
Liv Saga Bergdahl

Kärleken utan namn
Identitet och (o)synlighet  
i svenska lesbiska romaner





till Wanja





Liv Saga Bergdahl
Kärleken utan namn 

Identitet och (o)synlighet i svenska lesbiska romaner



Doktorsavhandling vid Umeå universitet 2010.
Detta verk skyddas enligt lagen om upphovsrätt (URL 1960:729)

Foto omslag: Anders Milton
Formgivning och omslag: Erik Lindenius
Tryck: Print & Media, Umeå 2010

ISBN 978-91-7264-962-0



Innehåll
Tack! ........................................................................... 9

DEL I

1 Inledning ...................................................................11
Syfte och frågeställningar ...............................................15
Tillvägagångssätt och disposition ......................................17
Tidigare forskning .......................................................20

2 Teori och material ........................................................25
Lesbisk litteratur .........................................................26
Material ....................................................................36
Identitet och (o)synlighet ...............................................40

DEL II

3 Före 1930-talet. Från vänskap till sexualitet .........................57
Sin fars dotter. En vänskap av ett annat slag ...........................60

4 Lesbisk litteratur under 1930-talet ....................................67
Historiskt sammanhang I ................................................67
Margareta Subers Charlie ..................................................... 73

Tidigare forskning .............................................................. 73
Förklaringar till Charlies homosexualitet .................................. 75
Ett upproriskt överskridande .................................................. 79
Vägen till insikt och relationen till Sara ................................... 82
Hemlighållande, ensamhet och andra lesbiska kvinnor .................. 92



Agnes von Krusenstjernas Fröknarna von Pahlen  ..................96
Tidigare forskning .............................................................. 99
Angela och Petra .............................................................. 102
Angela och Stanny ............................................................ 110
Bell von Wenden ............................................................... 117
Angela, Agda och kvinnoriket på Eka ..................................... 134
De homosexuella männen – ett tänkbart kollektiv för lesbiska kvinnor? 149

Karin Boyes Kris ....................................................... 161
Tidigare forskning ............................................................ 162
Längtan kontra konvention, Svart kontra Vit ............................. 164
Malin Forst .................................................................... 165
Känslan och ordet ............................................................ 168
Den egna viljans kollektiv .................................................. 178
Omvärld ........................................................................ 180

5 Efter 1930-talet. Från (o)synlighet till öppenhet ................. 187
Historiskt sammanhang II ............................................. 187
Svensk lesbisk litteratur efter 1930-talet ........................... 197
1940-tal. Maria Langs passionsmord ...................................... 197
1950-tal. Sjukdom och självmord .......................................... 207
1960-tal. Kärlek eller kåthet? ............................................... 211
1970-tal. Marie-Louise Wallins hästtjejer  ............................... 225
1980-tal. Att söka sin plats i världen ...................................... 229
1990-tal. Kärlek och politik ................................................. 241
2000-tal. Ungdomslitteratur eller ”Tänk om de visste!” ................ 259

DEL III

6 Fortsatta linjer och nya vägar ......................................... 271

7 Andra definitioner ger annat material ............................... 275
Texter av manliga författare .......................................... 275
Kodad litteratur ........................................................ 280
Lesbisk sensibilitet ..................................................... 282

Summary ................................................................... 287

Noter ....................................................................... 294

Litteraturförteckning .................................................... 333

Personregister ............................................................. 349



Tack!
Jag vill säga ett stort TACK till mina handledare: Kerstin Munck som var med 

i början, Maria Jönsson som var med i slutet och Annelie Bränström Öhman 
som var med hela vägen. Tack för att ni kämpat på även när jag varit som mest 

tjurskallig. Utöver handledarna är det många personer som har läst texten i olika 
skeden och bidragit med värdefulla kommentarer. Ett särskilt tack för granskning 
av manuset går till Kristina Fjelkestam, Elisabeth Hästbacka och Maria Löfgren 
samt till Anders Pettersson och Umeå universitets högre seminarium i litteratur-
vetenskap. Utan er alla hade avhandlingen haft en avsevärt lägre kvalitet.

Tack till Susanne Haugen, Daniel Andersson och Ann-Helén Andersson för 
att ni har hjälpt mig att kontrollera citat. Tack till Per Ambrosiani för hjälp att 
identifiera en undflyende rysk titel. Susanne, ett särskilt tack går till dig för att 
du stått vid min sida i vått och torrt. Som vän, musa och optimistkonsult. Jag 
vill också tacka Christo Burman och Karin Ljuslinder för att ni står stadigt när 
det blåser hårt.

Tack till Roger Viklund för korrekturläsning och Erik Lindenius för lay-out. 
Utan er hade avhandlingen inte varit lika snygg.

Tack också till gamla och nya kollegor på Institutionen för litteraturveten-
skap och nordiska språk samt Institutionen för Kultur- och medievetenskaper, 
vänner och familj, discobrudar och boxermänniskor. Utan er inget skoj!

Tack till Anders Milton för att du älskar mig och för att jag får älska dig. 





11

1 Inledning

Det tal och de handlingar med vilka en person medvetet visar att 
den är homosexuell eller ingår i en homosexuell relation kan kallas 
för öppenhet. Under 1980- och 1990-talen har homosexuellas ökade 

öppenhet och samhällets ökade beredskap att se människor som homosexuell a 
varit karaktäristiska drag i den svenska debatten. Homosexualitet har alltmer in-
tegrerats i samhället, såväl i det allmänna medvetandet som i samhällsapparaten, 
genom till exempel lagändringar rörande partnerskap, adoption och diskrimi-
nering. Allt fler personer framträder i media som homosexuella och det blir allt 
vanligare med homosexuella karaktärer i fiktiva verk.1

Öppenhet, både som idé och handling, har alltså fått ett stort genomslag. Det 
gäller också i skönlitterära gestaltningar av homosexualitet åtminstone från och 
med 1990-talet. Frågor om öppenhet bereds där stor plats till exempel genom 
karaktärers tankar om, och känslor inför, att berätta om sin homosexualitet för 
andra. Trots att många forskare menar att öppenhet i vår tid är en del av exem-
pelvis lesbisk identitetsformering är sambanden mellan öppenhet och identitet 
relativt lite utforskade.2

Min studie riktar in sig på en tid då varken öppenhet eller lesbisk identitet 
var etablerade koncept. Ursprungligen ville jag behandla tiden 1930–2005 men 
1930-talet visade sig vara så intressant att jag valde att fördjupa mig i det. Av-
handlingen behandlar mest ingående 1930-talet men ger också en översikt av ti-
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den därefter fram till det tidiga 00-talet (en tid som förtjänar minst en egen av-
handling).

Under 1930-talet behandlades frågor om kön och kärlek flitigt i skönlitterature n. 
Så även kärlek mellan kvinnor. Jag menar att denna tid är en möjlig utgångspunkt 
för att studera en begynnande lesbisk identitetsformering i modern bemärkelse.3 
I en tid då homosexuella handlingar var kriminaliserade bör frågor om vem som 
känner till ett lesbiskt begär eller en lesbisk kärlek vara av intresse. Frågor om 
hem lig hållanden, avslöjanden, vad som går att säga och vad som uppfattas eller för-
bises av omgivningen, aktualiseras i denna tid även om det inte är frågan om öpp-
enhet i vår tids mening. För att undersöka frågor om hemligheter – avslöjanden, 
synligt – osynligt med mera använder jag mig av tankefiguren (o)synlighet. O:et 
inom parentes är ett sätt att signalera att jag inte betraktar synlighet och osynlighet 
som dikotomier. (O)synlighet är något på gränsen mellan synlighet och osynlig-
het. De två överlappar varandra och inget är till fullo synligt eller osynligt. Precis 
som det finns samband mellan lesbisk identitet och öppenhet i dag, tänker jag mig 
att det finns samband mellan en framväxande lesbisk identitet och (o)synlighet. 

