Genom att det är de som har benämnt världen 
så har de också format diskursen om kvinnan, allt det som sägs om henne, en förutbestämd 
repertoar av sanningar. Kvinnan ses som det andra könet, som mannens motpol, som ociviliserad 
natur, objekt för skrivandet, talandet, målandet och så vidare [min kurs.].52

Birgitta har det helt klart för sig att hon aldrig vill bli en poethustru. Inte ens vill hon bli en lesbisk 

motsvarighet till Rimbaud som hakade på Verlaine, påpekar hon. (200)

     Istället för att bara läsa och lyssna till mäns berättelser kastar sig Birgitta själv in i de stora 

upplevelserna. Hon rör sig bort från sin kvinnliga roll när hon inte nöjer sig med att endast ta till 

sig världen genom andrahandskällor. Hon reser ensam utomlands i en tid då kvinnans sfär var inom

hemmets väggar, och målet med hennes resa är det egna självförverkligandet. Birgitta går rakt 

emot förebuden som säger att hon som kvinna ska iaktta försiktighet – att inte vara varsam är 

rentav en del i hennes projekt att uppleva för att berätta. Projektet är överordnat den egna kroppen. 

Birgitta är vid ett tillfälle hemma hos en man, en kompositör, som ska betala henne för sexuella 

tjänster. Han är obehaglig, det spöklika hus han bor i likaså och det slutar med att han förmår 

Birgitta att piska honom. När hon ser tillbaka på händelsen är det dock inte obehaget hon minns: 

”När jag kom att tänka på kompositören blev jag hungrig på att skriva igen. Att fånga den 

övergivna atmosfären i villan med de jättestora fuktiga rummen innan jag glömde hur det kändes 

att vara där.”53 (189) Hon låter sig inte avskräckas, utan fortsätter som förut.

     Som kvinnlig konstnär vägrar Birgitta att infoga sig i simpla fack som endast bygger på andras 

bild av henne. Det går inte att i konstutövandet vara endast objekt, men jag vill hävda att en 

kombination av subjektifiering och objektifiering är möjlig.54 Objektifieringen är ett led i Birgittas 

subjektifiering. Hon formar sitt subjekt genom att vara en handlande aktör och att skapa konst. 

Självobjektifieringen, att se sin kropp som objekt och att låta andra utnyttja den, är ett led i hennes 

konstutövande. Det är ett motsägelsefullt, men som Birgitta och även Paul bevisar, möjligt 

samband.

51 Jämför Paul Tenngart, ”Det var det värt!”, Lyrikvännen 2014:06, s. 11.
52 Witt-Brattström, s. 71.
53 Jämför Tenngart, s. 273.
54 Subjektifiering innebär att göra sig själv till subjekt.
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2.5 Att skriva som en man

Birgitta vill bli lika bra som de manliga författarna. Det svarar inte bara mot att majoriteten av 

böckerna hon läser är skrivna av män och att det är dessa manliga författare hon i huvudsak 

idoliserar. Även omgivningens negativa inställning till kvinnliga konstnärer spelar in. ”[D]amer 

målar väl helst blommor på vaser som ska innehålla blommor […]. Det är som med musik, det 

passar kvinnorna bättre att få lyssna till serenader än att komponera. Men författarinnor finns det 

faktiskt en och annan, tänk på Selma!”, menar en man. (200) Till och med i Birgittas närmaste 

bohemkrets, som samlats kring sina normbrytande identiteter, finns samma typer av uppfattningar. 

”Alla bra dikter skrivna av kvinnor handlar om kärlek”, hävdar Paul. Vännen Ted anser att den  

kvinnliga världsbilden verkar småskuren på en manlig läsare. (75, 85)

     Stenberg har själv berättat om hur hon som kvinna aldrig helt accepterades av 

Metamorfoskretsen, som Paul Andersson även ingick i.55 Karaktären Paul är i Kärlek i Europa 

misogyn på många sätt, men som Tenngart har påpekat så väcker han hos Birgitta tanken om att 

hon själv kan utmana sitt genus genom skrivandet.56 Männen må vara bättre – men det är inte 

nödvändigt att vara man för att skriva som en. Selma tänkte mer som en man och hon var riktigt 

bra, menar Paul. För Birgitta som har känt sig så bunden vid sin kvinnliga kropp är det en 

revolutionerande idé att hon skulle kunna skriva manligt. Samtidigt är tanken rimlig för henne – 

kvinnligheten måste ju som bekant åstadkommas, även den.57 Paul misslyckas själv med en 

traditionell manlighet då han är homosexuell. De två kan mötas i detta gränsland där 

könsidentiteter inte måste vara begränsande.

