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1 Inledning 

Intersektionalitet är ett allt mer relevant begrepp, då det blivit tydligare att olika 

former av förtryck och maktordningar som finns i ett samhälle inte kan studeras 

endast var för sig. För att få en komplex förståelse kring hur maktordningar, normer 

och förtryck fungerar i ett samhälle är det viktigt att analysera hur dessa interagerar 

med varandra. Om vi vill förstå den marginalisering som sker i världen eller i vårt 

samhälle idag, såväl inom ekonomin som i andra sammanhang, behöver vi även 

utforska den historiska kontext som lett till våra nutida förhållanden. Robert J. C. 

Young skriver i Colonial Desire: ”culture as well as capital is the form through 

which history manifests itself in the present”.1  

Doris Lessings roman The Grass is Singing (1950) belyser och kritiserar 

maktordningar och normer i koloniala Sydrhodesia (nuvarande Zimbabwe) under 

första hälften av 1900-talet. Främst skildras detta genom den påverkan olika 

interagerande maktordningar har på karaktären Mary Turner, en vit, fattig kvinna. I 

min analys av romanen vill jag uppmärksamma just intersektionerna av de här 

maktordningarna med varandra: var förstärker de varandra? Var skapar de osäkerhet 

och konflikter? Speciellt fokuserar jag på hur maktordningar baserade på ras och 

kön samspelar med varandra. Jag kommer att utforska detta genom att utföra en 

karaktärsanalys av Mary, och analysera hur samspelet mellan dessa maktordningar 

påverkar henne och hennes relation till två viktiga män i hennes liv: maken Dick 

och betjänten Moses. Dessutom vill jag undersöka vilken roll Marys psykiska ohälsa 

har i romanen, och hur den kopplas till maktordningar och normbrott i Marys 

relationer med Dick och Moses. 

Den teoretiska delen av uppsatsen inleds med ett avsnitt om intersektionalitet, vad 

begreppet innebär och hur ett intersektionellt perspektiv kan användas. Sedan följer 

ett avsnitt om postkolonialism, som sätter romanen och händelserna i den i en 

historisk kontext, och ett kortare avsnitt om kopplingen mellan kvinnlighet och 

psykisk sjukdom. Avsnitt 5 beskriver den metod analysen främst baseras på, 

nämligen karaktärsanalys, och avsnitt 6 ger en överblick av den tidigare forskning 

som finns om The Grass is Singing. Uppsatsen avslutas med själva analysen och en 

sammanfattning. 

2 Intersektionalitet 

Begreppet intersektionalitet uppstod inom den postkoloniala feminismen och 

myntades av Kimberlé Crenshaw 1989. Intersektionalitet introducerades i Sverige 

först år 2002 i antologin Maktens olika förklädnader: kön, klass och etnicitet i det 

postkoloniala Sverige (de los Reyes, Molina och Mulinari).2 Irene Molina, en av 

                                                      

1 Robert J. C. Young, Colonial desire: hybridity in theory, culture and race, London 1995, s. 

91. 
2 Irene Molina, ”Intersektionalitet”, En introduktion till genusvetenskapliga begrepp, red. 

Anna Lundberg & Ann Werner, Göteborg 2016, s. 33. 
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författarna till antologin, menar att intersektionalitet ”åsyftar skärningspunkter 

mellan olika maktstrukturer, samt den roll dessa spelar i maktens formation”3. 

Begreppet definieras vidare av Nina Lykke i Genusforskning då hon skriver att det 

handlar om maktförhållanden och ”om ett dynamiskt samspel mellan samhälleliga 

in-/exkluderingsprocesser och över-/underordningsmekanismer”.4 Studier inom 

intersektionalitet ser dock inte likadana ut överallt. Eftersom det är ett så pass 

många olika intersektioner som man kan välja att utforska, så är det olika frågor 

som betonas beroende på vad som anses vara det mest aktuella eller relevanta. I 

USA, till exempel, är intersektionalitet ofta fokuserad på antirasistisk feminism, 

medan intersektionalitet i Sverige är mer kopplat till migration.5  

Att intersektionalitet som begrepp inte dök upp förrän sent under 1980-talet innebär 

inte att det var helt nytt att studera hur olika maktstrukturer interagerar med 

varandra – det fanns redan ett intersektionellt förhållningssätt i kvinnorörelser från 

1800-talet som allierade sig med anti-slaverirörelser, och i socialistiska 

kvinnorörelser från 1800-talet och början av 1900-talet.6 Sedan 1800-talet har dock 

de mest spridda och accepterade feministiska teorierna kännetecknats av att de 

tillhört det som kallas vit feminism. Det vill säga, det är feminism som fokuserar på 

vita heterosexuella medelklasskvinnors behov, och som implicit eller explicit 

marginaliserar andra kvinnor på grund av sexualitet, ras, klasstillhörighet, eller 

andra faktorer. Intersektionalitet har vuxit fram just som en kritik av den vita 

feminismen. Postkoloniala och feministiska teorier har alltså ibland hamnat i 

konflikt mot varandra, framför allt då vita medelklassfeminister anklagats för att 

ignorera eller tala för kvinnor som marginaliseras på grund av andra faktorer än sin 

könstillhörighet. Det är viktigt att uppmärksamma att ”kvinnan” inte är den enda 

Andra,7 och att kvinnor och män inte utgör två homogena kategorier där man kan 

säga att alla kvinnor förtrycks på samma sätt av alla män. Enligt Molina har 

ideologier som rasism och sexism tidigare setts som parallellt existerande, när man 

egentligen borde utforska hur de interagerar och förstärker varandra.8 Det är den här 

sortens kritik som gjort intersektionalitet till ett allt viktigare begrepp och gett det en 

central plats inom dagens feministiska diskurs. Postkolonial och feministisk 

teoribildning har trots allt mycket gemensamt, speciellt då de försöker politisera 

sådant som tidigare ansetts ligga utanför den politiska sfären, såsom hemmet och 

skolan.9 Dessutom har förtryck i form av sexism och rasism en gemensam grund i 

biologisk determinism från 1700- och 1800-talen.10  

                                                      

3 Molina, s. 33. 
4 Nina Lykke, Genusforskning: en guide till feministisk teori, metodologi och skrift, 

Stockholm 2009, s. 112. 
5 ibid., s. 111. 
6 Tiina Rosenberg, ”Är alla marginaliseringar likvärdiga?”, Framtidens feminismer, red. 

Paulina de los Reyes, Satu Gröndahl & Pia Laskar, Hägersten 2007, s. 82. 
7 Molina, s. 34. 
8 ibid., s. 35. 
9 Elleke Boehmer, ”Postcolonialism”, Literary theory and criticism: An Oxford guide, red. 

Patricia Waugh, Oxford 2006, s. 342. 
10 Lykke¸ s. 32. 
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Intersektionella perspektiv har bidragit till att utveckla nya forskningsområden inom 

såväl feminism som postkolonialism. Ett sådant forskningsområde som är av 

betydande vikt för analysen i den här uppsatsen är kritiska vithetsstudier. Lykke 

påpekar att postkolonial och antirasistisk feministisk forskning har skapat 

”diskussioner om konstruktioner av vithet som normativ kategori”.11 Det handlar om 

att kritiskt granska hur kategorin ”vit” byggs upp, och inse att den är långt ifrån 

någon neutral standard (såsom den tidigare upplevts). Tvärtom har idén om vithet 

utvecklats genom ”rasialiserande och rasistiska processer”12. Jag går vidare in på 

idéer om vithet och rasåtskillnad under kolonialismen i avsnitt 3. För att förstå olika 

maktordningar räcker det alltså inte med att analysera den underordnade positionen, 

utan man behöver även kritiskt granska normen.13 

Även om man inom intersektionalitet ofta fokuserar på samspelet mellan sexism, 

rasism och klassförtryck, så är dessa inte de enda förtryckande strukturer som 

interagerar med varandra i vårt samhälle: det kan också vara relevant att se hur 

dessa strukturer verkar i kombination med diskriminering på grund av 

funktionsnedsättning eller sexualitet, till exempel. I stora drag har intersektionalitet 

två inriktningar. Den första fokuserar på identitet, det vill säga, hur en individ 

drabbas av att tillhöra flera kategorier samtidigt. Den andra lägger fokus på de 

system som skapar maktordningarna.14  

Anne McClintock skriver att olika kategorier såsom kön, ras, klasstillhörighet och 

sexualitet ”converge, merge and overdetermine each other in intricate and often 

contradictory ways”.15 Det är just detta jag vill utforska i min analys av The Grass is 

Singing, hur de olika maktordningarna som agerar i berättelsen förstärker eller säger 

emot varandra. Därför är det nödvändigt att läsa texten med ett intersektionellt 

perspektiv. 

3 Postkolonialism 

Litteratur och andra former av konstnärligt skapande utgjorde oumbärliga verktyg 

att använda sig av i koloniseringsprocessen, och de har spelat en minst lika stor roll i 

arbetet för att motverka kolonialismen.16 Därför är det viktigt att studera litteratur 

utifrån en kolonial eller postkolonial kontext. Postkolonialism utforskar de 

historiska, politiska och kulturella konsekvenser som medförts av de koloniala 

förhållanden som funnits mellan västvärlden och andra regioner från och med 1500-

talet. Termen postkolonial är dock inte helt enkel att definiera inom litteraturen. 

Begreppet post-kolonial, med bindestreck, används oftast för att mena ”efter 

kolonialismen” – eller i alla fall efter att en region officiellt blivit självständig. Men 

                                                      

11 Lykke, s. 113.  
12 ibid., s. 113. 
13 ibid., s. 114 
14 Molina, s. 36. 
15 Anne McClintock, Imperial leather : Race, gender and sexuality in the colonial contest, 

London 1995, s. 61f. 
16 Elleke Boehmer, Colonial and postcolonial literature: Migrant metaphors (2.nd ed.), 

Oxford 2005, s. 3. 
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postkolonial, utan bindestreck, refererar ofta till litteratur i allmänhet från forna 

kolonier, vare sig den skrevs under eller efter den koloniala perioden. Elleke 

Boehmer uppmärksammar dock att det kan vara problematiskt att klassa all icke-

västerländsk litteratur som postkolonial, det vill säga utifrån sin relation till 

västvärlden.17 Trots att begreppet kan vara både svårt och problematiskt att 

definiera, gör Boehmer ett försök: ”the postcolonial is that which questions, 

overturns, and/or critically refracts colonial authority”18. Hon menar även att den här 

definitionen är en som är allmänt accepterad i praktiken av såväl författare som 

akademiker. Trots att postkolonial litteratur ofta kopplas till folk som tidigare varit 

koloniserade, så bestäms alltså inte en texts status som postkolonial av författarens 

identitet (etnicitet, rastillhörighet, kultur, nationalitet) utan av dess form och 

innehåll. På så vis kan The Grass is Singing klassas som postkolonial, även om den 

skrevs och gavs ut i London av en vit brittisk kvinna, romanen behandlar nämligen 

det koloniala samhället i Sydrhodesia där Lessing växte upp, och utgör en kritik av 

de koloniala värderingarna och hierarkierna i det samhället. Det är dock viktigt att 

poängtera att eftersom Lessing faktiskt var en vit brittisk kvinna, så var hon till viss 

mån privilegierad inom den koloniala maktordningen. Just den vita kvinnans roll i 

samhället och hennes position inom makthierarkin är ett tema jag kommer att 

utforska vidare i den här uppsatsen. 

3.1 Rasism och sexualitet inom det brittiska imperiet 
Under den europeiska kolonialismen som ägde rum under 1800-talet och början av 

1900-talet påverkades samhället starkt på flera olika nivåer av olika rasideologier. 

Young menar att vi ofta underskattar det stora inflytandet som flera uppfattningar 

om olikheter mellan raser hade inom såväl konst som vetenskap.19 Rasideologier 

påverkade konst, vetenskap, ekonomi och politik, men samtidigt påverkades 

uppfattningar kring rasskillnader av den kulturella och politiska kontexten. Young 

påpekar att rasideologier började utvecklas under en period av europeisk kolonial 

expansion, och att de inte kan förstås utanför den här kontexten.20 

I det brittiska koloniala samhället fanns en regel som absolut inte fick brytas: man 

skulle hålla sig till sina egna. Social darwinism fick ett stort inflytande under 1800-

talet och ledde till idéer om att vit identitet och den vita rasens renhet skulle hotas av 

socialisering med icke-vita.21 De idéer om ras som började formas under 1800-talets 

senare hälft utvecklades slutligen till en vit makt-ideologi i början av 1900-talet.22 

Det är dock viktigt att inse att dessa skadliga ideologier inte bara råkade skapas 

genom bristande metoder inom vetenskaplig forskning eller paranoida 

vanföreställningar, tvärtom användes pseudovetenskapliga teorier och metoder 

medvetet för att rättfärdiga det brittiska imperiets handlingar och försvara dess 

intressen. Young uppmärksammar att den strikta uppdelningen mellan raser inte var 

av särskilt stort intresse ”until it was to the West’s economic advantage to profit 

                                                      

17 Boehmer, ”Postcolonialism”, s. 341. 
18 ibid., s. 341. 
19 Young, s. 90. 
20 ibid., s. 91. 
21 Boehmer, Colonial and postcolonial literature, s. 65. 
22 Kundrus, 219. 