Det är på sin plats att säga något om att använda ordet lesbisk i samband med 
1930-talet. Är inte det anakronistiskt? Nej, ordet lesbisk har faktiskt använts i svens-
ka språket om samkönade relationer mellan kvinnor sedan 1904 enligt Natio nalen-
cyklopedins Ordbok.4 Pia Laskar presenterar i artikeln ”L-ordet. Från murarverktyg 
till diskursivt tvång” ett ännu tidigare exempel i en översättning från 1865 av en 
tysk sexhandbok.5 Ordet lesbisk förekom inte bara i sexhandböcker utan användes 
också i till exempel brev. Maj Sylvan citerar ett brev som Thecla Sköldberg skrev 
1887 till Anne Charlotte Leffler. Sköldberg diskuterar den ogifta kvinnans lid ande 
och menar att denna kan förfalla till ”hysteri, sentimentalitet, ibland till ona ni och 
ibland till att bli ’lesbisk’.”6 De författare vars verk här behandlas använder dock 
inte själva ordet lesbisk, något jag återkommer till i samband med analyserna. 

Man kan fråga sig varför man ska undersöka identitet och (o)synlighet i just ro-
maner eller skönlitteratur. Jag menar att det finns goda skäl att göra det bland an-
nat därför att skönlitteratur varit ett forum för att analysera och teoretisera kring 
kärlek, att kvinnor ofta använt sig av skönlitteratur som ett sätt att göra sina röster 
hörda och att skönlitteratur har en stor betydelse för lesbisk identitetsformering.7
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Martha C. Nussbaum menar i Upheavals of Thought. The Intelligence of Emo-
tions att kärlek är ett ämne som är svårt att undersöka på analytisk filosofisk 
prosa. Alla emotioner måste förstås i ett sammanhang: relationer och person-
lig historia påverkar emotioner hos människor och detta gäller särskilt, enligt 
Nussbau m, för kärlek. Kärlek måste därför undersökas som en del av en kom-
plex berättelse över tid.8 Romaner är en texttyp som erbjuder ett sådant narra-
tiv. Enligt Nussbaums synsätt är romaner en bra utgångspunkt för att försöka 
förstå vad kärlek är och vad den har för betydelse för människor. Det finns ock-
så många gestaltningar av kärlek i skönlitteratur. 

Diskursen om kärlek kom att vidgas under mellankrigstiden enligt Inga Sanner 
i Den segrande eros. Kärleksföreställningar från Emanuel Swedenborg till Poul Bjerre. Skön-
litteratur, teater, veckopress och film var viktiga fora där föreställningar om kärlek 
behandlades. Försök att beskriva kärleken teoretiskt blev också vanligt, men rör-
de sig framför allt utanför akademiska ramar och i stället inom en kulturell offent-
lighet. Att diskussionerna fördes utanför akademin och utan krav på någon spe-
ciell profession innebar att samtalet öppnades för kvinnor. I tiden var nämligen 
högre utbildning och många yrken stängda för kvinnor. Och kvinnor deltog, men 
som Sanner påpekar gav de flesta kvinnor sina bidrag i just skönlitterär form.9 
Hon tillägger att skönlitteratur länge varit ett ”viktigt sätt att ge uttryck åt kvinn-
ligt tänkande”.10 Då andra vägar, såsom utbildning, länge varit stängda för kvinnor 
har skönlitteraturen erbjudit möjligheter för (vissa) kvinnor att uttrycka sig i det 
offentliga samtalet. Joan Forbes har påpekat detta i ”Anti-Romantic Discourse as 
Resistance. Women’s Fiction 1775–1820”. Hon påtalar att det sena 1700- och ti-
diga 1800-talens ökade möjligheter för kvinnor att skriva och publicera romaner 
erbjudit kvinnor ”an important social voice and subversive possibilities”.11

Skönlitteratur har alltså varit ett forum där kärlek har behandlats och där 
kvinnor har kunnat göra sina röster hörda. Vidare poängterar forskare såsom 
Gabriele Griffin och Diane Hamer skönlitteraturens betydelse dels för upp-
fattningar om och bilder av lesbiska, dels för lesbiska kvinnors identitets-
formering.12 Ett exempel är Radclyffe Halls lesbiska klassiker The Well of Lo-
neliness (1928), vilken spred sexologins förståelse av homosexualitet årtionden 
efter att denna förståelse upphört att vara den primära inom medicinen.13 The 
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Well of Loneliness har enligt Ingrid Svenssons förord till den svenska nyöversätt-
ningen ”erbjudit identifikationsmöjligheter, utgjort underlag för sexualpolitiska 
debatter och fungerat som avskräckande exempel”.14 

Linnea A. Stenson går närmare in på frågan om skönlitteraturens betydelse för 
lesbiska i USA i ”’Drifting on an Unfriendly Sea’. Lesbian Pulp Novels and the 
Creation of Community”. Under 1950- och 1960-talen publicerades mängder av 
”pulp novels” (”skräpromaner”) med lesbiska karaktärer och relationer i fokus.15 
Lesbiska kvinnor läste dessa romaner och fick genom dem, enligt Stenson, be-
kräftelse av sin existens och därmed möjligheter att tänka kring sig själva och sin 
omvärld. I både intervjuer och eget skrivande har lesbiska kvinnor berättat om 
den betydelse romanerna hade i deras liv. Böckerna erbjöd till exempel termi-
nologi, bekräftelse, insikt om att andra homosexuella finns, en känsla av gemen-
skap och historia, resetips och klädkoder.16 Lesbiska kvinnor skrev mängder av 
brev till författarna och berättade om sin livssituation, ställde frågor om till ex-
empel hur man hittar en partner eller hur man vet om man är lesbis k eller inte. 
För många var skönlitteraturen den enda koppling de hade till andra lesbiska.17 

På liknande sätt skrev svenska lesbiska kvinnor brev till Eva Alexanderson i 
samband med att hennes roman Kontradans och hennes uttalande i Aftonbladet 
om sin egen homosexualitet publicerades 1969. Hanna Hallgren har läst brev-
en till Alexanderson och skriver i ”’Är du själv lesbisk? Jag är det’” att breven är 
tackbrev, levnadsberättelser och kärleksbrev. Kvinnorna skriver om sådant de 
inte kan prata med någon om: om den egna identiteten och samhällets fördo-
mar. Anmärkningsvärt utifrån tiden är, enligt Hallgren, att kvinnorna formule-
rar en positiv syn på lesbiskhet och att de tar avstånd från den rådande synen i 
samhället. Läsningen av Kontradans är en del i deras väg till en positiv självför-
ståelse och man förstår att läsningen varit en stark upplevelse till exempel för 
Birgitta som skriver att hon vill ”räcka mina händer till tack för hjälp, till tack 
för det boken står för, den värme den rymmer, den förståelse, det lidande, den 
längtan, allt, allt, tack”.18 

Vad gäller skönlitteraturen har jag valt att använda mig av begreppet lesbisk 
litteratur eller lesbiska romaner. Mitt intresse för ett sådant angreppssätt kom ur-
sprungligen från att beteckningen används i olika sammanhang utan att förkla-
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ras. Författaren Birgitta Stenberg skriver om Margareta Subers roman Charlie 
(1932) att romanen är unik i ”den tidens lesbiska litteratur” eftersom den slutar 
i en trotsig livsglädje.19 På baksidestexten till Eva Lejonsommars Att älska henne 
(1995) står att läsa att boken ”är den första svenska lesbiska relationsromanen.”20 
Både Subers och Lejonsommars romaner benämns alltså i dag som lesbisk litte-
ratur och lesbisk roman. Däremot talas det inte om vad benämningen avser. Vad 
är lesbisk litteratur? Hur såg ”den tidens” lesbiska litteratur ut? Vad är en lesbisk 
relationsroman? Frågor om vad beteckningen lesbisk litteratur står för har pro-
blematiserats i till exempel England och USA, men diskussionen har inte förts i 
någon större utsträckning i Sverige.