     Paul och Birgitta är nära vänner, men likväl behandlar Paul Birgitta illa. Han låter henne hålla 

honom med mat och alkohol och tvingar henne indirekt till prostitution när han försvinner med 

hennes pengar. Men för Birgitta är det aldrig aktuellt att säga upp vänskapen. Det är en situation 

”där den ursprunglige tjuven slutligen får se sig i grunden bestulen”, med Lisbeth Larssons ord.58 I 

slutändan vinner Birgitta mer på deras vänskap intellektuellt än vad Paul gör materiellt. Paul är 

Birgittas största idol och inspiration, ”sammanflödet av all levd och skriven poesi” och vad mer är: 

han är hennes musa. Som så mycket annat i Birgittas liv är Paul till största del ett medel för hennes 

projekt och sett till det utnyttjar även hon honom. Paul är faktiskt ett av de allra viktigaste medlen, 

nämligen själva inträdesbiljetten till poesin. Även de andra männen som figurerar i Kärlek i 

Europa fungerar för Birgitta främst som objekt för det egna självförverkligandet.59 Hon exploaterar

55 Paul Tenngart, ”Det var det värt!”, Lyrikvännen, s. 12; även påpekat av Larsson, s. 57 ang. referens till en annan 
roman av Stenberg.

56 Tenngart, s. 278 f.
57 Jämför Tenngart, s. 278.
58 Larsson, s. 59.
59 Jämför Schottenius & Holm; Tenngart s. 272, s. 276 f.
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dem – det är en omvänd objektifiering. Genom att se dem som medel för sin egen utveckling 

subjektifierar hon sig själv. Att invertera maktförhållandena blir ett sätt att hantera förtrycket.

     Paul öppnar upp Birgitta för livet och hon skriver om honom. Det är Paul som säger till Birgitta 

att kroppen endast är ett medel att utnyttja för att kunna ägna sig åt konsten, det viktigaste i livet. 

(70)  Birgitta börjar se på den egna kroppen som ett verktyg. Denna inställning är en förutsättning 

för att hon ska kunna utsätta sig för bland annat prostitution. Men har Birgitta makt över sin egen 

kropp, bara därför att hon är en handlande aktör med ett konstnärligt syfte? Många av hennes sätt 

att samla erfarenheter bottnar i ett förtryck av kvinnor och i förlängningen i mäns systematiserade 

utnyttjande av kvinnokroppen. Birgitta har bestämt sig för att utnyttja den objektifiering hon ändå 

inte tycks kunna komma ifrån i den manliga världen, men förtvivlan och ilskan över vad hon 

behöver utsättas för är återkommande. Hon står med en piska över kompositören som vill bli 

misshandlad, känner sig löjlig i situationen och orolig att skada honom. Men: ”Samtidigt vaknade 

en vrede inom mig över att behöva stå så här. Jag borrade den idiotiska lilla klacken djupt in i hans 

mage [...]”. (106)

     Trots att hon drar nytta av männen, är hon inte mindre utsatt på ett direkt plan. De utnyttjar 

henne också. Birgitta har bestämt sig för att tacka ja till allt som livet har att erbjuda, men när hon 

har gjort det är makten inte alltid längre i hennes händer. När en annan man som har betalat henne 

för att följa med honom hem misshandlar henne är hon helt utlämnad åt honom. (184 f.) I regel 

saknar männen respekt för Birgitta och har ett fysiskt övertag, vilket är svårt att bortse från.

     Birgitta söker bekräftelse från de manliga författarna. Hon vill inte bli en kvinnlig författare 

eftersom dessa står under betydligt hårdare kritik än de manliga. Dessutom får Birgitta höra av män

att de inte läser kvinnliga författares verk, någonting hon själv som sagt inte heller gör i någon 

större utsträckning. (84) Männen slipper den könskodande delen av epitetet, de är bara författare. 