 

5(31) 

 

from slavery”23. Den koloniala rasismen byggdes alltså upp utifrån västvärldens 

ekonomiska och politiska intressen, i likhet med hur olika folkgrupper demoniseras 

än idag av vissa för ekonomisk eller politisk vinst. 

De vita britternas rädsla för att bli korrumperade av mörkhyade människor användes 

för att skapa en skarp gräns mellan de koloniserade och kolonisatörerna. 

Avgränsningen blev av central vikt för att upprätthålla idén om vit överlägsenhet, 

och att överskrida regeln och interagera med icke-vita utanför de etablerade ramarna 

hotade hela den koloniala maktstrukturen.24 Speciellt var det viktigt att upprätthålla 

gränsen mellan svarta och vita i de kolonier som kallades ”settler colonies”.25 Den 

här paranoida rädslan för det negativa inflytandet som den koloniserade 

befolkningen kunde ha på de europeiska kolonisatörerna hängde ihop med en oro 

om att den vita mannen kanske inte alltid hade full kontroll över situationen. 

Boehmer menar att:  

Constant anxiety was expressed about the degeneration allegedly caused not 

only by direct encounters with natives, but by the proximity to savage passions, 

or simply by the malign influence of the alien environment.26 

Rädslan som de vita européerna hyste mot de koloniserade befolkningarna var tätt 

sammanbunden med idéer om sex och sexualitet. Man förfärades över det man 

uppfattade som icke-vita rasers omåttliga lust och fertilitet. På grund av det menar 

Young att 1800-talets teorier om ras även handlade om en fascination över sex – 

”interminable, adulterating, aleatory, illicit, inter-racial sex”.27 Speciellt svarta män 

presenterades som hypersexuella och som ett hot mot vita kvinnor. Möjligheten att 

vita kvinnor skulle ha sex med svarta män utgjorde ett hot mot den vita rasen som 

helhet (då den skulle degenerera), men även mer specifikt mot de vita männens 

privilegierade position. Julia Meszaros och Christina Bazzaroni citerar Anthony 

Lemelle då de beskriver rädslan vita män hyste mot svarta mäns sexualitet och 

maskulinitet, och visar att de idéer som konstruerats i västerlandet kring 

maskulinitet och kring svarta män tillsammans skapade ett betydande orosmoln för 

vita män. Dels ansågs penisstorlek ha en viss betydelse, förknippad med 

maskulinitet och virilitet. Dels menade man att svarta män ofta hade större penisar 

än vita män. Sammanlagt gav detta upphov till en speciell rädsla: “if white women 

recognized the significance of black male penises they would be ruined for white 

male social purposes”.28 

                                                      

23 Young, s. 92. 
24 Boehmer, Colonial and postcolonial literature, s. 65. 
25 Birthe Kundrus, “Transgressing the Colour Line”, Gender history in a transnational 

perspective: Networks, biographies, gender orders, red. Oliver Janz & Daniel Schönpflug, 

New York 2014, s. 223. 
26 Boehmer, Colonial and postcolonial literature, s. 66f. 
27 Young, s. 181. 
28 Julia Meszaros & Christina Bazzaroni, “From Taboo to Tourist Industry: The 

Construction of Interracial Intimacies between Black Men and White Women in Colonial 

and Contemporary Times”, Sociology Compass, årg. 8, 2014:11, s. 1261. 
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Joane Nagel beskriver i ”Ethnicity and Sexuality” hur sexualitet genom historien har 

fått tjäna olika politiska intressen, ofta kopplade till ras, etnicitet eller nationalitet.29 

För det mesta har restriktionerna dock satts på kvinnors sexualitet – ”’our’ women 

should not be having sex with ’their’ (particularly ’enemy’) men”30 – medan män i 

praktiken haft en mycket större sexuell frihet. Meszaros och Bozzaroni påpekar i sin 

tur att ”[t]he gendered and racialized privilege of sexual agency belonged only to 

White men for centuries”.31 Nagel tar som exempel upp de franska kvinnor som 

bestraffades för att de hade haft sex med tyska män under andra världskriget, 

bestraffningen användes för att återupprätta de patriarkala och nationalistiska 

maktstrukturer som omskakats under kriget.32 På liknande sätt vaktades vita 

kvinnors sexualitet i det brittiska kolonialsamhället, 1903 förbjöds sexuella 

relationer mellan vita kvinnor och svarta män i Sydrhodesia.33 Här är det dock 

viktigt att poängtera att medan vita kvinnor kunde bli förnedrade på grund av att de 

haft sex med svarta män, så kunde männen de haft sex med utsättas för mycket 

hemskare straff, som kastrering eller avrättning. Detta delvis på grund av att man 

ofta försökte dölja vita kvinnors ”skam” genom att anklaga den svarta mannen för 

våldtäkt.34  

Även om vita kvinnor ofta ansågs sakna sexlust, så var deras sexualitet alltså strängt 

kontrollerad. Speciellt var detta viktigt vid de sydligare breddgraderna, då man 

ansåg att ett varmare klimat associerades med starkare sexlust. Den vita kvinnan 

skulle hållas ”ren” för att försäkra den vita rasens renhet. Detta gav den vita kvinnan 

en speciell ställning i det koloniala samhället som jag går vidare in på i nästa avsnitt. 

3.2 Kolonialismen som könat fenomen och den vita kvinnans 

position 
Maktstrukturer inom kolonialismen hade inte bara sin grund i rasideologier, utan 

även i patriarkala uppfattningar om kön. Oyèrónkẹ́ Oyěwùmí beskriver 

kolonialismen på följande sätt i The invention of women:  

The colonial process was sex-differentiated insofar as the colonizers were male 

and used gender identity to determine policy.35 

På grund av detta är det ytterst relevant att använda sig av ett intersektionellt 

perspektiv när det kommer till att analysera maktordningar inom kolonialismen. De 

koloniala hierarkierna är alltså tätt förknippade med kön, och det är nödvändigt att 

studera europeiska uppfattningar om femininitet och maskulinitet under 

kolonialtiden för att förstå hur dessa hierarkier byggdes upp.  

                                                      

29 Joane Nagel, “Ethnicity and Sexuality”, Annual Review of Sociology, årg. 26, 2000:1, s. 

118. 
30 Nagel, s. 109. 
31 Meszaros & Bazzaroni, s. 1260. 
32 Nagel, s. 109. 
33 Kundrus, s. 224. 
34 Meszaros & Bazzaroni, s. 1261. 
35 Oyèrónkẹ́ Oyěwùmí, The Invention of Women : Making an African Sense of Western 

Gender Discourses, Minneapolis 1997, s. 122. 



 

7(31) 

 

En viktig aspekt av förhållandet mellan könen inom brittisk kultur var den så 

kallade ”cult of domesticity”.36 Män och kvinnor hade sina specifika roller i det 

nyligen industrialiserade samhället, och det nya ekonomiska systemet – 

kapitalismen – byggde till stor det på kvinnornas oavlönade (och helst osynliga) 

arbete i hemmet. Arbetsamhet överlag var i fokus och det ansågs skamligt att inte 

vara produktiv, dock innebar det helt olika saker att vara improduktiv för en kvinna 

eller en man. En man ansågs vara improduktiv om han var arbetslös, fattig eller 

homosexuell, medan en kvinna klassades som improduktiv om hon var 

ensamstående mamma, prostituerad eller helt enkelt ogift.37 Ekonomin och de nya 

samhällsklasserna spelade alltså en stor roll i relationerna mellan könen, vilket 

understryker Youngs poäng om att man inte kan förstå koloniala rasideologier (som 

till stor del baseras på uppfattningar om kön) utan att sätta dem i den historiska och 

ekonomiska kontext där de utvecklades. Den här aspekten av samhället blev ännu 

mer påtaglig i kolonierna efter första världskriget, då kolonialismen fick ett annat 

fokus. Det handlade inte längre främst om en krigisk kolonial expansion, utan 

välfärd och utveckling betonades i diskursen. Den förändringen gav vita kvinnor en 

viktigare roll inom det koloniala samhället.38 Samtidigt innebar det att det största 

hotet mot imperialismen inte ansågs komma utifrån utan inifrån: 

Interracial sex, anti-imperialism, socialism, and feminism represented prime 

enemies of Empire ‘within’, which de-centred the imperial and patriarchal 

certainties of the Victorian era, subverting the gendered identities of colonizer 

and colonizers upon which the continuing success of the imperial project 

rested.39 

Det som betraktades som det naturliga maktförhållandet mellan könen i Europa 

användes för att rättfärdiga den vita mannens auktoritet i resten av världen.40 Att 

kvinnan i det västerländska samhället var underordnad mannen, såsom barnet var 

underordnat den vuxna, kunde utgöra ett starkt argument för andra typer av 

hierarkier.41 Arthur de Gobineau var en bland många som under 1800-talet förde 

den här sortens argumentation. Han menade att de så kallade ariska raserna var ”pre-

eminently male groups” medan det han klassificerade som gula och svarta raser var 

”female or feminized races”,42 eftersom det kvinnliga ansågs vara naturligt 

underordnat det manliga, så blev de icke-vita, mer feminina, raserna automatisk 

underordnade de vita kolonisatörerna. Lykke skriver att den ”naturliga” hierarkin 

under 1700- och 1800-talen satte den vita mannen överst, följd av den vita kvinnan, 

sedan den svarta mannen och sist den svarta kvinnan.43 Oyěwùmí beskriver en 

liknande hierarki, men ger kategorierna andra namn. Först kommer män 

                                                      

36 McClintock, s. 5. 
37 ibid., s. 47. 
38 Barbara Bush, “Gender and Empire: The Twentieth Century”, Gender and Empire, red. 

Philippa Levine, Oxford 2007, s. 80. 
39 ibid., s. 80. 
40 Young, s. 111. 
41 McClintock, s. 45. 
42 Young, s. 109. 
43 Lykke, s. 46. 
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(underförstått europeiska), sedan kvinnor (europeiska), den tredje kategorin i 

hierarkin är ”native”, vilket ska förstås som afrikanska män, och sist hamnar 

kategorin ”Other”, de afrikanska kvinnorna.44 I dessa hierarkier kan vi se att den vita 

europeiska kvinnan hamnar i en komplex position: de är både förtryckta och 

privilegierade. Anne McClintock påpekar att de upplevde ”the privileges and social 

contradictions of imperialism very differently from colonial men” eftersom de var 

fast i ”gendered patterns of disadvantage and frustration”.45 Den vita kvinnan är 

alltså privilegierad i det koloniala samhället för att hon är vit, men saknar makt och 

är förtryckt på grund av att hon är kvinna. 

Utöver att befinna sig i en position som förtryckt förtryckare, så hade även den vita 

kvinnan en speciell roll i det koloniala samhället, hon skulle (som tidigare nämnt) 

ansvara för att bevara den vita rasens renhet. Därför blev hon en huvudmålgrupp för 

hälsokampanjer och rashygien under det tidiga 1900-talet.46 Meszaros och 

Bazzaroni skriver att vita kvinnor under kolonialismen sågs som ”the reproducers of 

the nation both physically and culturally”.47 De skulle alltså inte bara föda vita barn, 

utan även värna om den europeiska kulturen och moralen. Dock litade inte vita män 

på att kvinnor skulle klara av det här ansvaret, därför var kvinnors beteende, och 

speciellt deras sexualitet, strängt kontrollerade. Därför skapades det ett starkt tabu 

kring sex mellan svarta män och vita kvinnor. Just maktrelationen mellan svarta 

män och vita kvinnor är av intresse i en analys av The Grass is Singing. De utgör två 

grupper inom det koloniala samhället som på flera sätt sågs som varandras 

motsatser: den svarta mannen var hypersexuell medan den vita kvinnan saknade 

ordentlig sexlust, den svarta mannen var stark och den vita kvinnan var svag, den 

svarta mannen hade ingen kultur men den vita kvinnan var utsedd som beskyddare 

av den överlägsna vita kulturen, den svarta mannen hörde hemma i Afrika – en 

kontinent som i princip var totalt opassande för vita kvinnor. Samtidigt var de båda 

underordnade den vita mannen och infantiliserade, de fanns endast till för hans nytta 

och nöje. 