Jag intresserar mig för hur man kan definiera lesbisk litteratur och hur en tidig 
svensk lesbisk litteratur kan se ut. Utifrån den definition jag har valt att arbeta med 
uppstår den första svenska lesbiska litteraturen under 1930-talet och avhandlingen 
kan på så sätt betraktas som ett försök att lägga en byggsten till en svensk lesbisk 
litteraturhistoria. Därmed inte sagt att kärlek och begär mellan kvinnor varit ute-
slutna ur litteraturen före 1930-talet. Att så inte är fallet har Eva Borgström visat i 
Kärlekshistoria. Begär mellan kvinnor i 1800-talets litteratur.21 1930-talet är en i sam-
manhanget rätt utforskad period; mitt bidrag är att föra samman och undersöka en 
grupp romaner utifrån ett specifikt fokus på identitet och (o)synlighet.

Ovan har jag berört flera aspekter som avhandlingen diskuterar. I det följande 
preciseras det syfte och de frågeställningar som styr undersökningens riktning.

Syfte och frågeställningar
Avhandlingens syfte är att undersöka representationer av identitet och (o)syn-
lighet i svenska lesbiska romaner från 1930-talet, samt att ge en översikt av 
svensk lesbisk litteratur fram till det tidiga 00-talet. 1930-talet är utgångspunkt 
och fokus för analysen, men jag vill också visa vad som händer därefter. Vad 
gäller tiden efter 1930-talet har jag en kartläggande ambition och vill tenta-
tivt visa på några utvecklingslinjer. Detta innebär att avhandlingens syfte är dels 
analytiskt, dels deskriptivt. Den övergripande frågeställningen utgår direkt från 
syftet och lyder: Hur representeras lesbisk identitet och (o)synlighet i svenska 
lesbiska 1930-talsromaner? För att kunna besvara denna fråga krävs ett antal un-
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derfrågor. Vad gäller det teoretiska perspektivet måste man fråga sig: Vad me-
nas med lesbisk litteratur? Hur kan begreppen identitet och (o)synlighet defi-
nieras? De teoretiska frågorna fungerar som redskap i det som här är av störst 
vikt, nämligen analyserna av skönlitteraturen. Analysen består huvudsakligen av 
närläs ningar och jag ställer en mängd frågor som på olika sätt rör identitet och 
(o)syn lighet i förhållande till det skönlitterära materialet. 

Jag tar, för min analys av 1930-talets lesbiska romaner, avstamp i några utval-
da karaktärer i romaner av Margareta Suber, Agnes von Krusenstjerna och Kari n 
Boye. De överväganden som har avgjort urvalet av litteratur behandlas under rub-
riken ”Material”. Jag undersöker vilken självbild eller självuppfattning karaktärer-
na tillskrivs av författarna och hur de i berättelserna kommer fram till dessa själv-
bilder. En grundläggande definition av identitet är just ”självbild”, eller som det 
står i Nationalencyklopedin, ”medvetenhet om sig själv som en unik individ”.22 Uti-
från läsningen av romanerna har jag sett att utseende, personlighet och intresse är 
betydelsefulla aspekter i gestaltningarna av lesbiska karaktärer. Jag lägger därmed 
vikt vid också dessa aspekter i analyserna av lesbisk identitet. 

Vidare intresserar jag mig för parrelationer och hur dessa ser ut i verken. Jag 
tänker mig att det i litteraturen finns ett intimt samband mellan lesbisk identi-
tet och upplevelsen av kärlek. Identitets- och kärlekskampen sammanfaller ofta 
efter som det är i sin kärlek den homosexuella kvinnan blir ifrågasatt. Vidare är 
det ofta upplevelsen av förälskelse som sätter igång tankar om identitet. Hur 
författarna låter sina karaktärer arbeta med frågor om identitet och kärlek blir 
därför intressant. Hur betraktar karaktärerna sin kärlek? Har detta betydelse för 
hur de förstår sig själva? Hur förhåller de sig till andras förståelsemodeller och 
definitioner? Har romanernas tillkomsttid betydelse för hur relationerna gestal-
tas och den lesbiska identiteten (o)synliggörs?

Kampen försiggår naturligtvis i relation till något, till en omvärld, en älskad 
kvinna, ett homosexuellt kollektiv, vilket kan stärka eller försvaga identiteten. 
Jag arbetar därför i analyserna också med frågor om hur karaktärerna förhåller 
sig till sin omvärld och om de ingår i något kollektiv. Hur ser detta kollektiv ut 
i romanerna och vilken betydelse tillskrivs det?
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Sist men inte minst ställer jag frågor om (o)synlighet. Berörs frågor om (o)syn-
lig het och vilken betydelse får detta i så fall i romanerna? Det vill säga, gestal tas 
karaktären eller kärleken som att den syns eller uppfattas som lesbisk? Låter för-
fattarna karaktärerna tänka på att andra kan uppfatta deras identitet eller kärlek? 
Funderar de över att hemlighålla eller berätta för andra? Tillskrivs de behov av att 
tala om sin kärlek eller om sig själva som lesbiska, alternativt annorlunda i för-
hållande till andras kärlek eller andra karaktärer? Vilka ord har de att tillgå om el-
ler när de ska tala? Är ord och begrepp något som diskuteras? 

Tillvägagångssätt och disposition
De skönlitterära karaktärerna är utgångspunkt för mina romananalyser. Inom 
både den så kallade ”Images of Women”-inriktningen av den tidiga feministis-
ka litteraturforskningen och ”karakterologi” fokuseras karaktärer. Jag använder 
inte något av dessa perspektiv men det finns vissa beröringspunkter mellan mitt 
intresse för litterära karaktärer och nämnda forskningsinriktningar.

Under 1970-talets första hälft producerades en mängd analyser av skönlitte-
ratur utifrån perspektivet ”Images of Women”. Enligt Toril Moi i Sexual/Textual 
P olitics. Feminist Literary Theory handlade analyserna om att uppmärksamma stereo-
typa bilder av kvinnor i skönlitteratur och i recensioner av kvinnliga författares 
verk. Läsningarna utgick från en mimetisk litteratursyn där litteraturen ansågs 
avspegla en verklighet som alla känner till. Kvinnobilder i litteraturen ställdes 
mot verklighetens kvinnor varav vissa bilder utpekades som falska och andra som 
sanna. Man efterfrågade autenticitet, en sanningsenlig återgivning av verklighe-
ten och kvinnliga litterära förebilder: gestaltningen av en kvinna ansågs ha hö-
gre kvalitet om hon framställdes som stark och självständig. Läsningarna utifrån 
”Images of Women” går enligt Moi endast på ytan av skönlitterära texter och tar 
till exempel inte hänsyn till textens form eller tillkomsthistoria.23 Eva Adolfsson 
är inne på samma linje då hon i ”Oändliga kvinna! Om förändringens gestalter 
hos Almqvist” skriver:
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Sökandet efter ”kvinnobilden”, ”mansbilden” leder i allmänhet inte djupt 
in i några texter. Särskilt i feministiska versioner har det ofta inneburit 
att naivt och förenklande läsa verken som ”avspeglingar” av ett samhälle, 
dvs grundfrågan har gällt om den litterära kvinnobilden sant återspeglar 
den ”verkliga” respektive den feministiskt önskvärda kvinnan.24

I den ”karakterologiska” antologin Ordet och köttet. Om teorin kring litterära karak-
tärer samsas en mängd analyser av litterära karaktärer. Nils Gunder Hansen be-
skriver i ”Litterære karakterer mellem tekstualitet og mimesis” två olika syn-
sätt på litterära karaktärer: det textuella och det mimetiska synsättet. Följer 
man det förstnämnda betraktas litterära karaktärer som textuella konstruktio-
ner. De har ingen egentlig förbindelse med verkliga människor utan framstår 
som människor enbart inom fiktionens ramar. Enligt det mimetiska synsättet 
betraktas i stället karaktärer som om de efterliknar verkliga människor och ka-
raktärerna kan tolkas som om de vore människor. I tolkningen av karaktärer-
na kan ”sunt förnuft”, psykologiska och existentiella perspektiv användas. Nils 
Gunder Hanse n menar att man kan se de två synsätten som varsin slutpunkt i ett 
kontinu um och att båda perspektiven kan innebära viktiga insikter.25 

Min analys går att placera på den del av skalan som vetter mot det textuella 
perspektivet. Jag menar inte därför att min avhandling nödvändigtvis bör ka llas 
”karakterologisk”, utan jag vill uppmärksamma att inriktningen och vissa berö-
ringspunkter finns som hos till exempel Per Krogh Hansen. Han ställer i ”Det 
kunne være mennesker (…men er altså tekstlige konstruktioner)” upp en gene-
rell strukturmodell för analys av litterära karaktärer. I strukturmodellen finns 
många av de drag jag har valt att titta på: interaktion, direkt tal, inre monolog, 
utseende, social position, namngivning, miljöpåverkan, andra karaktärers tal om 
och med karaktärer.26 

Jag studerar representationer av lesbisk identitet och (o)synlighet i skön-
litteraturen. Det finns olika sätt att komma åt representationerna och jag har 
valt att försöka göra det genom fokus på karaktärer och relationer och hur tema 
och motiv förkroppsligas i dessa. Jag intresserar mig för vilka tankar, känslor, tal 
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och handlingar karaktärer tillskrivs. Jag diskuterar genre och formfrågor där så 
är nödvändigt men jag varken analyserar, eller gör rättvisa åt, författarskapen i 
deras helhet eller ens romanerna som helheter. 