Därför måste Birgitta söka sig till deras sfär i ett försök att undkomma sitt genus. Om hon 

accepterade en mer normativ kvinnlighet skulle hon rentav inte kunna skriva. ”Jag skulle hellre 

vilja vara född till man. Jag vill inte göra allt det där som kvinnor måste”, säger hon apropå att vilja

skriva och inte ägna sig åt hushållssysslor. (84) Birgitta kommer i förhållandet med Martha på att 

hon vill skriva en roman om deras kärlek, skildra den på samma neutrala sätt som heterosexuell 

kärlek. Under tidigt femtiotal vore detta revolutionerande. (265) Att skildra den egna lesbiska 

relationen innebär att hon måste acceptera att hon är en kvinna som skriver, men det är inte en 

traditionell kvinnlighet hon antar. De kvinnliga författare som Birgitta överhuvudtaget läser 

befinner sig på ett eller annat sätt utanför den heteronormativa mallen: Colette skildrar ofta 

homosexualitet i sina verk, om än inte alltid lika explicit som Radclyffe Hall gör i The well of 

loneliness, där det även förekommer gränsöverskridande könsidentiteter. (305, 213)
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     Birgitta vill att Paul ska uppskatta det hon skriver, men det är inte hennes yttersta strävan. 

Snarare ska han forma hennes verk med inspirationen han ger genom sin livsfilosofi och litterära 

stil. Birgitta blir överlycklig när Paul säger att han kan visa hennes dikter för Karl Vennberg, 

liksom när Harald Beijer har visat intresse för hennes boksamling och när hon får chansen att träffa

Norman Douglas. I alla tre fall handlar det om att komma i kontakt med ”en riktig författare”. (75, 

271, 303 ff.) Birgitta söker också kunskap om författarhantverket. ”Hur känns det när man närmar 

sej slutet på en lång bok, blir man osäker om ifall det varit rätt att skriva just detta? Kryper det 

ibland in oplanerade människor i handlingen? Hur går det till att få den första boken antagen och 

hur blir det sen? Meddelar man förlaget vad man har för planer eller lämnar man in ett manuskript 

på vinst och förlust?”, är frågor hon vill ställa. (304) Hon vill ha bekräftelse på att hon gör rätt, 

men också rena faktaupplysningar eftersom hon vill bli publicerad, gärna så snart som möjligt.

     Författareliten består till stor del av män och det är framförallt därför Birgitta vill ha deras 

erkännande. Hon söker inte bara i egenskap av kvinna bekräftelse från männen, utan även som 

nybörjare bekräftelse från de erfarna. Även när hon träffar Una Troubridge, Radclyffe Halls 

älskarinna som figurerar i The Well of loneliness, blir Birgitta uppspelt av att vara i så nära kontakt 

med litteraturen. (265 f.) Hon hyser en fascination för litteraturen och författandet självt snarare än 

för någon idol – författarskapet är vad hon formar hela sitt liv för att kunna träda in i.

2.6 Sexualiteten

”Kroppen är inte hennes, den tillhör ett helt samhälle: föräldrar, skola, polis, läkare, konventioner 

och institutioner”, skriver Johannisson om kvinnans situation under 1900-talets första hälft.60

     När en bekant till Birgitta vill hämnas en obetald skuld, skickar han brev hem till hennes mor 

med explicita sexuella påhitt om Birgitta. Liknande metoder använde hennes gode man när han 

avslöjades, för att skylla ifrån sig. (53) Båda väljer alltså sexuella anklagelser när de vill förnedra 

Birgitta på värsta möjliga sätt – hon bestraffas för att hon (i deras osanna berättelser) har sex. Vid 

andra tillfällen är det istället fel av henne att inte ha sex. Förutom att män ibland blir arga när hon 

inte vill gå hem med dem, får Birgitta vid ett tillfälle höra av polisen att de inte kan gripa en man 

som tvingat henne till prostitution. Detta på grund av att de två aldrig haft en sexuell relation: ”Om 

han inte är er älskare så kan han inte vara er hallick.” (204)

     Samtidigt som sex på olika sätt används mot Birgitta, är det som jag tidigare har diskuterat även

någonting hon använder sig av. Sex möjliggör en rad saker. Det leder till nya upplevelser – hon är 

en tid älskarinna åt Egyptens avsatte kung Farouk och får bo i hans palats. Sex gör att hon har råd 

med ett hotellrum där hon kan bo och framförallt; skriva. Och det ger kunskap om allt möjligt – 

60 Johannisson, s. 29.
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Birgitta får lyssna till historier och lära sig språk av tålmodiga män som vill få henne i säng. 