4 Kvinnlighet och psykisk sjukdom 

Från och med mitten av 1800-talet började borgerlighetens kvinnosyn att 

anammas,48 det var bilden av kvinnan som ”the angel in the house”49. Den levde 

kvar även efter första världskriget, och var då inte längre begränsad till de högre 

samhällsklasserna. Ur ett historiskt perspektiv kan man se en koppling mellan 

depression och den borgerliga kvinnorollen, då sjukdomen kan utvecklas från 

                                                      

44 Oyěwùmí, s. 122. 
45 McClintock, s. 6. 
46 Karin Johannisson, Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siècle, [Ny 

utg.], Stockholm 2013, s. 90. 
47 Meszaros & Bazzaroni, s. 1260. 
48 Johannisson, s. 16. 
49 Sandra M. Gilbert & Susan Gubar, The Madwoman in the Attic, 2. uppl., New Haven 

2000, s. 20. 
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tröttheten, frustrationen och tomhetskänslan som är anknutna till rollen.50 Det har 

länge funnits en koppling mellan kvinnlighet och sjukdom, speciellt psykisk 

sjukdom, och fortfarande under 1930-talet hävdades det att kvinnan av naturen var 

konstitutionellt svag.51 Enligt Shoshana Felman är vansinnet både en metod för att 

förtrycka kvinnor, och ett resultat av det förtrycket. För att en kvinna ska anses vara 

frisk måste hon nämligen anpassa sig till de beteendenormer som tillhör hennes kön, 

men dessa betraktas i allmänhet som mindre önskvärda ur ett socialt perspektiv.52 

En kvinnas strävan efter att anpassa sig till sin tilldelade roll kan orsaka psykisk 

sjukdom då restriktionerna och det strikta normsystemet kan kännas kvävande, 

samtidigt kan hon stämplas som vansinnig eller hysterisk så fort hon beter sig på ett 

sätt som hotar rådande maktordningar. En kvinna kommer alltså alltid kunna 

beskrivas som vansinnig: antingen för att hon accepterar den nedvärderade 

kvinnliga rollen, eller för att hon helt, eller till viss del, förkastar den.53 För Felman 

kan kvinnors vansinne ses som ”en manifestation av både kulturell impotens och 

politisk kastrering”.54 

Samtidigt kunde sjukrollen representera en strategi som kvinnor använde sig av för 

att hantera sin komplicerade situation och ”formulera ett språk för den sårbara 

relationen mellan jaget, kroppen och samhället”.55 Hysterin kunde för kvinnor vara 

det enda sättet att göra revolt i ett strikt patriarkalt samhälle,56 och sjukdom i 

allmänhet kunde vara det enda möjliga utloppet för deras desperation57. 

Samtidigt har kopplingen mellan kvinnor och psykisk ohälsa varit stark inom 

litteraturen. I skönlitteratur sammanfaller nämligen ofta dikotomierna 

”Förnuft/Vansinne” och ”Tal/Tystnad” med dikotomin ”Män/Kvinnor”.58 Bland de 

mest kända litteraturvetenskapliga texterna som utforskar sambandet mellan kvinnor 

och vansinne är The Madwoman in the attic av Sandra M. Gilbert och Susan Gubar. 

Även om arketypen av den galna kvinnan främst uppstått inom litteratur författad av 

män, speciellt inom 1800-talets gotik (hon förekommer exempelvis i Edgar Allan 

Poes texter), så har även kvinnliga författare använt sig av den här sortens karaktär, 

om än på andra sätt. Den galna kvinnan, som för männen var en symbol för en 

skrämmande och förbjuden sexualitet, innebar för de kvinnliga författarna i stället 

ett sätt att uttrycka sin frustration över den patriarkala maktordningen. Gilbert och 

Gubar förklarar: 

                                                      

50 Johannisson, s. 267. 
51 ibid., s. 78. 
52 Shoshana Felman, “Kvinnor och vansinne: det kritiska felslutet”, Modern litteraturteori: 

Från rysk formalism till dekonstruktion. D. 2, 2. uppl., red. Claes Entzenberg & Cecilia 

Hansson, Lund 1993, s. 267. 
53 Felman, s. 268. 
54 ibid., s. 268. 
55 Johannisson, s. 94. 
56 ibid., s. 160. 
57 ibid., s. 79. 
58 Felman, s. 278. 
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a woman writer must examine, assimilate, and transcend the extreme images of 

“angel” and “monster” which male authors have generated for her.59 

Eftersom jag valt att utforska utvecklingen av Marys depression och vidare psykiska 

ohälsa i min analys av The Grass is Singing, är det nödvändigt att uppmärksamma 

den här kopplingen som länge funnits mellan kvinnor och psykisk sjukdom i 

samhället i stort, och speciellt då det kan kopplas till kvinnorollen, maktordningar 

och normer. 

5 Karaktärsanalys 

Synen på litterära gestalter har länge svängt fram och tillbaka mellan två poler: det 

mimetiska perspektivet och det semiotiska perspektivet. Det mimetiska perspektivet 

baseras enligt Nikolajeva på idén om att all fiktion utgör någon slags representation 

av verkligheten.60 Lars-Åke Skalin kallar det här synsättet för realism och menar att 

det innebär att man i princip uppfattar den enskilda karaktären som om hen vore en 

verklig människa. Karaktärerna kan på så vis brytas ut ur textens helhet och 

behandlas självständigt.61 Att se på litterära gestalter som om de vore verkliga 

människor innebär att läsaren kommer att konstruera karaktären utifrån mer än bara 

texten då den oftast lämnar flera luckor i sin beskrivning av karaktären – en 

författare kan omöjligtvis beskriva alla aspekter av en viss karaktär. För att fylla i 

dessa luckor kan läsaren använda sig av sina egna erfarenheter och tilldela 

karaktären vissa drag utifrån, exempelvis, dess klass- eller könstillhörighet. Detta 

kan dock leda till att läsaren övertolkar karaktären och uppfattar karaktärsdrag som 

författaren inte alls försöker förmedla.62 Till exempel är det vanligt att man uppfattar 

en karaktär som heterosexuell om inget annat nämns. 

Det semiotiska synsättet menar tvärt emot att karaktärer endast utgörs av text, och 

därför kan man inte gå utanför texten för att försöka förstå dem bättre. Man bör inte 

heller göra det, eftersom det inte är poängen med karaktärerna. Lars-Åke Skalin, 

som kallar det här perspektivet för puristiskt, skriver att en formalistisk syn på 

karaktärer medför att man inte ser dem som något annat än ett grepp, ett sätt att 

gruppera motiv.63 På så vis kan en analys av litterära gestalter vara till hjälp när man 

ska tolka en skönlitterär text.64 

Vilket perspektiv man använder sig av kan bero på vad det är man vill åstadkomma 

genom att studera litterära gestalter. Om man vill analysera karaktärers psykologi 

eller ideologi så är det lämpligt att använda sig av ett mimetiskt perspektiv, om man 

däremot är intresserad av narratologi och vill undersöka karaktärisering bör man 

                                                      

59 Gilbert & Gubar, s. 17. 
60 Maria Nikolajeva, The rhetoric of character in children’s literature, Lanham 2002, s. 15. 
61 Lars-Åke Skalin, Karaktär och perspektiv: att tolka litterära gestalter i det mimetiska 

språkspelet, Uppsala 1991, s. 35. 
62 Nikolajeva, s. 15. 
63 Skalin, s. 26. 
64 ibid., s. 39. 



 

11(31) 

 

utgå från ett semiotiskt perspektiv.65 Likt Nikolajeva66 vill jag placera min syn på 

karaktärer någonstans mellan dessa två poler. Det hjälper inte min tolkning att 

endast analysera Mary, Dick och Moses som verkliga personer, speciellt då de 

egentligen inte är det, eftersom jag då inte kan studera de motiv och teman som 

Lessing utforskar genom karakteriseringen av Mary. Men jag anser även att det blir 

fel om jag endast ser på karaktärerna som text på en sida, för de är runda och 

dynamiska karaktärer som avbildar livet i det koloniala Sydrhodesia. Dessutom är 

The Grass is Singing en komplex text där författaren lämnat flera luckor. För att 

förstå och analysera texten är det nödvändigt för läsaren att extrapolera den 

information som finns på sidan och inte endast hålla sig till det som beskrivs explicit 

i romanen. Med det menar jag inte att man fritt ska fylla i luckorna med sina egna 

fantasier; utan att man med en kännedom om den historiska och kulturella kontexten 

i romanen, och utifrån själva texten, kan skaffa sig en mer komplett bild av 

karaktärerna och deras handlingar. 

Skalin påpekar att vår förståelse av litterära gestalter påverkas av hur vi uppfattar 

verket som helhet.67 Vissa skönlitterära texter är mer fokuserade på karaktärer än 

andra, vilket enligt mig inte bör ses som ett tecken på högre eller lägre litterär 

kvalitet (fast åsikter om detta har så klart också svängt fram och tillbaka genom 

litteraturhistorien). Omvänt kan även mängden och typen av information vi får om 

karaktärerna ge oss en klarare bild av vad det är för slags text vi har att göra med.68  

Eftersom The Grass is Singing är en text som till stor del fokuserar på karaktärerna 

och deras tankar och reaktioner till sin omvärld, så anser jag att en karaktärsanalys 

där en ser på de litterära gestalterna (speciellt Mary) både ur ett mimetiskt och ett 

semiotiskt perspektiv är en rimlig metod för att tolka romanen. Genom att analysera 

karaktärerna i romanen är det möjligt att se hur de påverkas av olika maktordningar 

och hur hierarkier fungerar i samhället som skildras i texten. Reflekterar Mary över 

sin position i samhället eller maktordningarna som existerar i hennes omgivning? 

Hur reagerar hon på dessa maktordningar? Utsätts hon för någon form av förtryck? 

Är hon privilegierade på något sätt? Upplever hon sig som förtryckt eller 

privilegierad? Dessa frågor är några av de som jag kommer att utforska i min 

karaktärsanalys av Mary i The Grass is Singing. 

6 Tidigare forskning 

Doris Lessings författarskap var mycket känt och omdiskuterat redan innan hon fick 

nobelpriset 2007, därför finns det mycket skrivet om henne och hennes texter. Jag 

har valt att fokusera på forskning som behandlar hierarkier och förtryck i The Grass 

is Singing, speciellt artiklar där dessa teman kopplas till en karaktärsanalys av Mary. 

I artikeln ”The Manichean Allegories of Doris Lessing’s The Grass is Singing” 

hävdar Katherine Fisburn just att The Grass is Singing är en roman som fått mindre 

                                                      

65 Nikolajeva, s. 15. 
66 ibid., s. 23. 
67 Skalin, s. 38. 
68 Nikolajeva, s. 126. 
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uppmärksamhet än vad man hade kunnat förvänta sig, möjligtvis för att textens 

budskap ter sig som en självklarhet.69 Genom att läsa olika analyser som dyker 

djupare in i romantexten märker man dock att det finns flera olika sätt att läsa 

romanen, och det kan inte finnas en entydig tolkning av den. Henrik Lawrence 

Keeler påpekar i sin avhandling ”We! What rubbish” att läsarens föreställningar om 

Moses’ och Marys motiv natten då hon blir mördad kommer att ha en betydande 

påverkan på hur hen tolkar romanen, olika sätt att fylla i luckorna kommer att leda 

till olika tolkningar .70 En tolkning av romanen kan även påverkas av läsarens 

uppfattning om Marys och Moses’ relation. Medan vissa ser det som en sexuell 

relation, så anser andra att det bara är en relation med sexuella undertoner.  

The Grass is Singing beskrivs av Keeler som en “anti-pastoral farm novel”, en kritik 

av den typiska sydafrikanska bonderomanen.71 Keeler påpekar även att litteraturen 

från södra Afrika under apartheidtiden ofta förväntades delta i kampen mot förtryck 

och skildra den hårda sanningen.72 I det som kallas för anti-pastoral farm novel 

åstadkommer man detta genom att använda sig av motiv såsom isolering och en 

gotisk miljö för att presentera en slags kuslig hemsökning av den vita koloniala 

identiteten och av samhället.73 Keeler tolkar sexualiteten som ett gotiskt element i 

The Grass is Singing, då det i den koloniala kontexten kan kopplas till perversitet 

och degeneration av den vita rasen.74 Dessutom ser han sexualitet som ”the primary 

strategy for subversion” i romanen.75 

6.1 Karaktärsanalyser av Mary 
Förutom att sätta romanen i en specifik litterär kontext, så fokuserar Keeler på det 

han kallar romanens ”in-betweenness”. Han menar att författaren, romanen och 

karaktären Mary alla befinner sig i en position mellan Europa och Afrika. Keeler 

menar att Lessings roman ”deals with African concerns in a European genre”.76 

Marys situation är en karaktär som är splittrad på flera sätt. Dels hamnar hon mellan 

England och Rhodesia, då hon aldrig känner sig som hemma i Afrika fast hon är 

född och levt hela sitt liv där: ”Mary is a foreigner to her home country”.77 

Samtidigt slits hon mellan två män i hennes liv och det de symboliserar: hennes 

döda pappa, som symboliserar typiskt koloniala värderingar, och Moses, som står 

för ett nytt sätt att tänka och se på omvärlden. Mary klarar inte av att förkasta någon 

av dem helt.78 Mary befinner sig även i en komplex roll som vit kvinna i det 

koloniala Afrika, hon är alltså en av de så kallade ”oppressed oppresors”.79 Mary 

                                                      

69 Katherine Fishburn, ”The Manichean Allegories of Doris Lessing’s The Grass is Singing”, 

Research in African Literatures, årg. 25, 1994:4, s. 1. 
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72 ibid., s. 16. 
73 ibid., s. 7. 
74 ibid., s. 94. 
75 ibid., s. 50. 
76 ibid., s. 22. 
77 ibid., s. 34. 
78 ibid., s. 51. 
79 ibid., s. 8. 
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förtrycker andra (de svarta arbetarna) och inser inte att det är samma system som 

förtrycker henne.80 På grund av att hon internaliserat den koloniala diskursen klarar 

Mary inte av att helt förstå sin position i samhället och i de maktordningar som finns 

omkring henne, därför ser Keeler henne som både skyldig och oskyldig på samma 

gång.81 

Idén om Mary som en djupt splittrad karaktär presenteras även i Bridget Grogans 

artikel ”(Im)purity, Danger and the Body in Doris Lessing’s The Grass is Singing”. 