Avhandlingen består av tre delar utifrån den enkla grundstrukturen inled-
ning, analys och avslutning. Del I, där denna disposition ingår, består av av-
handlingens utgångspunkter: syfte, frågeställningar, tillvägagångssätt, tidigare 
forskning, teori, analytiska begrepp och en presentation av det skönlitterära 
materialet samt urvalsprinciper.

Del II är avhandlingens huvudsakliga analysdel där fokus ligger på 1930-tale t 
men där också tiden före och efter behandlas mer kortfattat. Inledningsvis 
ges en inblick i tiden före 1930-talet. Fokus ligger på romantisk vänskap samt 
Lydi a Wahlströms Sin fars dotter (1920).27 Wahlströms roman behandlas som 
ett exempel på en text som står på gränsen mellan en vänskaps- och en sex-
ualitetsdiskurs.28 Därefter behandlas svenska lesbiska romaner från 1930-talet. 
Primär materialet utgörs av Margareta Subers Charlie (1932)29, Agnes von Kru-
senstjernas Fröknarn a von Pahlen (1930–1935)30 och Karin Boyes Kris (1934).31 
Det historiska sammanhang romanerna tillkommit i beskrivs och jag presenterar 
några av tidens betydelsefulla idéer samt situationen för homosexuella genom till 
exempel lagstiftning. Jag har för läsbarhetens skull valt att analysera romanerna 
var för sig, förutom när det gäller serien Fröknarna von Pahlen som läses som en 
helhet. Avslutningsvis behandlas tiden efter 1930-talet ur ett fågelperspektiv och 
nedslag görs i svenska lesbiska romaner fram till det tidiga 00-talet. Det histo-
riska sammanhanget med dess rika flora av förändrade uppfattningar om homo-
sexualitet samt lag- och samhällsförändringar beskrivs. Därpå följer korta kro-
nologiskt ordnade analyser av Maria Langs Mördaren ljuger inte ensam (1949), Lise 
Drougges Den långa vintern (1952), Eva Alexandersons Kontradans (1969), An-
nakarin Svedbergs Vingklippta (1962), Marie-Louise Wallins Tovan (1974), Enel 
Melbergs Månbrunnen. En romans (1981), Birgitta Stenbergs Kärlek i Europa. Stock-
holm Paris Cannes Stockholm Capri Rom (1981), Louise Boije af Gennäs Stjärnor utan 
svindel (1996), Eva Lejonsommars En av oss (1998), Marika Kolterjahns I väntan 
på liv (1999) och Annika Ruth Perssons Du och jag, Marie Curie (2003).32 
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Del III inleds med några reflektioner över fortsatta linjer och nya vägar inom 
svensk lesbisk litteratur. Därefter ges exempel på vilka texter man skulle kunna 
arbeta med om man använder sig av en annan definition av lesbisk litteratur än 
vad jag har gjort här. Jag ger exempel på litteratur av manliga författare, kodad 
litteratur och något jag i Lillian Fadermans efterföljd kallar lesbisk sensibilitet.33 

Tidigare forskning
I detta avsnitt gör jag nedslag i tidigare forskning om lesbisk litteratur. Tidigare 
forskning om Charlie, Fröknarna von Pahlen och Kris behandlas huvudsakligen i an-
slutning till respektive analys men nämns också i detta avsnitt. 

Bonnie Zimmerman är en av de forskare som diskuterar innebörden i be-
greppet lesbisk litteratur. I The Safe Sea of Women. Lesbian Fiction 1969–1989 ger 
hon en översikt av nordamerikansk lesbisk litteratur under 1970- och 1980-ta-
len. Hon studerar texter som publicerats av i första hand alternativa feministis-
ka förlag såsom Daughters, Women’s Press Collective och Persephone Press.34 
Zimmerman menar att lesbisk litteratur skrivs av lesbiska författare, innehåller 
vissa teman såsom uttalad kärlek och passion mellan kvinnor i berättelsens cen-
trum samt läses av lesbiska för att bejaka lesbisk existens.35 Frågan är omtvistad 
och Zimmermans argumentation har problematiserats dels av forskare som är 
inne på liknande tankegångar, dels av forskare som är inne på andra, till exem-
pel narratologiska, resonemang.

Gabriele Griffin och Lillian Faderman för liknande resonemang som Zimmer-
man. Griffin undersöker i Heavenly Love? Lesbian Images in Twentieth-Century Wom en’s 
Writing hur attityder gentemot lesbiska har förändrats under 1900-talet i väst världen 
och hur dessa förändringar syns i texter om och av lesbiska. Griffi n disku terar be-
greppet lesbian writing utifrån författaren, texten och läsaren. Hon pro blematiserar 
samtliga utgångspunkter och menar att de definitionssvårigheter som uppstår vi-
sar på kategorin lesbisk litteraturs provisoriska natur.36 Fader man ger i ”What Is 
Lesbia n Literature? Forming a Historical Canon” olika förslag på hur Zimmer mans 
definition av lesbisk litteratur kan vidgas. Kanske be höver lesbisk littera tur inte ex-
plicit handla om lesbiskhet utan kan innehålla en lesbisk sensibilitet eller vara skri-
ven i koder som går den oinvigde läsaren förbi.37
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Terry Castle och Marilyn R. Farwell intresserar sig i stället för narratologiska 
resonemang. Castle är i The Apparitional Lesbian. Female Homosexuality and Moder n 
Culture inspirerad av Eve Kosofsky Sedgwicks teori om att homosocialt begär 
mellan män skapar en begärstriangel där en kvinna placeras mellan två män. 
Lesbisk litteratur, enligt Castle, åsidosätter sådana konstellationer och placerar i 
stället band mellan kvinnor i fokus.38 Farwell fokuserar på något som hon kallar 
lesbiskt berättelseutrymme i Heterosexual Plots and Lesbian Narratives. Hon försö-
ker besvara frågan om dels hur ett lesbiskt narrativ ser ut, dels hur det traditio-
nella narrativ som innehåller eller stöter bort det lesbiska är beskaffat. För att 
kunna göra detta arbetar hon bland annat med kategorier som berättare, prota-
gonist och fokalisator.39 

I min definition av lesbisk litteratur använder jag särskilt Bonnie Zimmerma n, 
Gabriele Griffin och Lillian Faderman som alla förhåller sig till författaren, text-
en och läsaren. 