Sexualiteten är den erbjudna möjliggöraren och samtidigt den mest effektiva förstöraren. Denna 

ambivalens speglas i de motsägelsefulla förväntningarna på Birgitta att vara både kysk och sexuellt

tillgänglig.

     Ofta när Birgitta hamnar i problem ser hon det som sitt eget fel. Hon anser ofta att hon har 

förtjänat det som händer henne, att hon straffas för sitt syndiga leverne. (254) Trots beslutet att 

använda kroppen som insats för konsten, är situationerna Birgitta försätter sig i ofta 

självdestruktiva. Hon misstänker själv en viss undermedveten destruktivitet, någonting som även 

Tenngart har påpekat.61 Birgittas självförakt och bortkoppling från sin kropp utgör grunden för 

detta. Hon uppskattar till exempel inte sex i den största delen av romanen. Trots att det händer att 

hon själv tar betalt för sex, förstår hon inte varför folk vill spendera pengar på det. Sex ger inte 

”mer nöje än att klappa en katt” (218) – hur kommer det sig att människor ibland betalar för att 

förnedra och skada henne? Man kan ifrågasätta till vilken grad andra faktorer än det konstnärliga 

målet spelar in i hennes sätt att leva. Det svårt att bortse från de patriarkala strukturer som ligger 

bakom: relationen med den gode mannen har påverkat henne negativt och hon har inte en sund syn 

på sexualitet. Sex är ett påbjudet sätt att byta till sig mat och husrum och blir därför vad hon ibland 

tyr sig till. Dubbelmoralen som jag diskuterat i ovanstående stycken gör situationen än mer 

komplex – vad är det egentligen som förväntas av Birgitta? Till vilken grad ska hon gå emot dessa 

förväntningar och till vilken grad är det mer strategiskt att utnyttja dem? Då Kärlek i Europa är en 

bildningsroman handlar den till stor del om invecklade vägar till en egen identitet. Birgitta är en 

kvinnlig aktör i ett projekt som kan sägas vara manligt. Hon avsäger sig inte sitt kön för att ta sig 

an den manliga arena som resandet och berättandet innebär – tvärtom använder hon sig av sin 

kvinnlighet och spelar på det förtryck hon är utsatt för.

     Medan homosexualiteten fortfarande är på ett sorts idéplan hos Birgitta har hon en mycket klar 

bild av vad den skulle kunna ge henne. Om hon älskar kvinnor blir hon mer som en man.

Att kvinnor skulle vara så tarvliga jämfört med män. Man skulle ha varit född till karl. Nej, men 
lesbisk. Fri från alla de där vanliga ynkligheterna. Erkänna att en annan flicka var mycket 
vackrare och åtrå henne, inte tävla med henne. Och sen att få hennes skönhet. Att äga henne. 
Bestämma över henne, som en man. (152)

Men undkommer Birgitta verkligen könsmaktsordningen när att hon väljer att leva med en kvinna?

Trots att Birgitta säger sig vilja bestämma över sin partner, är hon den feminina och underordnade i

sin och flickvännen Marthas relation. Birgitta njuter av att ha en stark och trygg famn att landa i. 

61 Tenngart, s. 273.
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Martha förväntar sig att Birgitta ska sköta kvinnosysslor och är den dominanta parten när det 

kommer till sex – till och med tillsammans med Martha är könsroller närvarande. (T.ex. 300, 336) 

Även i en lesbisk relation krävs det för Birgitta en maktkamp, och här liksom i relationerna till män

är situationen inte enkel. Återigen är hon underordnad, trots att det var vad hon ville komma ifrån. 

Birgitta övertar vid ett tillfälle Marthas roll i sängen och vet mycket väl att hon tar en stor risk, att 

det är ”ett angrepp på [Marthas] värdighet”. (431 f.) Både Holm och Magnusson menar att det sker 

ett maktskifte när Birgitta tar kontrollen.62 Till viss del är det så – Birgitta inser att hon måste ha 

större spelrum i en relation och kanske är detta ett steg mot uppbrottet som länge har varit 

förestående med Martha. Ett maktskifte sker egentligen inte – Birgittas övertag blir inte bestående. 