Grogan skriver att Mary ”both identifies and disidentifies with a group that 

marginalizes her” och menar att detta försätter henne i en outhärdlig, splittrad 

position.82 Joy Wang beskriver i ”White Postcolonial Guilt in Doris Lessing’s The 

Grass is Singing” att vita arbetarklasskvinnor ofta hamnade utanför ”the dominant 

mainstream of colonialism”.83 På så vis innebär Marys status i samhället att hon 

egentligen befinner sig närmare den svarta mannen än den vita överklasskvinnan. 

Även Bill Schwarz beskriver i sin artikel ”The Fact of Whiteness: Doris Lessing’s 

The Grass is Singing – a Historian’s Notebook” att Mary har en komplicerad 

relation till vithet. Han menar att hennes verklighetsuppfattning kollapsar då hennes 

kontakt med Moses tvingar henne att tänka på sådant som tidigare dolt sig i det 

omedvetna. Scenen där Mary bryter ihop och gråter framför Moses utgör en viktig 

vändning för karaktären, och Schwarz skriver att hon ”relinquishes her own claim 

on racial whiteness”.84 

Sima Aghazadeh gör en liknande analys av Mary i arikeln ”Sexual-Political 

Colonialism and Failure of Individuation in Doris Lessing’s The Grass is Singing”. 

Enligt Aghazadeh kan man se romanen som ”Mary’s struggle towards individuation 

to preserve her authenticity and sense of self”, ett projekt som misslyckas på grund 

av att Mary inte kan bryta sig loss från de patriarkala och koloniala strukturerna.85 

Analysen av Mary som karaktär bygger till stor del på det Aghazadeh menar är en 

följd av hennes barndomstrauma: rädsla för sin far, rädsla och avsmak inför sex och 

rädsla för att vara som sin mamma. Just Marys rädsla för sexualitet uppmärksammas 

även av Schwarz86 och Grogan87 i deras analyser av Mary. Dessa rädslor gör det 

nästintill omöjligt för Mary att passa in i sin roll i samhället, rollen som fru till en vit 

man och mor till vita barn. Men hon lyckas heller inte helt ta avstånd från rollen, då 

hon internaliserat de koloniala och patriarkala diskurserna i sin omgivning. Mary 

klarar till exempel inte av att erkänna sitt barndomstrauma fullt ut, eller den 

                                                      

80 ibid., s. 40. 
81 ibid., s. 38. 
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84 Bill Schwarz, “The Fact of Whiteness: Doris Lessing’s The Grass is Singing – a 

Historian’s Notebook”, Journal of Southern African Studies, årg.42, 2016:1, s. 134. 
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attraktion hon känner för Moses. Mary tappar kontrollen och blir vansinnig på grund 

av ”her inability to express herself by the existing discourses”.88 Marys utveckling 

under romanen avslutas på följande sätt enligt Aghazadeh: 

She is able at last to confront the dark side within symbolized through Moses, 

yet as a woman still living in a colonial and patriarchal setting she is not able to 

get mastery over two important discursive obstacles: gender and race.89 

Trots det är Mary omedvetet rebellisk mot de koloniala och patriarkala strukturerna 

då hon underminerar dikotomier och avslöjar det vita samhällets falskhet inför 

läsaren.90 Men Aghazadeh tolkar inte Marys psykologiska utveckling endast som en 

individs berättelse, utan hon ser det som ett sätt att uttrycka ”the futility and fragility 

of the patriarchal and colonial society”.91 

Även om Mary internt är en djupt splittrad karaktär, så bidrar alltså hennes 

handlingar till att motverka en splittring i samhället. Hennes relation med Moses 

innebär enligt Fishburn att ”[t]he division between Self and Other has been 

breached”.92 Dessutom kan hennes karaktärsutveckling tolkas som mer än en enda 

individs berättelse, och ses som en symbol för det brittiska koloniala samhället i 

helhet. Dessa analyser av Mary och hennes roll i romanen åstadkoms genom att se 

på henne dels ur ett mimetiskt perspektiv, då en försöker förstå hennes tankar, 

känslor och personliga utveckling, och dels ur ett semiotiskt perspektiv, som belyser 

hur Marys karaktär används för att förmedla ett budskap och hennes symboliska roll 

i texten. 

I min analys bygger jag vidare på dessa uppfattningar om Mary, men jag kommer 

att fokusera på hur hennes personlighet gör henne speciellt beroende av normer och 

strukturer, och hur hennes psykiska ohälsa utvecklas i relation till de normbrott och 

hot mot maktordningar som förekommer i romanen. 

6.2 Sexualitet, ras och kön i The Grass is Singing 
Många analyser av The Grass is Singing undersöker maktordningarna som kommer 

till uttryck i romanen, speciellt brukar fokus ligga på samspelet mellan ras, kön och 

sexualitet. Även om artikelförfattarna inte använder sig av begreppet 

intersektionalitet, så analyserar de alltså ofta romanen utifrån ett intersektionellt 

perspektiv.  

Anias Mutekwa behandlar ras, kön och sexualitet i romanens koloniala kontext i sin 

artikel ”Gendered beings, gendered discourses: the gendering of race, colonialism 

and anti-colonial nationalism in three Zimbabwean novels”. Han påpekar (i likhet 

med Oyěwùmí) att kolonial erövring var ett könssegregerat projekt, och speciellt 
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menar han att detta var fallet i Zimbabwe.93 Mötet mellan de vita kolonisatörerna 

och den afrikanska befolkningen resulterade i att de inhemska, afrikanska 

maskuliniteterna underställdes vita, europeiska maskuliniteter. Ett sätt att frånta de 

afrikanska männen deras maskulinitet och förstärka den koloniala hierarkin var att 

sätta upp den vita kvinnan som en symbol för gränsen mellan raserna – för den 

svarta mannen skulle hon vara totalt okränkbar.94 Men Mutekwa anser att den här 

könshierarkin inte endast var en styrka för kolonialismen, utan även en svaghet,95 

och detta visas i The Grass is Singing. De strikta uppdelningarna inom hierarkin 

innebär att många misslyckas med att passa in i sin tilldelade roll. Mutekwa pekar 

till exempel på Dick, och hans misslyckande med att passa in i rollen som vit man i 

det koloniala samhället. I hierarkin hamnar han närmare den koloniserade 

befolkningen än kolonisatörernas maskulinitet – ”Dick’s weakness is therefore a 

fault line of the colonial institution”.96 

Även Keeler tar upp Dicks misslyckanden i sin analys av romanen. Dicks fattigdom, 

och de usla förhållandena som han och Mary lever i, avslöjar att det inte finns någon 

egentlig skillnad mellan det vita paret och den svarta afrikanska befolkningen.97 

Keeler tolkar Dicks och Marys medelmåttighet, deras misslyckanden, som komiskt. 

Han menar att det komiska uppstår i ”the discrepancy between the dream of 

imperialism and the colonial endeavour, and the frail and pitiful life of the 

Turners”.98 

Bill Schwarz analyserar inte det komiska i romanen, utan det tragiska. Han kopplar 

vithet till glömska och tystnad, och menar att dessa visar sig vara nödvändiga i 

romanen för att kunna leva som vit man eller kvinna.99 Schwarz konstaterar att:  

the tragic element of the story lies in the fact of whiteness itself, in the 

damaging, pathological and overdetermined business of becoming a white 

man, or a white woman.100 

Ett annat riskområde för den koloniala hierarkin var, enlig Mutekwa, sexualiteten. 

Likt Dicks oförmåga att passa in i rollen som kolonisatör, så är Marys attraktion till 

Moses och hennes relation med honom ett sätt att underminera koloniala 

maktordningar. Sådant som bryter mot grundläggande koloniala föreställningar om 

mänskligheten och samhället gör systemet sårbart.101 På grund av det kan inte Marys 

beteende accepteras av den vita koloniala befolkningen.102 

                                                      

93 Anias Mutekwa, “Gendered beings, gendered discourses: the gendering of race, 

colonialism and anti-colonial nationalism in three Zimbabwean novels”, Social Identities, 

årg. 15, 2009:5, s. 726. 
94 Mutekwa, s. 732. 
95 ibid., s. 738. 
96 ibid., s. 731. 
97 Keeler, s. 29. 
98 ibid., s. 28. 
99 Schwarz, s. 131. 
100 ibid.., s. 132. 
101 Mutekwa, s. 735. 
102 ibid.., s. 732. 
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På liknande sätt påpekar Fishburn om Mary: ”she has broken their biracial taboos, 

the other whites see her as a threat to the myth of their own cultural superiority”.103 

Genom sin relation till Moses har Mary erkänt att det är möjligt att de inte är så 

olika, trots allt.104 Enligt Keeler innebär deras relation att gränserna i den koloniala 

hierarkin korsas och blir suddiga, eftersom relationen belyser både Marys och 

Moses’ mänsklighet.105 Det här är en av de många situationer där Mary misslyckas 

med sin tilldelade roll. Med sin relation till Moses faller Mary ännu lägre, då hon 

enligt Grogan blir ”tainted […] by her association with him”.106 

Grogan påpekar att en viktig komponent av relationerna mellan vita kvinnor och 

svarta män var den så kallade myten om ”Black Peril” – idén om att svarta män 

utgjorde ett sexuellt hot för vita kvinnor. Myten fick två effekter, å ena sidan 

fastslog den att vita kvinnors kroppar tillhörde vita män, och å andra sidan skapade 

det en skräckinjagande bild av den svarta mannen som sexuell och djurisk.107 På 

grund av dessa föreställningar menar Grogan att vaginan blir en symbol för 

samhällets sårbarhet, och Marys kropp utgör ”a metaphor for white society’s 

potential ’openness’ to infiltration by the racial Other”.108 

Wang gör en något annorlunda tolkning av relationen mellan Mary och Moses. 

Hennes uppfattning av deras relation uttrycks i meningen ”the novel suggests that 

Mary succumbs to him sexually”.109 Just ordet “succumbs” är talande för Wangs syn 

på förhållandet, det är ett sätt för Mary att underkasta sig Moses. Hon ser relationen 

som ”the vehicle for cathartic and redemptive alleviation of white postcolonial 

guilt”.110 Wang har observerat en tendens i litteratur som innebär att vita 

kvinnokaraktärer och deras relation till svarta män används för att försöka sona för 

kolonialismens brott. Hon pekar på en masochistisk skuldkänsla hos vita kvinnor 

som leder dem till att tillåta det hon kallar för koloniseringen av deras egen kropp.111 

Hon understryker dock att ”such guilt unwittingly reiterates, rather than renounces, 

the terms of white privilege”, eftersom det antyder att en vit kvinna endast skulle 

kunna acceptera att vara i en relation med en svart man om hon ser på det som ett 

moraliskt sätt att offra sig själv.112 Dock menar Wang att ömheten läsaren kan 

observera mellan Mary och Moses ändå bryter mot konventionen, då dessa 

relationer inte brukar vara romantiska, utan kännetecknas av våldtäktsmotiv.113 

Min centrala frågeställning i analysen av maktordningar i The Grass is Singing 

kommer att vara hur den vita kvinnan kan påverkas av sin komplexa position inom 

det koloniala samhället. Genom att följa Marys utveckling, vill jag se hur hon 

                                                      

103 Fishburn, s. 2. 
104 ibid., s. 7. 
105 Keeler, s. 51. 
106 Grogan, s. 32. 
107 ibid., s. 35. 
108 ibid., s. 36. 
109 Wang, s. 40. 
110 ibid., s. 37. 
111 ibid., s. 38. 
112 ibid., s. 38. 
113 ibid., s. 41-42. 
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förhåller sig till maktordningarna omkring henne, hur hon försöker anpassa sig till 

dem och vilka möjligheter hon har till att uttrycka sig själv och utöva makt. 