Inom den engelskspråkiga forskningen finns en hel del texter om lesbisk litt-
eratur, både teoridiskussioner och analyser av texter och författarskap, varav 
ovanstående bara är exempel. Svensk lesbisk litteratur är däremot ett i stora de-
lar outforskat område, även om det som vi strax ska se finns mycket forskning 
om lesbiska teman och motiv i romaner från just 1930-talet. Det finns dock fält 
att kartlägga både vad gäller innebörden av lesbisk litteratur och vad gäller den 
specifika frågan om identitet och (o)synlighet i skönlitteraturen. Frågor om hur 
lesbisk identitet representeras i svensk lesbisk litteratur och hur detta hänger 
samman med (o)synlighet har hittills knappt behandlats inom svensk forskning. 
Jag har själv skrivit en artikel i Lambda nordica, ”Fredade zoner och offentliga 
rum. Om ’lesbisk litteratur’ och ’öppenhet’” där jag dels behandlar begreppen 
lesbisk litteratur och öppenhet, dels analyserar Louise Boije af Gennäs Stjärnor 
utan svindel och Eva Lejonsommars En av oss ur ett öppenhetsperspektiv.40 

Forskare har tidigare inte använt greppet lesbisk litteratur i någon större ut-
sträckning på svenskt romanmaterial. Men det finns som sagt en del forskning 
som på olika sätt rör lesbiskhet som tema och motiv. Det finns viss bibliografisk 
och litteraturhistorisk forskning. Gerd Brantenberg med fleras På sporet av den 
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tapte lyst. Kjærlighet mellom kvinner som litterært motiv behandlar litteratur med les-
biskt tema utkommen i Norden, även översättningar, från slutet av 1800-talet 
fram till 1984.41 Anita Alexandersson har för bibliotekshögskolan i Borås skrivit 
Den långa vägen. Lesbisk skönlitteratur på svenska 1900–1987. En bibliografi som inne-
håller såväl svensk som översatt litteratur.42 Jan Magnusson har i artikeln ”Från 
tragiskt öde till fritt vald livsstil. Bögar och lesbiska i det sena nittonhundrata-
lets svenska litteratur” gjort en litteraturhistorisk översikt av romaner som be-
handlar homosexuella kvinnor och män. Magnusson kategoriserar littera turen 
i nio grupper och menar att de litterära skildringarna av homosexuella har gått 
från en medicinsk diskurs till en samhällsvetenskaplig.43 Magnusson har också 
samman ställt en omfattande bibliografi på Internet som rör GLBTQ, det vill säga 
gay, lesbisk, bi, trans och queer. Bibliografin innehåller böcker, såväl skön- som 
facklitteratur, och akademiska uppsatser. Fokus är på svenskt, nordiskt och anglo-
a me rikanskt material även om en del titlar på både franska och tyska förekom-
mer. Bibliografin sträcker sig i nuläget från 1800 till 2007 och post erna redovisas 
kronologiskt.44 Dodo Parikas HBT speglat i litteraturen berör både skön- och fack-
litteratur. Parikas behandlar 1900-talet och inkluderar svensk, nordisk och (till 
svenska) översatt skönlitteratur. Han menar att boken är en hjälpreda som ger 
lästips, men att han inte har några ”litteraturvetenskapliga ambitioner”.45 

Mer specifikt inriktad forskning finns också varav en del behandlar den litt-
eratur jag analyserar. Som ovan nämnts behandlas denna forskning i anslutning 
till respektive romananalys, men det är på sin plats att nämna forskningen även 
här. Kristina Fjelkestam ägnar ett kapitel i sin avhandling Ungkarlsflickor, kamrat-
hustrur och manhaftiga lesbianer. Modernitetens litterära gestalter i mellankrigstidens 
Sverige åt att studera representationer av kvinnlig homosexualitet i mellankrigs-
tidens Sverige.46 Margareta Subers Charlie får störst utrymme även om Agnes 
von Krusenstjernas serie Fröknarna von Pahlen och Karin Boyes roman Kris också 
berörs. Utöver Fjelkestams avhandling behandlas Charlie i några artiklar. Fjelke-
stam har fortsatt sin analys i ”Tale of Transgression. Charlie and the Representa-
tion of Female Homosexuality in Interwar Sweden”.47 Karin Lindeqvist stude-
rar romanen i ”Charlie” och i ”’Den där lilla…’ Charlie och inversionsdiskursen i 
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Ensamhetens brunn”.48 Birgitta Svanberg berör Subers roman i ”Den mörka gåta n. 
Kärlek mellan kvinnor som litterärt motiv”.49 Två texter om romanen finns till-
gängliga av författaren Birgitta Stenberg, nämligen artikeln ”Charlie” och föror-
det till Normal förlags nyutgåva av Charlie.50 Artikeln följs av ”Några kommen-
tarer” av Margareta Subers son Krister Topelius.51 Eva Kuhlefelt behandlar 
Charlies maskulinitet i ”Manhaftig lesbian eller gentlemannabutch? Om kon-
struktionen av kvinnomaskulinitet i Margareta Subers roman Charlie (1932)”.52

Jag förhåller mig till två avhandlingar om Fröknarna von Pahlen: Birgitta Svan-
bergs feministiska Sanningen om kvinnorna. En läsning av Agnes von Krusenstjernas 
r omanserie Fröknarna von Pahlen53 och Rita Paqvaléns queerteoretiska Kampen om 
Eros. Om kön och kärlek i Pahlensviten.54 Merete Mazzarella behandlar i Agnes von Kru-
senstjerna hela författarskapet med tonvikt på de tre romansviterna Tony-trilogin, 
Fröknarna von Pahlen och Fattigadel.55 Gunilla Domellöf studerar i Mätt med främm-
ande mått. Idéanalys av kvinnliga författares samtidsmottagande och romaner 1930–1935 
hur sju kvinnliga författare brottas med frågor om identitet och moral i förhåll-
ande till tidigare föreställningar om könsidentiteten som naturgiven och köns-
rollen som moral.56 En av dessa författare är Agnes von Krusenstjerna. Utöver 
böcker som behandlar Krusenstjernas författarskap förhåller jag mig också till ett 
antal artiklar: Anna Williams ”Unge herr Agda. Omklädningsmotivet i Agnes von 
Krusenstjernas Fröknarna von Pahlen”, Rita Paqvaléns ”Den queera familjeutopi n”, 
Jenny Björklunds ”Frihet, jämlikhet, systerskap. Samkönat begär och gränsöver-
skridande kärlek i Agnes von Krusenstjernas Fröknarna von Pahlen” och ”Angela + 
Stanny = sant. Samkönad kärlek som politisk arena i Fröknarna von Pahlen”.57

Gunilla Domellöf är den forskare som kanske i störst utsträckning ägnat 
sig åt Karin Boyes författarskap. Jag tar fasta på hennes avhandling I oss är en 
mångfald levande. Karin Boye som kritiker och prosamodernist, artikeln ”Den erotiska 
frigör elsen i Karin Boyes roman Kris” samt kapitlen om Karin Boye i Mätt med 
främmande mått.58 Birgitta Svanberg behandlar Karin Boye kortfattat i den re-
dan nämnda ”Den mörka gåtan” och mer omfattande i artikeln ”Det som brister, 
det som stänger. Om Karin Boye”.59 Intresset för Karin Boyes biografi har varit 
stort och en av de mest omtalade böckerna är Margit Abenius Drabbad av renhet. 
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En bok om Karin Boyes liv och diktning.60 Det biografiska lyfts också fram i Camilla 
Hammarströms bok Karin Boye och Paulina Helgessons artikel ”Karin Boye och 
de postuma bortförklaringarna”.61 

Andra tidsperioder och författarskap har också behandlats vetenskapligt. Ett 
exempel är Eva Borgströms forskning om kvinnlig samkönad kärlek i 1800-ta-
lets litteratur. I Kärlekshistoria. Begär mellan kvinnor i 1800-talets litteratur undersö-
ker hon ”tankemodeller om samkönat begär” i texter av Fredrika Bremer, C J L 
Almqvist, Mathilda Roos, Vilhelmine Zahle, August Strindberg och Ellen Key.62 
Mathilda Roos författarskap, som jag återkommer till i del II, behandlas även i ar-
tikeln ”Erotisk språkförbistring. Om queera läckage i Mathilda Roos 1880-talsro-
maner” samt i förordet till Två berättelser om kärlek.63

Ett annat exempel är Rita Paqvaléns artikel ”Att bli ett autentiskt subjekt”. 
Paqvalén gör en feministisk analys av utvecklingsromaner skrivna av kvinnor i 
1990-talets Sverige. Mest ingående behandlas Louise Boije af Gennäs Stjärnor 
utan svindel.64