Birgitta delger läsaren att hon inte skulle våga göra om det sexuella rollbytet samt senare att 

Martha måste släppa taget om henne, själv kan hon inte göra det. Martha fortsätter att vara 

domderande, relationen lika destruktiv som innan. Till slut sker ett dramatiskt uppbrott som 

inkluderar ett slagsmål, Marthas misshandel av en vän till Birgitta och ett självmordsförsök från 

Birgittas håll. Efter uppbrottet skriver Birgitta en roman om relationen. Magnusson hävdar att det 

är det sexuella rollbytets förtjänst att Birgitta lyckas skriva som hon vill, men han ger det nog lite 

väl stor betydelse.63 Hela kärleksrelationen och dess avslut är förutsättningar för romanen, snarare 

än episoden där Birgitta tar kommandot.

     Den manliga blicken däremot är inte närvarande på samma sätt i Birgittas och Marthas relation 

och det föreligger en viktig skillnad mellan Birgittas sexuella möten med män och med kvinnor. 

Även om de i samhällets ögon faller under kategorin ”sexuellt utsvävande”, visserligen med en 

betydande skillnad mellan den normativa heterosexualiteten och den mer kontroversiella 

homosexualiteten, är de sexuella upplevelserna för Birgitta av helt olika karaktär. Hennes 

förhållanden med väninnor i de tidiga tonåren är lustfyllda, liksom det sexuella umgänget med 

Martha. Ändamålet ligger i sexualakten och inte utanför, som det gör med män. Könsumgänget 

med män går Birgitta endast motvilligt med på och det är i princip alltid en byteshandel. Däremot 

är det en man som ger Birgitta mest njutning: Louis som säljer skosnören i Genève. Birgitta får sitt 

sexuella uppvaknande. ”Var det så här det var, för alla? Inte undra på då att de betalade för det.” 

(238) Louis är den enda av de manliga sexpartnerna som ägnar sig också åt Birgittas njutning. Inte 

heller kvinnorna, Nanouche och Martha, verkar som regel särskilt måna om att akten ska skänka 

båda parter njutning. Birgitta upptäcker att sex kan innebära ett utbyte och detta är minst lika 

betydande för hennes sexuella utveckling som homosexualiteten är. Hon beskriver upplevelsen av 

orgasmen som att inälvorna flyttats till ett nytt, vilsamt läge. Kroppen börjar harmoniera inifrån.

62 Holm s. 211; Magnusson.
63 Magnusson.
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     Birgitta vistas i löst sammansatta grupper av bohemer och konstnärer under sin tid i Frankrike. I

dessa finns en bredare gaykrets som huvudsakligen består av män. Birgitta slipper därför 

närmanden och hon upplever en samhörighet med dessa andra som liksom hon själv faller utanför 

heteronormen. Det är endast på gaybar hon får vara ifred och ”kan få lyssna till mening efter 

mening som inte har till avsikt att övertala mig att dela säng”. (63) Hon är dock långt ifrån fri från 

förtryck bland de homosexuella männen, som jag har exemplifierat med Paul. Vid ett tillfälle blir 

hon av tre unga män medlurad till en ”gammal bög” där hon ska få sova ifred. Istället våldtar de 

henne natten igenom, medan den gamle mannen ligger bredvid, tafsar och fnittrar. Detta är en av 

de episoder som Birgitta skildrar minst distanserat. Hennes förtvivlan får ta betydligt större plats än

på andra håll – romanens ton är ofta kylig – och hon överväger självmord. Här är det sveket från 

den homosexuelle mannen, han som borde ha stått på hennes sida, som gör ondast. (219 f.)