6.3 Kritik av The Grass is Singing 
Även om The Grass is Singing för det mesta ses som en skarp kritik av den brittiska 

kolonialismen i Afrika, så finns det även flera mer problematiska aspekter av 

romanen som utpekats i olika analyser. Grogan nämner att romanen kritiserats för 

att den inte helt lyckats ta sig förbi den koloniala diskursen, eftersom de karaktärer 

som anses vara normbrytande straffas i texten för sitt beteende.114 

Schwarz menar att The Grass is Singing utgör “a tentative, incomplete break with 

race-thought”115, då det skulle vara svårt för någon med Lessings uppväxt att helt 

bryta sig loss från koloniala resonemang och föreställningar. Han påpekar, till 

exempel, att Moses aldrig får tala för sig själv, fast han är en så pass viktig karaktär 

i romanen.116 En liknande kritik presenteras av Fishburn, då hon skriver att det inte 

görs något ordentligt försök i texten att förstå Moses.117 Dessutom visar det sig 

slutligen att Moses agerar enligt stereotypen om en svart afrikansk man då han utför 

det brutala mordet på Mary, en vit kvinna. Fishburn menar dock att detta inte beror 

på att Lessing eller berättaren tvingat in karaktärerna i sina koloniala roller, utan för 

att karaktärerna själva har gjort det.118 

Ovan, i avsnitt 6.2, beskrev jag Wangs tolkning av relationen mellan Mary och 

Moses, som delvis kan ses som en kritik av The Grass is Singing. Vidare skriver 

Wang att även om läsaren får se ömhet mellan Mary och Moses, så gör 

karaktäriseringen av Moses inte tillräckligt för att motverka stereotyper. Dessutom 

anser hon att Marys karakterisering bidrar till idén om att en vit kvinnas attraktion 

till en svart man endast kan ses som en ”lower-class ’taste’”.119 En annan viktig 

kritik Wang presenterar i sin artikel är att hon anser att romanen i skildringen av 

Marys och Moses’ relation missar chansen att visa ”the potential for their shared 

political solidarity”.120 Även om texten på flera sätt visar att Mary mycket väl kan 

ses som närmare Moses än den vita över- eller medelklasskvinnan i det koloniala 

samhället, menar Wang att texten inte visar hur deras gemensamma politiska 

intressen hade kunnat förena Mary och Moses mer än sexuell åtrå. Detta är för mig 

en viktig aspekt av romanen och något jag kommer att utveckla vidare i avsnitt 7.3. 

7 Analys av The Grass is Singing 

Det första kapitlet i The Grass is Singing placerar läsaren i romanens kulturella och 

historiska kontext, koloniala Sydrhodesia under första hälften av 1900-talet. 
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Berättelsen inleds med upptäckten av mordet på Mary, och den här krissituationen 

gör maktordningarna i samhället mer påtagliga – de synliggörs för läsaren genom 

karaktärernas reaktioner på mordet. Redan på de första sidorna beskrivs 

sammanhanget mellan klass, ras och kön i det koloniala samhället, och det blir 

tydligt att Dick och Mary har brutit mot flera av samhällets normer.  

För Marys och Dicks grannar är mordet en förväntad konsekvens av parets 

livsstil.121 Eftersom paret håller sig för sig själva, har de antagligen något att 

skämmas över, därför beskrivs de som ”misfits”, ”outlaws” eller ”self-exiled” 

(Lessing, s. 10). Men det grannarna verkligen inte står ut med är att Mary och Dick 

är så fattiga. De passar nästan perfekt in i stereotypen av ”poor whites” (Lessing, s. 

11). Det här är oacceptabelt då det överskrider normer som finns i samhället 

angående härkomst och klass. Det finns nämligen inte bara en uppdelning mellan 

vita och svarta i det afrikanska samhället, utan det finns även en hierarki bland vita 

människor med olika härkomst. I Sydrhodesia är uttrycket ”poor whites” förknippat 

med afrikander122 (Lessing, s. 11), och det är otänkbart att britter skulle kunna 

hamna i en sådan ekonomisk situation. Det finns alltså flera faktorer som kan 

positionera vita människor på olika ställen i den koloniala hierarkin, så att de 

hamnar närmre eller längre bort från de svarta afrikanerna. Romanens berättare 

hävdar att ”’Class’ is not a South African word”, det vill säga, folk blir inte indelade 

efter ekonomisk klass i det afrikanska kolonialsamhället på samma sätt som de blir i 

England. Människor delas in efter ras och härkomst, och förväntas tillhöra den klass 

som anses höra ihop med deras kategori. Därför utgör Marys och Dicks fattigdom 

ett hot mot den koloniala maktordningen. Vita människor som lever så som de gör 

”are despised and hated for their betrayal of white standards” (Lessing, s. 181). 

Det största hatet riktas dock mot Mary. Hon ses som ”unpleasant and unclean”, 

någon som förtjänar att bli mördad (Lessing, s. 11). Genom att ha ett sexuellt laddat 

förhållande med Moses har Mary brutit mot den viktigaste normen. Hennes 

beteende är så tabubelagt att inte ens Charlie Slatter eller sergeanten som ska utreda 

brottet vågar nämna vad de egentligen misstänker har hänt mellan Mary och Moses. 

I stället för att acceptera sanningen, att Mary brutit mot normen och misslyckats 

med sin roll som vit kvinna, försöker sergeanten tvinga in henne i en mall som han 

känner sig bekväm med. Då Tony Marston försöker förklara hur Mary behandlade 

Moses, avbryter sergeanten honom direkt: ”Nagged at him, eh? Oh well, women are 

pretty bad that way, in this country, very often.” (Lessing, s. 23).  

Såväl sergeanten som Charlie känner direkt en stark ilska, avsky och rädsla inför 

situationen (Lessing, s. 20). Deras reaktion förklaras i romanen som ren 

självbevarelsedrift, ett instinktivt agerande för att upprätthålla den koloniala 

maktordningen och dess normer: 

it was ’white civilization’ fighting to defend itself […], ‘white civilization’ 

which will never, never admit that a white person, and most particularly, a 

                                                      

121 Doris Lesssing, The Grass is Singing, London 2013, s. 9. Fortsatta sidhänvisningar direkt 

i texten.  
122 Afrikander (”Afrikaners” på engelska) är folk som härstammar från holländska 

nybyggare i södra Afrika. 
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white woman, can have a human relationship, whether for good or for evil, 

with a black person. For once it admits that, it crashes, and nothing can save it. 

(Lessing, s.26) 

Från första kapitlet står det klart att The Grass is Singing skildrar ett samhälle med 

strikta normer. Dock kan hierarkin som finns bland vita och är baserad på härkomst, 

kön, klass och andra faktorer, krympa avståndet mellan svarta och vita i vissa fall. I 

min följande analys ska jag utforska hur Mary under historiens gång förhåller sig till 

de koloniala maktordningar som omger henne, först då hon är ung och lever på egen 

hand, sedan i sin relation med Dick, och sist i sin relation med Moses. 

7.1 Marys ungdom 
Marys barndom beskrivs som allt annat än idyllisk. Hennes pappa är frånvarande 

och super upp sin lön, hennes mamma gråter och är arg om vartannat. Det är under 

sin barndom som Mary skapar sig en uppfattning om vad det innebär att vara en 

vuxen kvinna. Hon kopplar rollen till sin mammas lidande, som hon har ett 

komplicerat förhållande till. När Marys mamma anförtror sina sorger för henne, så 

får Mary väldigt blandade känslor: ”Mary comforted her miserably, longing to get 

away, but feeling important too, and hating her father.” (Lessing, s. 33). Marys 

reaktion till situationen visar aspekter av hennes personlighet som hon kommer att 

bevara även som vuxen. Å ena sidan finns hennes tendens att vilja fly när en 

situation blir jobbig, å andra sidan hennes önskan att vara andra till lags, hon mår 

bra och känner sig viktig då hon kan utöva den roll andra förväntar sig av henne. 

Mary verkar vara som lyckligast i sitt liv då hon som ung vuxen skaffar sig ett jobb 

på ett kontor i en stad. Hon älskar sitt jobb: “She liked things to happen safely one 

after another in a pattern, and she liked, particularly, the friendly impersonality of 

it.” (Lessing, s. 35). Mary har alltså svårt för att hantera osäkerhet, och vill att allt 

ska ske i enlighet med normer och regler. Dessutom saknar hon förmågan att skapa 

genuina relationer till andra människor, hon har många bekantskaper, men inga 

vänner som hon verkligen anförtror sig åt eller lär känna på djupet, ej heller några 

pojkvänner: 

Just as she seemed to have a hundred women friends, but no particular friend, 

so she had (it seemed) a hundred men, who had taken her out, or were taking 

her out, or who had married and now asked her to their homes. (Lessing, s. 

37f) 

Anledningen till att Marys relationer med andra människor ser ut så här är att hon 

har skärmat av sig själv både inåt och utåt. Hon håller avståndet från människorna i 

sin omgivning då hon avskyr tanken av att vara känslomässigt sammanbunden med 

en annan person, ”she felt disinclined, almost repelled, by the thought of intimacies 

and scenes and contacts” (Lessing, s. 37). Det kanske mer problematiska för Mary 

är dock att hon inte är medveten om sina egna känslor och inte klarar av att vara en 

självständig individ: ”She could have become a person on her own account. But this 

was against her instinct.” (Lessing, s. 36). I stället för att utvecklas som person så 

undviker Mary all reflektion om sig själv – ”At the age of thirty, this woman […] 

knew so little about herself” (Lessing, s. 44) – och om sin omvärld – texten antyder 

att hon inte har ”the faintest idea of the kind of world she lived in” (Lessing, s. 41). 
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Hon undviker detta genom att distrahera sig själv med sina ytliga bekantskaper och 

ägnar sig åt det hon gör bäst: ”adapting herself sensibly and quietly to any occasion” 

(Lessing, s. 38). Mary får själv känslan ibland av att hon lever ett rätt meningslöst 

liv – ”is this all?” kan hon fråga sig själv på natten innan hon somnar (Lessing, s. 

39) – men hon glömmer snabbt bort dessa små stunder av introspektion. 

Den här lyckliga perioden i Marys liv kommer till sitt slut då två centrala aspekter 

av Marys personlighet kolliderar med varandra: hennes vilja att vara andra till lags 

och anpassa sig efter normer, och hennes avsky och rädsla inför rollen som vuxen 

kvinna. Eftersom Mary tidigare bara anpassat sig till andras förväntningar och följt 

samhällets normer, har hon varken funderat på vad hon egentligen själv vill, eller 

reflekterat över de normer som styr hennes beteende. Hon har bara följt strömmen 

och accepterat såväl normer som maktordningar – för det mesta. Marys problem 

med att utvecklas som person hör ihop med en rädsla för att bli vuxen, speciellt med 

hennes avsmak och rädsla inför rollen som vuxen kvinna. Mary är rädd för att leva 

ett liv som det hennes mamma levde: ”when she thought of marriage she 

remembered her father coming home red-eyed and fuddled; when she thought of 

children she saw her mother’s face at her children’s funeral” (Lessing, s. 39). Att 

vara en vuxen kvinna innebär att gifta sig, ha sex och skaffa barn, och Mary ”had a 

profound distaste for sex” (Lessing, s. 39). På grund av allt detta har Mary ignorerat 

en av de viktigaste normerna som samhället anser att hon bör följa som vit kvinna, 

”she was not playing her part, for she did not get married.” (Lessing, s. 38). Trots att 

Mary i allt vill följa normer och anpassa sig till sin omgivning har hon alltså 

förträngt en viktig aspekt av den roll samhället vill att hon ska fullfölja. Det är inte 

förrän hon hör några av sina vänner prata bakom ryggen på henne som hon inser hur 

hon misslyckats med att passa in (Lessing, s. 40-41). 

I Marys huvud fastnar kommentaren ”She just isn’t like that, isn’t like that at all.” 

(Lessing, s. 40). Om Mary hade haft en bättre kännedom om sig själv och sin 

omgivning, så hade hon kunnat bearbeta kommentaren på olika sätt. Hon hade 

antingen kunnat ifrågasätta de samhällsnormer som dikterar att hon är onormal för 

att hon inte vill gifta sig, eller funderat över vad det är för tankar och känslor inom 

henne som hindrat henne från att gifta sig. Mary är för omogen för sådana 

reflektioner, och försöker i stället desperat fixa situationen genom att anpassa sig till 

hennes vänners önskningar så att allt kan bli normalt igen (Lessing, s. 41). Här 

inleds Marys första depressiva period i romanen. Hennes bekanta anser att hennes 

förändrade, sjukliga utseende beror på att hon inte har lyckats hitta någon att gifta 

sig med (Lessing, s. 43), men snarare beror det på att hon tvingats in i en roll som 

inte passar henne. Mary, som alltid trott att hon varit bra på att anpassa sig och följa 

normer, inser nu att hon hamnat utanför och omedvetet brutit mot en av de 

viktigaste samhällsnormerna. Hon hamnar i en kris: ”it was impossible to fit 

together what she wanted for herself, and what she was offered.” (Lessing, s. 44). 