Ett tredje exempel är den mängd uppsatser på C- och D-nivå som på sena-
re år skrivits om lesbiskhet i skönlitteratur. Åtminstone en av dem har publice-
rats: Corinna Müllers Kvinnor emellan – lesbiska möten i svensk 1980-talslitteratu r.65 
Müller har publicerat en förkortad och omarbetad version av uppsatsen under 
namnet ”Kvinnor emellan – Lesbiskt begär i svenskspråkig skönlitteratur från 
1980-talet” i Lambda nordica.66 Müller intresserar sig för både artikulerat och 
metaforiskt lesbiskt begär. Hon identifierar tre typhandlingar i sitt materia l: 
”oförlösta känslor”, ”sexuella experiment” och ”kärlek i nöd och lust”. Under 
den sistnämnda typhandlingen behandlar Müller bland annat Enel Melbergs 
Månbrunnen och Birgitta Stenbergs Kärlek i Europa.67

I det följande behandlas mina teoretiska utgångspunkter, urvalsprinciper och 
det material som står i fokus.
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Avhandlingens syfte är som sagt att undersöka representationer av 
identitet och (o)synlighet i svenska lesbiska romaner från 1930-talet, 
samt att ge en översikt av svensk lesbisk litteratur fram till det tidi-

ga 00-talet. Valet att studera just representationer beror på att jag dels betrak-
tar litteratur och samhälle som påverkade av varandra, dels betraktar identiteter 
som konstruerade i stället för som essenser. Jag utgår, som bland andra sociolo-
gen Stuart Hall, från att det är våra föreställningar om verkligheten som organi-
serar och reglerar vårt handlade och våra sociala praktiker samt ger oss en upp-
fattning om vilka vi är och till vilka vi hör. Våra föreställningar definierar, enligt 
Hall, både vilka som inkluderas och vilka som exkluderas och är alltid intimt 
sammankopplade med maktförhållanden. När vi skapar representationer är det 
inte bara beskrivning av verkligheten vi ägnar oss åt, utan vi är också delaktiga 
i att skapa verkligheten.68 Utifrån en sådan grundsyn kan man dra en del slut-
satser: att representationer av lesbisk identitet och (o)synlighet påverkar de sätt 
på vilka vi kan vara lesbiska och (o)synliga samt hur vi förstår begrepp som les-
biskhet och (o)synlighet. Valet att tala om representationer hör alltså samman 
med hur jag ser på litteratur; det är en bakomliggande förståelse i analyserna. 

Vidare är det tre teoretiska fält som är av betydelse för min studie: lesbisk 
littera tur som begrepp, identitetsfrågor och (o)synlighetsfrågor. Identitet och 
(o)synlighet är intimt sammanflätade med varandra och det är som sådana de 
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här undersöks. I det följande behandlar jag först frågor om hur man kan defi-
niera lesbisk litteratur och vilken definition jag använder mig av, för att sedan 
presentera mitt primärmaterial. Därnäst behandlas lesbisk identitet och (o)syn-
lighet. För att ringa in begreppet (o)synlighet använder jag mig av nyckelorden 
garderob, doldhet, komma ut och öppenhet.

Lesbisk litteratur
Innan jag påbörjar diskussionen om vad lesbisk litteratur kan stå för, vill jag säga 
några ord om varför jag finner det användbart att använda en dylik beteckning. 
Vilka för- och nackdelar, risker och förtjänster innebär en sådan kategorisering? 

På samma sätt som redaktörerna till Nordisk kvinnolitteraturhistoria menar att det 
är en nödvändighet att tala om kvinnolitteratur kan det vara en nödvändighet att 
tala om lesbisk litteratur. Detta kommer av att samhället och litteraturhistorie-
skrivningen ser ut som den gör. Elisabeth Møller Jensen skriver att kvinnliga för-
fattare i allmänhet antingen har lämnats utanför litteraturhistorieskriv ningen eller 
blivit feltolkade och undervärderade. Kön ”har fungerat som ett ödesdigert kri-
terium i frågan om ett författarskaps värdighet att upptas i det kul turella medve-
tande som ett lands litteraturhistoria gör anspråk på att vara”.69 Den som har läst 
Anna Williams Stjärnor utan stjärnbilder. Kvinnor och kanon  i litteraturhistorisk a över-
siktsverk under 1900-talet är antagligen övertygad om det berättigade i ett sådant 
påstående. Williams visar i sin undersökning av litteraturhistoriska översiktsverk 
hur kvinn liga och manliga författarskap får olika utrymme och behandlas olika. 
Mäns litterära verksamhet omskrivs som allmängiltig och del aktig i ett litterärt 
sammanhang medan kvinnors produktion omskrivs som begränsad och utan an-
nat sammanhang än andra lösryckta kvinnliga författarskap.70 Detta gäller förstås 
också kvinn or som skriver om lesbisk kärlek. Dessutom tillkommer, menar jag, 
just detta lesbi sk – ett perspektiv som är marginaliserat. Kvinnliga författarskap får 
vanligtvis stå för det avvikande, det begränsade och det bekönade. Ett stort pro-
blem är, som Williams skriver, att det endast är kvinnor som särbehandlas.71 Willi-
ams menar att ”det manliga [ofta blir] norm och det kvinn liga särart just därför att 
kvinnorna placeras vid sidan om, i egna avsnitt och med definitionerna ’kvinnlig’ 
och ’kvinnliga’ som särskiljande tecken”.72 
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Det finns risker med att skilja ut kvinnliga författare från manliga och liknande 
risker finns förstås med att benämna något lesbisk litteratur. Det lesbiska kan fram-
stå som det separata, det som bara rör lesbiska. Men det är inte min intention att 
framställa litteraturen på ett sådant sätt. Jag vill undersöka denna litteratur efter-
som det samkönade perspektivet ofta glöms bort. Williams menar till exempel 
att litteraturhistorieskrivningen diskuterats utifrån många utgångspunkter: kön, 
klass, etnicitet, populärlitteraturens ställning.73 I denna uppräkning saknas sexu-
alitetsperspektiv – antagligen eftersom litteratur om samkönad kärlek är lite ut-
forskad och litteratur om heterosexuell kärlek som just heterosexuell är än min-
dre utforskad. Det har hänt en hel del sedan Williams bok publicerades 1997. När 
Magnus Nilsson i Arbetarlitteratur, knappt tio år senare, nämner aktuella teoretis-
ka strömningar som vuxit sig allt starkare de senaste årtiondena nämner han femi-
nism, postkolonialism och queerteori. Han nämner till och med explicit lesbisk 
litteratur och hänvisar till teoretikern Bonnie Zimmerman.74 Detta är dock fort-
farande ovanligt. Genom att behandla lesbisk litteratur vill jag föra in ett sexuali-
tetsperspektiv och dessutom påminna om att också manliga författare har ett kön 
och att ”heterosexuell litteratur” har en sexuell tendens. 

Andra överhängande problem med att tala om lesbisk litteratur hör ihop med 
att sammanföra disparata författare till en ”enhet”. Jag behandlar en mängd för-
fattare som på många sätt står långt ifrån varandra och vilkas verk bland annat 
skiljer sig åt genom tid, stil och innehåll som tillhörande samma kategori. I det-
ta avseende lyfter jag i min analys ut författarskapen ur sin tids litterära ström-
ningar och debatter. Författare under 1900-talets första hälft förhöll sig förstås 
inte till lesbisk litteratur eftersom begreppet inte fanns. I slutet av 1900-talet och 
början av 2000-talet är situationen en annan. En av de författare som behandlas 
i del II, Eva Lejonsommar, protesterar mot att hennes litteratur betecknas som 
lesbisk. Hon menar att beteckningen förhindrar en djupare tolkning av texter-
na.75 Visst är det sant att epitet som lesbisk litteratur kan förhindra andra läsning-
ar, precis som arbetarlitteratur eller kvinnolitteratur. Men jag menar att beteck-
ningen inte nödvändigtvis ”stänger” litteraturen och att det finns en mening med 
att använda beteckningar. Dessa kan fungera som en grund för att tala om något 
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och möjliggöra vissa frågeställningar och analyser. Beteckningen lesbisk littera-
tur gör det möjligt att sammanföra vissa texter, som kan ha både stora likheter 
och stora skillnader, för att undersöka dem i ljuset av varandra. Samma texter 
går naturligtvis att sammanföra, och bör sammanföras, med andra texter för att 
studera andra sammanhang. 