3. Slutdiskussion

Att lämna sin hemmiljö är för Birgitta en förutsättning för subjektsformeringen. Hon är 

underkastad borgerliga seder som hindrar henne från att utvecklas identitetsmässigt och 

konstnärligt. Könsmaktsordningen håller henne fast i en mycket ambivalent inställning till 

kvinnligheten. Den ska uttryckas och samtidigt läggas band på, den är äcklig men också vad män 

dras till, den innebär en obehaglig objektifiering men också många möjligheter. Parsons har skrivit 

om vilken betydelse en förflyttning från hemlandet har kunnat få för kvinnor: ”Expatriation 

becomes a form of the Bildungsroman or pilgrimage, in which women undertake a displacemenet 

and reterritorialization in order to construct personal and creative identities.”64 Hon beskriver 

också, med stöd i Shari Benstocks teorier, hur kvinnor i högre grad än män fortsatte att efter 

hemkomsten identifiera sig med staden de utvandrat till.

     Frigörelsen från förtryck måste ske fysiskt för att kunna implementeras psykiskt – inte minst att 

bli fri från sin gode man är nödvändigt för Birgitta. Men Birgitta blir inte fri från sexualiseringen 

när hon lämnar Stockholm: underkastelsen i relationen till morbrodern återspeglas var hon än 

kommer. Utsattheten har ur vissa aspekter till och med blivit tydligare när hon som ensam kvinnlig 

resenär tar sig an världsmetropoler. Inte heller gaykretsar eller lesbiska relationer skapar ett 

självklart alternativ till maktstrukturerna.

     Men trots detta lyckas Birgitta hitta vägar till subjektifiering. Hon börjar bestämma över sig 

själv, söka alternativ till påbuden om hur livet borde levas. Hon befinner sig hemma och 

64 Parsons, s. 150 f.; Parsons preciserar inte begreppet ”reterretorialization”, men det betyder i Gilles Deleuze mening 
ett återskapande av ett område som tidigare berövats sin kultur. Parsons skulle kunna syfta på kvinnan som ett 
sådant ”område”, alternativt syfta på en ren förflyttning, i detta fall utomlands.
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annanstans i en värld som är mannens – men hon antar utmaningen att slå sig fram i den ändå. 

Birgitta går inte bara emot de uppfattningar som säger att hon som kvinna borde veta sin plats, utan

även mot motsatta idéer om att en frigörelse borde ske, men på ett visst sätt. Hur kan prostitution 

vara ett led i den egna subjektsformeringen? Genom att vara en nödvändig del av ett större projekt,

tycks vara Birgittas åsikt. Målet helgar medlen, om man bortser från att Birgitta inte alls har som 

målsättning att vara helig. Hennes mål är att ta till sig kunskap, trevlig som otrevlig, för att kunna 

ägna sig åt det som allt syftar till: det litterära skapandet. Männen liksom den egna kroppen blir till 

medel för att nå dit hon vill.

     Skrivandet är den plats där Birgitta får existera i egen rätt. Bakom anteckningsblockets pärmar 

är hon skyddad. När det är som bäst har hon också lyckats få råd med i ett eget (hotell)rum att 

skriva i, där ingen vet att hon är. Både Larsson och Magnusson menar att Birgitta i skrivandet 

överskriver sitt kön, äntrar den manliga rollen.65 Tenngart beskriver det som att Birgitta äger logos, 

ordens makt. Med detta formuleringsprivilegium är det upp till henne själv att bestämma och 

kategorisera.66 När hon skriver styr Birgitta sin berättelse och hävdar sin rätt till den. Birgitta gör 

sig till både objekt för och skapare av sin historia och hävdar därmed att både hennes erfarenheter 

och författande är lika viktiga som männens. Hela det manliga teoribygget som Witt-Brattström 

talar om tappar kraft när Birgitta själv skriver ett alternativ.

     Erövrandet av logos och inträngandet i världen går hand i hand. Om hon kan äga ordet, kan hon 

också besitta det som existerar omkring henne. När Birgitta skriver att platsen hon befinner sig på 

tillhör henne är det helt sant på ett metaplan: hon äger benämningen över upplevelserna.

     Birgitta tar sig an ett manligt projekt – att ta in världen för att berätta om den – med sin 

kvinnlighet som verktyg. I och med sitt projekt undandrar sig Birgitta andras bestämningar av 

henne. Det är hennes projekt, antaget på hennes sätt, benämnt med hennes egna ord. 

Subjektsformeringen är ingen raksträcka, men den är definitivt pågående.

65 Magnusson; Larsson, s. 57.
66 Tenngart s. 279, Paul Tenngart, ”Det var det värt!”, Lyrikvännen, s. 11.
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