Den här delen av Marys liv ägnas inte så mycket utrymme i romanen, den är dock 

viktig för att förstå Mary som person. De personlighetsdrag som visas i skildringen 

av hennes tidigare liv – hennes naivitet, hennes vilja att anpassa sig, tendensen att 

fly från det som är jobbigt, hennes sätt att avskärma sig från omvärlden och från 

sina egna känslor, och hennes komplicerade förhållande till samhällsnormer – är 
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nödvändiga för att förstå hennes utveckling i äktenskapet med Dick, och i hennes 

relation med Moses. 

7.2 Marys förhållande med Dick: depression 
Mary lyckas slutligen rätta till sitt normbrott, och gifter sig med den fattiga bonden 

Dick Turner. Under sitt äktenskap med Dick blir Marys mentala hälsa allt sämre, 

och hon låter sin ilska och frustration gå ut över de svarta betjänterna. Att Marys 

aggressiva rasism utvecklas först efter att hon gift sig med Dick tyder på att det är 

något mer än bara rasism bakom hennes vredesutbrott. Tidigare har Mary knappt 

ägnat den svarta befolkningen en tanke, de har funnits i bakgrunden i hennes liv 

hela tiden men de har ändå varit ”outside her orbit” (Lessing, s.36). Även om hon 

varit rädd för svarta män för att hon fått lära sig sedan hon var liten att ”they were 

nasty and might do horrible things to her”, så har hon ändå tidigare betett sig vänligt 

mot tjänstefolk (Lessing, s. 59). Marys attityd till svarta betjänter ändras drastiskt, 

och jag anser att såväl hennes intensiva hat och ilska mot svarta människor, som 

hennes depression är knutna till hennes avsky för kvinnorollen som tvingats på 

henne. 

Den kommande utvecklingen anas redan morgonen efter parets opassionerade 

bröllopsnatt – ”It meant nothing to her, nothing at all.” (Lessing, s. 55) –, då Dick 

presenterar Mary för sin svarta betjänt, Samson. Samson gör det som förväntas av 

hans vita chef och gratulerar Dick för sitt val av hustru genom att säga ”Very nice, 

very nice, boss” (Lessing, s. 57). Mary blir till en början arg över att han uttalar sig 

på det här sättet om henne, som om Dick har skaffat sig någon fin ägodel eller gjort 

en bra investering. Men när hon inser att ”it was only a matter of form”, det vill säga 

att Samson helt enkelt följer situationens beteendenormer, så lugnar hon sig. 

Eftersom Mary gillar att anpassa sig till normer, försöker hon ignorera hur kränkt 

hon känner sig då hon blir behandlad på det här sättet på grund av att hon är kvinna, 

och acceptera situationen. Dock kan hon inte förtrycka sina känslor helt, utan tänker 

”And who does he think he is?” (Lessing, s. 57). Eftersom Mary inte kan förstå 

Samsons position, eller ifrågasätta den sexistiska och rasistiska maktordningen i det 

koloniala samhället, så riktas hennes frustration i stället mot den enda hon känner att 

hon kan vara arg på: Samson. Dick uppfattar inte spänningen i situationen, utan är 

”unaware, and foolishly happy” (Lessing, s. 57). 

Mary försöker anpassa sig till livet tillsammans med Dick, hon börjar till exempel 

lära sig laga mat, och tala ”kitchen kaffir” (ett pidginspråk som nu kallas fanagalo). 

Men efter några månader av ett liv begränsat till det lilla huset, vet Mary inte längre 

vad hon ska ägna all sin tid åt. Hon känner sig rastlös och hon låter sin frustration 

över situationen hon befinner sig i gå ut över Samson, den enda personen som hon 

har någon makt över, ”disconcerting him with her ungood-humoured criticisms” 

(Lessing, s. 64). Marys beteende blir till slut outhärdligt för Samson, och han blir 

den första betjänten som hon jagar iväg på grund av sitt hemska humör och sina 

kränkningar.  

Allt eftersom Marys förhållande med Dick blir sämre, förvärras även hennes 

beteende gentemot sina svarta betjänter. Situationen i huset blir för Mary en 

maktkamp, och hon försöker bryta och upprätthålla normer om vartannat. Mary 
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försöker erhålla någon form av makt eller kontroll inom äktenskapet med Dick, 

samtidigt står hon inte ut med att den patriarkala maktordningen hotas: ”His craving 

for forgiveness, and his abasement before her was the greatest satisfaction she knew, 

although she despised him for it.” (Lessing, s. 66). Mary befinner sig i en situation 

som hon känner att hon inte har någon kontroll över, och hon behöver hitta något 

som gör att hon känner sig mindre maktlös. Samtidigt utgör Dicks beteende, då han 

tillfälligt överlåter makten i förhållandet till Mary, ett hot för de normer som hon är 

så beroende av. Just på grund av dessa normer kan Mary inte heller acceptera sina 

riktiga känslor, eller den verkliga anledningen till dem, hon kan alltså inte uttrycka 

sin frustration över Dick. I stället placerar hon sin ilska på något mer acceptabelt, 

den svarta betjäntens beteende: ”her irritation found a permissible outlet in this 

exasperating native” (Lessing, s. 78). Det här är ett mönster som upprepas genom 

Marys och Dicks äktenskap. Efter ett av grälen paret har om Marys sätt att behandla 

betjänter, beskrivs hennes tankar och känslor på följande sätt: 

For the sake of their life together she had to smother her dislike of him because 

of the way he had behaved, but then, it was not so easy to smother; it was put 

against the account of the native who had left, and, indirectly, against all 

natives. (Lessing, s. 80) 

Ett exempel i texten där det är speciellt tydligt att Marys rasism är ett utlopp för 

hennes frustration snarare än en djupt rotad ideologi, är hennes reaktion då Dick vill 

att hon ska ta hand om en liten butik. Situationen blir outhärdlig för Mary, hon är 

”sick with depression” och ”felt like dissolving in hopeless foreboding tears” när 

hon hjälper Dick sätta upp butiken, men säger inget, utan håller sina känslor för sig 

själv (Lessing, s. 93). För Mary väcker den här butiken obehagliga barndomsminnen 

om familjens fattigdom och hennes pappas alkoholism, men hon klarar inte av att 

förklara detta för Dick, ”it would have been like arguing with destiny itself” 

(Lessing, s. 94). I stället säger hon att hon inte vill arbeta i butiken för att det 

innebär att sälja ”kaffir truck to stinking kaffirs” (Lessing, s. 94). Berättaren avslöjar 

dock direkt efter hennes replik att ”that was not her feeling” (Lessing, s. 94).  

Butiken får Marys mentala hälsa att försämras drastiskt: ”It was the store that 

finished Mary.” (Lessing, s. 96). Eftersom Mary känner sig tvungen att göra som 

Dick säger och sköta butiken, fast hon mår dåligt av det, blir butiken inte bara något 

som påminner henne om hennes svåra uppväxt, utan även om den maktlösa situation 

hon befinner sig i på grund av att hon är kvinna. Dessutom kommer hon ofta i 

kontakt med svarta kvinnor i butiken, och deras kroppar såväl som deras beteende 

representerar de aspekter av kvinnorollen som Mary avskyr och är rädd för: 

sexualitet och modersrollen. Deras nakna kroppar gör Mary obekväm – ”She hated 

the exposed fleshiness of them” (Lessing, s. 94) – och när Mary ser dem med sina 

barn fylls hon av vrede och avsky: “Above all, she hated the way they suckled their 

babies, with their breasts hanging down for everyone to see; there was something in 

their calm satisfied maternity that made her blood boil.” (Lessing, s. 95). Som vit 

kvinna är en viktig del av Marys roll i samhället att hon ska föda vita barn, men på 

grund av parets fattigdom och hennes rädsla för att ha barn och för sexualitet i 

allmänhet, har Mary misslyckats. Det här misslyckandet innebär ett normbrott, 

vilket Mary har otroligt svårt för att stå ut med. Att se svarta kvinnor lugnt ta sig an 
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den här aspekten av kvinnlighet som hon själv inte klarar av, understryker hennes 

misslyckande. Dessutom associerar Mary, som så många andra, sin egen kropp, den 

nakna kvinnokroppen, med skamlig sexualitet. Att de svarta kvinnorna kan sitta där 

helt lugnt, och bekväma med sina egna kroppar, kan väcka en viss avund hos Mary. 

Men som vanligt kan inte Mary inse att problemet ligger inuti henne själv, eller i 

maktordningarna och normerna som styr hennes liv. I stället ser hon de svarta 

kvinnorna som ”alien and primitive creatures with ugly desires” (Lessing, s. 97), 

samhällets rasistiska och sexistiska maktordningar gör dem till acceptabla och 

oproblematiska måltavlor för hennes vrede och frustration. 

Dag ut och dag in måste Mary leva med känslan av att hon håller på att bli inpressad 

i en mall som inte passar henne, som skaver och som får henne att känna sig 

maktlös och eländig. Hon är ”haunted by a feeling of inadequacy” och uttrycket 

”she is not like that” är fortfarande inbränt i hennes huvud (Lessing, s. 97). Detta 

resulterar i att Mary går igenom flera depressiva perioder under sitt äktenskap med 

Dick. Hon börjar sova bort sina dagar, ”it was a way to make time pass quickly” 

(Lessing, s. 96), och spenderar sina få vakna timmar med att dagdrömma om sitt 

tidigare liv i staden. När hon väl inser att hon inte kan gå tillbaka till sitt gamla liv 

utan är fast i sin nuvarande situation, bryter hon ihop: ”This was the beginning of an 

inner disintegration in her. It began with this numbness, as if she could no longer 

feel or fight.” (Lessing, s. 102). 

Marys nästa depressiva period utlöses av att hon inte klarar av att hantera Dicks 

inkompetens och hans misslyckande i mansrollen. Dicks normbrytande maskulinitet 

hotar den patriarkala strukturen och gör Mary obekväm. Den här attityden har redan 

visats tidigare i romanen då Mary reagerar starkt på ett sarkastiskt svar från Dick: 

”OK boss.” (Lessing, s. 92). Det här svaret gör maktförhållandet i deras äktenskap 

irriterande tydligt för Mary, ”it was unseemly that her contempt of him should be 

put so plainly into words” (Lessing, s. 92). Hur mycket Mary än försöker anpassa 

sig till normerna och spela rollen som hustru, så kan hon inte helt förtränga 

problemet att hon inte ser honom som en auktoritet, och att hon inte alls älskar 

honom. I stället för att konfrontera problemen väljer Mary att försöka ignorera dem: 

”she refused to let herself think about it” (Lessing, s. 128). Hon dagdrömmer 

fortfarande om ett självständigt liv, och sover mycket (Lessing, s. 128), men nu har 

hon inget hopp om att hennes situation kommer att förändras: ”Nothing would 

change: nothing ever did.” (Lessing, s. 132). Hon känner sig trött och avdomnad, 

och kan inte längre distrahera sig själv för att undvika jobbiga tankar och känslor, 

hon intalar sig själv att ”there would be no future. There was nothing. Nil. 

Emptiness.” (Lessing, s. 132). Samtidigt forsätter hon låta sin frustration gå ut över 

de svarta betjänterna. 

Dick förstår sig på Mary lika lite som hon förstår sig på honom. Om Mary har svårt 

för att tänka utanför samhällets föreskrivna normer, så är det nästan helt omöjligt för 

Dick. Han förklarar Marys ilska mot svarta betjänter med att hon helt enkelt är en 

typisk vit kvinna som inte kan handskas med den svarta befolkningen, han söker 

aldrig någon anledning till hennes våldsamma reaktioner, ”he could not take her 

seriously” (Lessing, s. 65). Han har internaliserat det koloniala samhällets idéer och 

normer, och även om han behandlar sina svarta arbetare bättre än vad Mary gör, så 
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är rasismen mer djupt rotad i honom. Dick uttrycker sig om svarta människor i en 

saklig ton, utan att jaga upp sig, men använder meningar som: ”They are nothing but 

savages after all” (Lessing, s. 78) och ”You can’t trust niggers further than you can 

kick them” (Lessing, s. 94). På ett liknande sätt är han inte aggressivt sexistisk mot 

Mary, men han kan till exempel inte acceptera hennes kritik om hur han sköter 

gården, och när deras ekonomiska situation förvärras ännu mer, så skyller han hellre 

på Mary och på arbetarna än på de misstag han själv gjort (Lessing, s. 138). Precis 

som Mary föredrar han i den här sortens situationer att skylla på de som befinner sig 

under honom i hierarkin (kvinnor och svarta), i stället för att reflektera över sitt eget 

beteende eller de maktordningar som påverkar situationen.  