De huvudsakliga anledningarna till att jag använder begreppet lesbisk littera-
tur är följande. Begreppet underlättar att sammanföra material som behandlar 
de specifika teman jag vill studera (lesbisk identitet och (o)synlighet). Begrepp-
et underlättar vidare att komma åt det inifrånperspektiv jag är intresserad av – 
kvinnors röster om kärlek mellan kvinnor och lesbiska karaktärer som själva får 
komma till tals. (Inifrånperspektivet är något jag återkommer till.) Begrepp et 
möjliggör frågor och synliggör samband som annars kanske skulle passera obe-
märkta. Vidare hyser jag en förhoppning om åtminstone en positiv bieffekt av 
min undersökning, nämligen att avhandlingen kan bidra till att förskjuta, eller i 
alla fall uppmärksamma, gränsen mellan det allmängiltiga och det särskilda som 
dessa beskrivs ovan. Lesbisk litteratur innebär att man kan tala om vissa frågor 
men också att man synliggör att ett sexualitetsperspektiv ofta fattas. Genom an-
vändandet av begreppet lesbisk litteratur hoppas jag kunna väcka tankar om att 
lesbisk litteratur är en del av det allmängiltiga samtidigt som det allmängiltiga i 
sig inte är neutralt utan består av till exempel heterosexuell litteratur. 

Med detta sagt om varför jag finner beteckningen lesbisk litteratur användbar 
är det dags att gå över till definitionsfrågor såsom vad menas med lesbisk och les-
bisk litteratur.76 Den lexikala definitionen av lesbisk är, enligt Nationalencyklopedin s 
ordbok, ”homosexuell om kvinna”.77 Homosexualitet i sin tur definieras i Natio-
nalencyklopedin som ”känslomässig och sexuell dragning till individer av det egna 
könet”.78 Vid en första anblick framstår det som tämligen oproblematiskt att defi-
niera ordet lesbisk men den teoretiska diskussionen om begreppet är omfattande 
och komplex. Laura Markowe till exempel menar i Redefining the Self. Coming Out 
as Lesbian att man måste använda sig av en bredare definitionsbas: känslomässiga, 
sociala och politiska aspekter bör inräknas i definitionen av begreppet lesbisk.79 
Ett annat definitionssätt, som till exempel Lillian Faderman använder i Surpassing 
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the Love of Men. Romantic Friendship and Love between Women from the Renaissance to 
the Present, är att definiera relationen mellan kvinnor som lesbisk i stället för att 
definiera en person som lesbisk. Fadermans definition lyder:

”Lesbian” describes a relationship in which two women’s strongest emo-
tions and affections are directed toward each other. Sexual contact may 
be a part of the relationship to a greater or lesser degree, or it may be 
entirely absent. By preference the two women spend most of their time 
together and share most aspects of their lives with each other.80

Det föreligger alltså ingen konsensus om vad lesbisk betyder och enligt Marilyn 
R. Farwells Heterosexual Plots and Lesbian Narratives har betydelsen av lesbisk utvid-
gats väsentligt från det lexikala:

the term ”lesbian” has been stretched to mean more than a woman who 
is sexually attracted to other women; instead, the term has acquired lar-
ger implications, in some cases functioning as a metaphor for the femi-
nist woman or for an autonomous female sexuality or body and in other 
situations as a harbinger of the future or as a revised textuality.81

För att kunna kalla något för lesbisk litteratur måste lesbisk definieras tydliga-
re. Jag använder mig av den lexikala definitionen som grund – en lesbisk kvin-
na är en kvinna som älskar och åtrår kvinnor – men i min undersökning av hur 
lesbisk(a) identitet(er) skrivs fram går lesbisk utanför det lexikalas gränser. I 
skapandet av lesbiska subjekt är mängder av föreställningar aktiva. Eller som 
Farwell uttrycker det: ”Each construction of the lesbian subject […] oscilla-
tes between sameness and differences, utopian essentialism and deconstructiv e 
non essentialism, and woman and not-woman.”82 Att låta definitionen vara så 
pass öppen är viktigt i och med att författarnas olika versioner av lesbisk då får 
plats. Att låta definitionen vara relativt sluten är också viktigt: Farwells defini-
tion är enligt min mening alltför vid, då hon lägger störst vikt vid den expansi-
va definitionen av lesbisk, vid hur lesbisk kan stå för kvinnors självständiga sex-
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ualitet och kreativitet. Jag kommer i stället att fokusera på just den samkönade 
kärleken och dess kvinnliga aktörer.

Ordet lesbisk har inget självklart innehåll och det har inte heller uttrycket les-
bisk litteratur. Jag vill, innan jag tar mig an nästa begrepp, poängtera att beteck-
ningar av den här typen inte är något givet utan konstruktioner som går att an-
vända som verktyg på ett medvetet och reflexivt sätt. Jag vill dessutom från 
början poängtera två avgränsningar. Dels arbetar jag med romaner – dramatik 
och lyrik faller utanför min studie av utrymmesskäl. Dels använder jag mig av 
svenskt material. Som jag visat i avsnittet om tidigare forskning behandlar över-
siktsverk som På sporet av den tapte lyst, Den långa vägen, Magnussons artikel samt 
bibliografi på Internet, också översatt litteratur. Enligt Magnusson är det nöd-
vändigt eftersom de översatta verken haft en stor betydelse ”inom den homo-
sexuella traditionen” och många influenser kommer utifrån.83 Naturligtvis sker 
hela tiden ett in- och utflöde vad gäller litteratur och kultur och den svensksprå-
kiga litteraturen är inte verksam i ett vakuum. Jag har ändå valt att arbeta med 
det svenskspråkiga materialet för sig eftersom sambanden mellan dessa roma-
ner mer sällan har belysts.

Så, vad kan man mena med lesbisk litteratur? Är det en fråga om vem som 
har författat texten, eller vad den innehåller, eller kanske vem den riktar sig till? 
Bonnie Zimmerman hävdar i The Safe Sea of Women att det som definierar les-
bisk litteratur inte är några statiska inneboende karaktäristika i litteraturen utan 
snarare författar- och läsarkollektivets perspektiv, vilket innebär att kategorins 
gränser alltid är flytande.84 Gabriele Griffin menar att svårigheterna med att av-
gränsa lesbisk litteratur avslöjar kategorins provisoriska natur. Det är en stånd-
punkt jag är beredd att hålla med om. Eftersom jag ansluter mig till tanken att 
kategorin lesbisk litteratur har en provisorisk natur försöker jag på olika sätt visa 
att många definitioner är möjliga och att ingen är slutgiltig.

De redskap som ändå står till buds för att försöka avgöra en texts ”lesbiska” 
karaktär är enligt Griffin författaren, texten och läsaren.85 Zimmerman presen-
terar ett definitionsförslag som enkelt sett går ut på att lesbisk litteratur är skri-
ven av, om och för lesbiska.86 Hon förlägger alltså lesbisk hos författaren, texten 
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och läsaren. Alla dessa led kan problematiseras och visar på kategorins flytande 
gränser.87 Låt oss nu se närmare på vart och ett av dessa kriterier. 

Zimmerman menar att det inte är möjligt att skilja lesbisk litteratur från dess 
författare; lesbisk litteratur skrivs av lesbiska författare. Dessa i sin tur är kvin-
nor som på olika sätt identifierar sig med det lesbiska kollektivet, vilket de kan 
visa genom till exempel självbiografiska inslag i texten eller i intervjuer.88 Men 
måste författaren av lesbisk litteratur verkligen identifiera sig som lesbisk och 
anse sig tillhöra det lesbiska kollektivet?