På grund av sitt synsätt klarar inte Dick av att tänka på Mary som en fullständig 

människa. För det mesta förklarar han alla olika sorters beteende från hennes sida 

med att hon är kvinna, och söker inte någon vidare förklaring. När Dick lägger 

märke till att Mary mår dåligt – ”she was looking worn, with a curious puffy look 

about her eyes, and patches of red on her cheek” (Lessing, s 133) – försöker han än 

en gång koppla detta till en kvinnlig stereotyp, han frågar henne om hon är sjuk. 

Mary blir lättad över den här möjliga förklaringen till hur hon känner sig (Lessing, 

s. 133), den faller inom normen. Här är det viktigt att påpeka att Mary troligtvis är 

sjuk, eftersom hon verkar vara deprimerad. Men varken hon eller Dick tänker på 

den här sjukdomen som ett resultat av det patriarkala förtryck hon fått utstå genom 

sitt liv, utan snarare som en typisk kvinnlig åkomma. Dick föreslår nämligen att hon 

ska åka och hälsa på några vänner för att må bättre, och när Mary vägrar göra det 

antar han att det kommer gå över av sig självt (Lessing, s. 133). När Marys mentala 

hälsa förvärras och hon inte ens orkar bråka med sin betjänt längre, när ”something 

had finally snapped inside of her, and she would gradually fade and sink into 

darkness”, tror Dick i stället att hon har frisknat till (Lessing, s. 134). 

Även om Marys mentala hälsa stadigt försämras under äktenskapet med Dick, finns 

det en period då hon verkar tillfriskna från sin depression, nämligen när Dick är sjuk 

och hon får sköta hans arbete på gården. Situationen vänder på maktförhållandet 

mellan dem: Dick blir feminiserad av sjukdomen som får honom att ligga i sängen i 

”helpless terror” och anklagas av Mary för att vara ”Just like a nigger!” (Lessing, s. 

108), och Mary får utöva maskulin auktoritet över arbetarna. Eftersom allt sker som 

en anpassning till en sjukdom, behöver inte Mary oroa sig för att det innebär ett 

normbrott. Till en början vill hon dock inte ge sig ut på fälten, hon känner både 

avsky och rädsla inför situationen – ett fält med åttio svarta arbetare är ingen plats 

för en vit kvinna. Det är först när hon beväpnat sig med Dicks sjambok, piskan som 

är en symbol för vit maskulin makt i södra Afrika, som hon känner sig mer trygg i 

situationen (Lessing, s. 108f). Snart upptäcker Mary att hon gillar sin nyfunna 

auktoritet, ”She was exhilerated by the unfamiliar responsibility” (Lessing, s. 111). 

På fälten utövar Mary makt på ett sätt som är kopplat till vita män, dock behöver 

hon inte oroa sig för att hon överskrider normer. Ett av de få accepterade sätten för 

en vit kvinna att utöva makt är att göra det över svarta människor, speciellt om hon 

gör det som ställföreträdare för sin man i hans frånvaro. Samtidigt visar sig detta 

vara en av de få tillfällen då Mary verkligen tänker på de sexistiska normer som 

påverkar henne och hennes omgivning: ”They worked reluctantly, in a sullen 
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silence; and she knew it was because they resented her, a woman, supervising 

them.” (Lessing, s. 111). Även om det här antagligen inte är den främsta 

anledningen till att de svarta arbetarna verkar missnöjda, så är det intressant att 

Mary, som alltid undviker att reflektera över normer och maktordningar, ändå har 

den här insikten. 

Trots denna stund av klarhet, visar Marys attityd gentemot arbetarna att hon lärt sig 

den koloniala diskursen väl, även om hon inte förstått den. Hon läxar upp arbetarna 

genom att förklara den vita mannens överlägsna förhållningssätt till sitt arbete. 

It was this attitude towards work that had made the white man what he was: the 

white man worked because it was good to work, because working without 

reward was what proved a man’s worth. (Lessing, s. 114) 

En kort stunds reflektion kan få en att inse att den här bilden knappast stämmer ihop 

med den kapitalistiska ekonomin som vuxit fram i västvärlden. Det är sällan vita 

män som förväntas arbeta utan att få betalt för det, utan snarare kvinnor och icke-

vita. Mary måste dock hålla fast vid dessa normer och förklaringar som hon lärt sig 

sedan barnsben. Eftersom hon är så beroende av normer för att slippa reflektera över 

sitt eget inre, kan hon inte riskera att vara kritisk mot någon aspekt av det koloniala 

systemet. Om hon ifrågasätter normerna eller diskursen, kan hon även tvingas se 

över sina egna handlingar, både som förtryckare och som förtryckt. Har hon rätt att 

behandla svarta på det sättet? Var hon verkligen tvungen anpassa sig till normerna 

och gifta sig? Hade hon behövt vara så olycklig? 

Den sista dagen som Mary jobbar på fälten är dagen då hon har konfrontationen 

med Moses och piskar honom tvärs över ansiktet. Mary agerar impulsivt, hennes 

misshandel av Moses är ett uttryck för hennes vrede då han överskrider normerna. 

Att piska Moses är ett ursinnigt och omedvetet försök att snabbt återställa den 

normala hierarkin – ”She did not know what she was doing” (Lessing, s. 119). 

Synen av Moses blod, hans reaktion och hennes rädsla för honom, får dock motsatt 

effekt inom Mary. Det skapar en osäkerhet i maktförhållandet mellan Mary och 

Moses, och en form av mänsklig relation mellan dem. Marys glömmer snart sin 

panik, då Dick redan är ”preparing to take up the reins again as if her sovereignty 

had been nothing, nothing at all” (Lessing, s. 121). Men det är så klart den här 

incidenten som senare färgar Marys förhållande till Moses. 

7.3 Marys förhållande med Moses: vansinne 
När Dick anställer Moses som betjänt i huset, är Mary inne i en period av djup 

depression som gör henne så utmattad att hon ens inte har energi för att bråka med 

Dick om hans val av betjänt (Lessing, s. 141). Dessutom störs hon både av sitt eget 

misslyckande som vit kvinna, och av Dicks misslyckande som vit man, och hon vill 

inte riskera mer normöverskridande beteende genom att ifrågasätta hans auktoritet. 

Det är i det här sköra tillståndet som Moses gör inträde i Marys liv en andra gång. 

Mary känner direkt att hon inte kan behandla Moses så som hon behandlat tidigare 

svarta betjänter. Minnet av ”that moment of fear she had known just after she had 

hit him” gör henne obekväm (Lessing, s. 142). Å ena sidan är en vit kvinnas rädsla 

för en svart man helt inom normerna för det samhälle Mary lever i, å andra sidan 



 

26(31) 

 

innebär situationen ett avvikande från normerna – Marys rädsla innebär att Moses i 

den situationen hade maktövertaget, och inte hon. Dessutom har händelsen tvingat 

Mary att se Moses som en individ, och inte bara som en svart man, i Marys huvud 

har den har skapat en speciell koppling mellan dem som personer. Tidigare har 

Mary aldrig tänkt på svarta människor som ”people who had to eat or sleep” 

(Lessing, s. 74), och hon förväntar sig att de svarta betjänterna ska bete sig som ”a 

machine without a soul” (Lessing, s. 152). Moses ilska då hon slog honom fick 

henne att uppmärksamma hans känslor, det tvingade Mary bli medveten om att han 

inte är någon tom maskin, utan en människa. 

Allting verkar så småningom falla in i den vanliga rutinen, men Mary ”was not quite 

as indifferent as she had been” (Lessing, s. 143). Mary känner sig attraherad av 

Moses, och hon iakttar honom medan han utför sitt arbete: 

The powerful broad-built body fascinated her. […] as he swept or scrubbed or 

bent to the stove, his muscles bulged and filled out the material of the sleeves 

until it seemed they would split. (Lessing, 142) 

Moses besitter en maskulinitet som Dick saknar, och Mary fascineras av hans 

virilitet. Dicks misslyckande i sin mansroll är en av faktorerna som försvårar Marys 

fullföljande av sin roll som vit kvinna. Därför blir Mary besatt till en början av 

Moses fysiska maskulinitet, en manlighet som hennes kvinnlighet kan underkasta 

sig för att upprätthålla könsmaktsordningen som konstant är hotad i hennes och 

Dicks äktenskap. Det handlar dock inte bara om att Moses blir attraktiv för Mary på 

grund av sin maskulinitet, trots att han är svart. Frasen ”the white lather was 

startlingly white against the black skin” (Lessing, s. 143), antyder att det finns andra 

saker som Mary uppmärksammat, hon är inte endast imponerad av hans 

kroppsbyggnad, utan känner en genuin attraktion till honom. Det är vid det här 

tillfället, när Mary ser Moses tvätta sig, som hon börjar ana attraktionen hon känner 

för honom. Hon fylls av ilska och skakas ur sin depressionsdvala, eftersom dessa 

känslor hamnar i djup konflikt med de koloniala värderingar och normer som hon 

fått lära sig. Själv förstår inte Mary varför hon känner sig arg och hysterisk, hon kan 

inte erkänna för sig själv att det är för att hon börjat se Moses som en man: ”the 

formal pattern of black-and-white, mistress-and-servant, had been broken by the 

personal relation.” (Lessing, s. 144). 

Hon försöker snabbt tvinga in dem båda i sina vanliga roller igen, men det är för 

sent. Mary har blivit påmind om sin sexualitet. Som vit kvinna borde hennes 

sexualitet endast tillhöra hennes vita make, den borde vara ett sätt att underkasta sig 

honom, tillfredsställa honom och ge honom barn. Men Mary har alltid känt avsmak 

inför sex, det har varit hennes största problem med att försöka passa in i 

kvinnorollen. Nu när hennes sexualitet väckts till liv så är det inte på grund av Dick, 

utan på grund av Moses, en svart man. Genom att förkasta alla former av sex bröt 

hon mot normer angående kvinnlighet, genom att nu känna attraktion mot en svart 

man bryter hon mot normer angående vithet. 

Situationen blir för jobbig för Mary, och hon börjar sova bort dagarna igen. Hon 

klarar inte av osäkerheten, hon varken vågar eller orkar vara uppmärksam på sin 

omgivning – ”she was letting everything slide, except what was forced on her 
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attention” (Lessing, s. 149) – för hon är rädd för vilka tankar och känslor som 

kommer att dyka upp. Det är ett desperat försök från Marys sida för att upprätthålla 

normer och maktordningar, för hon känner sig ”stretched between two immovable 

weights” (Lessing, s. 148). Om Mary sparkar Moses, trotsar hon Dicks auktoritet, 

och rubbar därmed den patriarkala maktordningen, men så länge Moses är kvar i 

huset utgör Marys attraktion för honom ett konstant hot mot den rasistiska 

maktordningen. Hon börjar bli besatt av att vilja skälla ut Moses, och eftersom hon 

inte vågar göra det på grund av Dick, så dagdrömmer hon om det, om ett sätt att 

återställa den normala ordningen. I dessa stunder börjar hon tala för sig själv, tills 

hon en dag blir förskräckt över ”The sound of that soft, disjointed, crazy voice” 

(Lessing, s. 149). Insikten gör henne rädd, och får henne att rygga tillbaka från ”the 

vision of herself talking like a mad woman in the corner of the sofa” (Lessing, s. 

150). 

Dagen efter förklarar Moses att han vill säga upp sig. Mary bryter ihop totalt 

framför honom och börjar gråta, hon har ju ansträngt sig för att inte tjata eller gnälla 

på honom, ”it was not her fault this time” (Lessing, s. 150). Medan Mary gråter 

observerar Moses henne ”curiously, his brows contracted in speculation and 

wonder” (Lessing, s. 151). Hans reaktion antyder att han ser något nytt i Mary, att 

han börjar se henne mer som en människa än som en vit kvinna, som en symbol för 

vit kultur och uppdelningen mellan raserna. I panik ber Mary honom att stanna fast 

hon är ”filled with shame and mortification” medan hon gör det (Lessing, s. 151). 

Moses verkar tycka synd om henne och beter sig på ett omhändertagande sätt, men 

då han försöker leda henne till sängen gör han det ”reluctantly, loathe to touch her, 

the sacrosanct white woman” (Lessing, s. 151). Hans beröring får Mary att känna 

sig illamående, och när de närmar sig sängen är hon nästan helt svimfärdig. 

Mary är inte medveten om det än, och hon kommer aldrig klara av att fullt acceptera 

det för sig själv, men den här händelsen har vänt på maktförhållandet mellan dem. 

Tidigare karakteriserades maktförhållandet mellan Mary och Moses av hierarkin vit-

svart, nu präglas det i stället av hierarkin man-kvinna. Marys sammanbrott och tårar 

har placerat henne i en kvinnlig underposition, medan Moses lugna men bestämda 

sätt att ta hand om Mary ger honom auktoritet och placerar honom i en typisk 

mansroll. Den här förändringen i maktförhållandet kan ske på grund av att Mary och 

Moses redan befinner sig väldigt nära varandra i den koloniala hierarkin. Även om 

Mary är en vit kvinna, så har hennes fattigdom och mentala ohälsa placerat henne i 

botten av sin kategori. Moses tillhör däremot de övre skikten av sin kategori, då han 

är en stor och stark man, och har dessutom varit en så kallad ”mission boy” 

(Lessing, s. 155) och fått något av en utbildning (till exempel kan han läsa och 

skriva).  

Oron som Mary känner inför hennes och Moses normöverskridande beteende i 

köket löses upp då hon märker att han sköter arbetet som vanligt, men när hon 

försöker återupprätta sin makt genom att tala till honom så som hon brukar tala till 

betjänter, säger Moses ifrån: ”Madame asked me to stay. I stay to help Madame. If 

Madame cross, I go.” (Lessing, s. 153). Moses börjar prata med Mary som en 

människa, och tvingar sakta henne att behandla honom som en människa med: ”he 

forced her now to treat him as a human being” (Lessing, s. 156). Moses sätt att prata 
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med Mary – ”almost familiarly” (Lessing, s. 153) – och hans sätt att visa omtanke 

mot henne – ”he looked after her, […] bringing her little gifts” (Lessing, s. 156) – 

gör relationen mellan dem mer personlig. Mary, som har svårt för både normbrott 

och för genuina relationer med andra människor, känner sig både arg och fascinerad, 

”she did not know what to do with this personal relation” (Lessing, s. 153). 

Samtidigt plågas Mary av mardrömmar och känner sig allt mer orolig i relationen. 

Mary ser sin relation till Moses som att hon är ”helplessly in his power” (Lessing, s. 

154) och hon blir omtumlad av sina egna känslor: ”her feeling was of a strong and 

irrational fear, a deep uneasiness, and even […] of some dark attraction.” (Lessing, 

s. 154). 

Inuti Mary utkämpas nu en strid mellan hennes attraktion och nyfikenhet för Moses 

och hennes rädsla över deras normöverskridande relation. Spänningen mellan dem 

eskalerar tills Moses en natt erbjuder sig att ta hand om Dick, som blivit sjuk igen. 

Mary står inte ut med Moses närhet under natten, hon ligger i soffan och lyssnar på 

hans andetag och hans rörelser, och när hon slutligen somnar har hon hemska 

mardrömmar kopplade till sin barndom. Dagen efter har förhållandet mellan dem 

förändrats på ett subtilt, men samtidigt drastiskt sätt. När Moses frågar Mary om 

hon är rädd för honom förnekar hon det: ”‘Don’t be ridiculous. I am not afraid of 

you.’ She spoke as she might have done to a white man, with whom she was flirting 

a little.” (Lessing, s. 166). Marys sätt att prata med Moses har tillfälligt satt honom i 

samma position som en vit man. Det vill säga, Mary har erkänt att han befinner sig i 

en maktposition över henne. 

Mary uppfattar relationen mellan henne och Moses som ”two antagonists, silently 

sparring”, en maktkamp som utspelar sig i huset. På grund av fasan inför normbrott 

och sin komplicerade relation till sexualitet, skräms Mary av sina känslor för Moses. 

De rubbar hela hennes världsuppfattning, och fråntar henne den lilla makt hon har. 

Även om Moses beteende antyder att han känner sympati och medlidande för Mary, 

ser hon hans handlingar som en strategi för att frånta henne makt. I stället för att få 

upp ögonen för de likheter som finns mellan dem, att de båda förtrycks av koloniala 

maktordningar, tvingas Mary av den koloniala diskursen som hon är så beroende av, 

att se Moses som en fiende. Eftersom hon aldrig klarat av att reflektera över de 

maktordningar som drabbar henne, kan hon inte se att hennes maktlöshet beror på 

maktordningar kopplade till kön och klass. Hon ser bara att den lilla makt hon hade 

håller på att eroderas på grund av Moses. När Mary känt att hon inte kunnat 

kontrollera sitt eget liv eller sina känslor, att hon bara varit tvungen att underkasta 

sig samhället, Dick och till och med vädret, så har hon försökt kompensera genom 

att kontrollera sina betjänter med en järnhand: ”she never relaxed her will” (Lessing, 

s. 69). Hennes enda sätt att utöva makt och kontroll, och att uttrycka sin ilska och 

frustration har försvunnit i och med hennes relation med Moses. Samtidigt är Moses 

kanske den första personen som visar sådan förståelse och omtanke för Mary. På ett 

konstigt sätt är Moses Marys första riktiga vän, den första hon (i alla fall tillfälligt) 

vågat visa sin rädsla och sorg. Det växer fram en slags förståelse mellan dem som 

Mary försöker undantrycka och ignorera, för att erkänna det kan få farliga 

konsekvenser. Om Marys första genuina vän skulle vara Moses, vad säger det om 
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Mary? Vad säger det om normerna och maktordningarna som Mary strävat efter att 

anpassa sig till hela livet? 

Alla de konflikterande känslor som Mary håller inom sig – hennes attraktion till 

Moses, rädsla för sexualitet, fasa inför normbrott och panik över sin maktlöshet – 

gör att hennes mentala hälsa försämras ytterligare. Att bli intvingad i rollen som vit 

kvinna, och misslyckas med den, fick Mary att hamna i en allvarlig depression. 

Situationen med Moses försätter henne i en intern kris som driver henne till 

vansinne. Därför misslyckas hon nu katastrofalt med sin roll som vit kvinna, och när 

Charlie kommer på besök till huset beskrivs hennes beteende som ”a horrible 

parody of coquetry” (Lessing, s. 175). Hennes tillstånd får Charlie och Dick att tala 

”as if in the presence of an invalid” (Lessing, s. 176). Det är senare under det här 

besöket som Charlie förfäras över Marys sätt att prata med Moses ”with exactly the 

same flirtatious coyness with which she had spoken to himself” (Lessing, s. 177). 

Marys oförmåga att låtsas följa normerna i Charlies närvaro leder till att hela 

situationen sätts på sin spets. 

När Tony kommer till gården börjar händelserna presenteras från hans perspektiv, 

och Mary har nästan blivit en sorts ”madwoman in the attic”: ”He was disturbed by 

her, when he had time to think about the strange silent, dried-out woman who 

seemed as if she had forgotten to speak.” (Lessing, s. 183). Han ställer diagnosen 

”Complete nervous breakdown” (Lessing, s. 184) för att förklara hennes beteende. 

Ännu en gång visar det sig vara lättare att helt enkelt sätta Mary i det typiska facket 

för den galna kvinnan, den sjuka kvinnan, än att fundera över varför hon hamnat i 

det här tillståndet. Trots den här diagnosen chockas Tony då han ser Moses hjälpa 

Mary klä på sig. Tony antar direkt att de har ett sexuellt förhållande, och förvånas 

över att en vit kvinna så enkelt kan korsa gränsen mellan vita och svarta (Lessing, s. 

186). Det är troligt att Tony misstolkar situationen på flera sätt, jag misstänker att 

han drar slutsatsen att relationen är sexuell på grund av hans föreställningar om ras 

och sexualitet: 

he had read enough about psychology to understand the sexual aspect of the 

colour bar, one of whose foundations is the jealousy of the white man for the 

superior sexual potency of the native (Lessing, s. 186) 

Även om Mary är sexuellt attraherad av Moses tyder inte deras interaktioner 

nödvändigtvis på ett sexuellt förhållande. När Mary tänker på Moses, och hur han 

brukar hjälpa henne, är tankarna inte associerade med sexualitet, utan med hans 

hjälpsamhet – han tar hand om henne ”so that she need not think for herself” 

(Lessing, s. 194). Mary och Moses har kanske inte ett sexuellt förhållande, men 

deras omgivning kan inte tolka deras relation på ett annat sätt. Skräcken inför 

överskridandet av gränsen mellan raserna, speciellt om en vit kvinna skulle vara 

attraherad av, eller ha sex med en svart man, leder till en besatthet kring sex. 

Gränsöverskridande relationer måste kopplas till sex – den enda anledningen en vit 

kvinna skulle kunna ha för att vara intresserad av en svart man är hans föreställda 

”superior sexual potency”. Den koloniala diskursen tillåter inte möjligheten att det 

kan finnas en någon form av vänskaplig förståelse eller omtanke mellan dem, det 

måste handla om sex. 
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När Tony gör Mary uppmärksam på det han sett, blir Mary påmind om sina tidigare 

misslyckanden med att följa normen och sin tillskrivna roll: ”They said I was not 

like that, not like that, not like that.” (Lessing, s. 187). Det är som om hennes vilja 

att anpassa sig, att vara normal, plötsligt väcks till liv igen. Mary klamrar sig fast 

vid Tonys auktoritet för att försöka bli av med Moses, för att återta någon form av 

makt. Men hon ångrar sig direkt och bryter ihop i tårar (Lessing, s. 188). Mary är 

djupt splittrad: hon är lättad över att bli av med Moses (maktordningen är bevarad 

och hon har återtagit sin maktposition), samtidigt är hon förtvivlad över att Moses 

gått sin väg och känner ”an extraordinary feeling of guilt” för att hon har varit 

”disloyal” (Lessing, s. 204). Den sista dagen i sitt liv pendlar Mary fram och tillbaka 

mellan panik och lugn, mellan att vara rädd för att Moses ska döda henne och att 

stillsamt acceptera sin egen död. Det är i det här tillståndet hon får vissa insikter om 

sitt liv, hon tänker att hon länge levt i skuggan av någon form av ondska men kan 

inte fullt förstå vad det innebär: ”But what had she done? And what was it? What 

had she done? Nothing of her own volition.” (Lessing, s. 195). 

Mary är på gränsen till att se de maktordningar som påverkat hennes liv, och 

reflektera över den roll hon spelat i förhållande till dem. Men hon klarar aldrig 

riktigt av att ta steget förbi den koloniala diskursen. Det är även nu hon verkar bli 

mer medveten om sina psykiska problem. När Tony rekommenderar henne att se en 

läkare, eftersom hon är sjuk, svarar Mary: ”I have been ill for years […].Not ill you 

understand. Everything wrong, somewhere.” (Lessing, s. 201). På en liknande 

kommentar från Dick svarar hon: ”‘I’ve always been ill, ever since I can remember. 

I am ill here.’ She pointed to her chest” (Lessing, s. 203). Mary börjar alltså inse att 

det känts som om det varit något fel med henne hela livet, hennes barndomstrauma 

och hennes misslyckande med att anpassa sig till kvinnorollen har varit en konstant 

källa för smärta och rädsla. Dessa insikter kommer dock för sent för Mary. Det hon 

förutsett, befarat och längtat efter inträffar: samma natt dödas hon av Moses på 

verandan. 

8 Sammanfattning 

I min analys av The Grass is Singing har jag utforskat hur karaktären Mary förhåller 

sig till de maktordningar och normbrott som finns i hennes omgivning, och till sin 

roll som vit kvinna. Mary saknar förståelse för sin situation eftersom hon varken 

klarar av att reflektera över samhället hon lever i eller över sina egna handlingar och 

känslor, hon kan inte tänka utanför den koloniala diskursen. Hennes personlighet 

gör henne därför extra känslig för motstridigheterna inom den koloniala 

maktstrukturen. Marys misslyckande i sin roll som vit kvinna innebär ett normbrott 

och ett hot mot rådande maktordningar. Det skapar en osäkerhet och inre konflikter 

som Mary inte är i stånd att hantera, och påverkar hennes mentala hälsa. Rädslan för 

att inte passa in, förknippad i Marys psyke med meningen ”she is not like that”, 

driver Mary till depression, vansinne och undergång. 

Marys utveckling som karaktär kan dels ses som en skildring av den vita 

arbetarklasskvinnans komplexa position i det koloniala samhället. Speciellt visar 

den hennes kamp för att försöka få någon form av makt eller att hitta ett sätt 
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uttrycka sin frustration. Många läsare har även sett Marys sammanbrott som en 

allegori för att överflödet av strikta och ibland motsägelsefulla normer kan vara en 

av orsakerna till kolonialismens kollaps. 

Eftersom den här analysen har fokuserat på Marys utveckling, har jag inte försökt ge 

något svar på den stora gåtan i romanen: varför dödar Moses Mary? Likt Tony 

önskar ofta läsaren få klarhet: ”some sort of a vision that would lift the murder 

above the confusions and complexities of the morning, and make it, perhaps, a 

symbol or a warning.” (Lessing, s. 28). Men motstridigheterna inom Mary, såväl 

som i de koloniala maktordningarna, tyder på att det aldrig kan finnas något enkelt 

svar. The Grass is Singing visar hur förödande det kan vara att försöka hitta enkla 

svar till komplicerade situationer, att tvinga in allt och alla i strikta normer och 

roller – det leder bara till vansinne och undergång.
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