Lillian Faderman lyfter i ”What Is Lesbian Literature?” fram The Color Purple 
av den heterosexuella Alice Walker. I hennes roman saknas såväl ordet lesbisk 
som medvetenheten om lesbisk subkultur. Varken utkommande eller homofobi, 
två centrala frågor för det lesbiska kollektivet, berörs. Däremot förs en kraftfull 
kritik av heterosexuella institutioner fram och en stark sexuell kärlekshistoria 
mellan två kvinnor skildras. Romanens känslomässiga centrum är dessa kvinnor 
och deras förhållande. Faderman har svårt att tänka sig att det går att skriva en 
mer lesbisk historia än så.89 Ur den aspekten tycks författarens sexuella identi-
tet inte relevant, men Faderman menar att den kan vara betydelsefull ur andra 
aspekter och speciellt i förhållande till kodad litteratur.90 

För många lesbiska författare har det varit nödvändigt att koda det lesbiska 
innehållet så väl att endast en insatt läsare förstår vad verket egentligen handlar 
om. Faderman menar att könstillhörighet, etnicitet, språk och struktur kan vara 
exempel på kodningar. Om ett verk kan benämnas som lesbiskt eller inte blir i 
dessa fall avhängigt av författarens intention. Att hitta kodade verk är inte så en-
kelt och måhända är författarens sexuella identitet den främsta nyckeln till dessa 
verk.91 Griffin höjer en varningsflagga när det gäller texter av lesbiska författare 
som inte öppet behandlar lesbiskhet. Att betrakta dessa texter som om de egentli-
gen handlar om lesbiskhet är problematiskt. Vid en sådan läsning förutsätts att en 
författares sexuella identitet är den avgörande faktorn för författarskapet, och att 
denna sexuella identitet alltid är möjlig att skönja. Man kan däremot, som Griffin, 
hävda att det är av stor vikt att lesbiska röster gör sig hörda, speciellt när det gäller 
konstruktionen av lesbiskhet i ett i övrigt mansdominerat samhälle.92
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Enligt Zimmerman bör litteratur för att betecknas som lesbisk inte bara vara 
skriven av en lesbisk författare, den bör också innehålla vissa ämnen och teman. 
En lesbisk text bör enligt henne innehålla: a) flera karaktärer som identifierar sig 
som lesbiska varav åtminstone en är central b) uttalad kärlek och passion mellan 
kvinnor i berättelsens centrum c) lesbisk intertextualitet (med vilket Zimmerman 
menar hänvisningar till berömda lesbiska kvinnor, lesbiska evenemang såsom festi-
valer eller hänvisningar till annan lesbisk litteratur) samt d) en kvinno centrerad 
utgångspunkt där männen placeras i berättelsens marginal.93 Naturligtvis kan 
dessa kriterier ifrågasättas. Till exempel kan man fråga sig om lesbisk litteratur ex-
plicit måste behandla frågan om kärlek, inklusive sexuell passion, mellan kvinnor.

Faderman menar att en roman som innehåller ovan nämnda kriterier utan 
tvekan är lesbisk, men att också andra romaner kan, eller skulle kunna, defi-
nieras som lesbiska. Det kanske finns en lesbisk sensibilitet i andra verk, till ex-
empel i sådana som kritiserar heterosexuella institutioner och sådana som fo-
kuserar på androgynitet, kvinnor fristående från sexuella relationer med män 
eller romantiska vänskapsförhållanden. Faderman lyfter fram Willa Cathers My 
Ántoni a (1918) och Virginia Woolfs Orlando (1928) som exempel på detta. Hon 
pekar också på möjligheten att Cathers och Woolfs egna lesbianism förstärker 
argumentet om en lesbisk sensibilitet i deras verk.94 Och, frågar Faderman, var-
för skulle inte lesbisk litteratur kunna fokusera på åldrande, dödlighet, frus-
trerad ambition och dessas konsekvenser för en karaktär som råkar vara les-
bisk? Som ett exempel nämns Jeanette Wintersons Oranges Are Not the Only Fruit 
(1985) där handlingen är fokuserad på huvudpersonens uppbrott från sin religi-
ösa uppväxt och där hennes lesbiskhet är ett exempel bland många på hur hon 
går en annan väg än hennes uppfostran avsett.95 

Dessa problematiseringar pekar mot en expansiv definition av lesbisk littera-
tur, men Faderman är medveten om att det expansiva väcker frågor. Kan litte-
ratur betraktas som lesbisk enbart på grund av att den innefattar kritik mot 
heterosexuella institutioner? Skulle en text som kritiserar heterosexuella insti-
tutioner, men samtidigt är homofobisk, kunna definieras som lesbisk? Vad hän-
der i så fall med lesbisk litteratur som låter heterosexualiteten privilegieras? 
Borde Radclyffe Halls The Well of Loneliness betraktas som en heterosexuell ro-
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man eftersom den lesbiska huvudpersonen förskjuter sin älskarinna för att den-
na ska få ett bättre liv tillsammans med en man?96

Författaren och texten kan betraktas på olika sätt – och det kan också läsa-
ren. För Zimmerman krävs en särskild sorts läsare för att texter ska räknas som 
lesbisk litteratur: ”Lesbian novels are read by lesbians in order to affirm lesbia n 
existence.”97 Om man utgår från Zimmermans grundläggande antagande att les-
bisk litteratur definieras av författar- och läsarkollektivet, är publikens motta-
gande viktigt att beakta. Ifall man inte godkänner antagandet utan menar att les-
bisk litteratur snarare definieras av sitt innehåll, kan lesbiska romaner läsas av 
vem som helst, med olika syften och olika tolkningar.

När man vänder blicken mot den lesbiska läsaren (en lesbisk kvinna som lä-
ser litteratur), som Griffin gör, blir man varse att lesbisk är en instabil katego-
ri. En lesbisk läsare kan definiera en text som lesbisk eller som icke-lesbisk ge-
nom sin egen läsning, men det finns inget som säger att en annan lesbisk läsare 
håller med.98

Faderman menar i Surpassing the Love of Men att texten påverkas av vem en för-
fattare skriver för och hon menar att det är möjligt att lesbisk-feministiska förfat-
tare i USA på 1970-talet, som blev publicerade av kommersiella förläggare, bör-
jade skriva också för heterosexuella läsare (i stället för att rikta sig uteslutande till 
andra lesbiska feminister). Detta borde, enligt Faderman, ha fått vissa konsekven-
ser. Till exempel kanske författarna blev tvungna att förklara sådant som en les-
bisk-feministisk läsare skulle ha förstått utan förklaring. Författarna kanske också 
fokuserade mindre på universella frågor och mer på frågor om homosexualitet-
ens ursprung eller något annat som heterosexuella läsare skulle kunna behöva få 
förklarat för sig för att förstå lesbiska karaktärer.99 Fadermans diskussion är pro-
blematisk eftersom man direkt ställs inför frågor om hur man vet vem en förfat-
tare skriver för. Det är förstås problematiskt att utgå från en enad bild av lesbiska 
feminister för sig och heterosexuella för sig – vad förstår alla lesbiska feminister 
av sig själva? Vad behöver alla heterosexuella läsare informeras om? 

Liknande diskussioner som den om lesbisk litteratur har förts angående till 
exempel kvinnolitteratur, feministisk litteratur och arbetarlitteratur. Ett ex-
empel på detta är ovan nämnda Magnus Nilsson som diskuterar begreppet 
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arbetar litteratur. Han ställer frågor som: ”Handlar det om litteratur med ett 
visst inne håll? Eller är det litteratur som skrivits av författare som kommer ur 
arbetar klassen? Och hör i så fall all litteratur som skrivits av arbetare till arbetar-
litteraturen?”100 De komponenter Nilsson diskuterar i längre avsnitt är av, om 
och för arbetare – med andra ord författaren (av), texten (om) och läsaren (för). 
Nilsson problematiserar kategorierna som var och en för med sig särskilda svå-
righeter. Arbetarlitteratur som litteratur skriven av arbetare väcker frågor om 
vem som tillhör arbetarklassen. Avgörs det av familjebakgrund, arbetserfaren-
het eller brist på utbildning? Arbetarlitteratur som litteratur om arbetare blir 
som enskilt kriterium problematiskt då det leder till en alltför expansiv defi-
nition. Nilsson menar att beskrivningen av statare inte gör Sophie von Knorr-
ings romaner till arbetarlitteratur. Arbetarlitteratur som litteratur för arbetare 
väcker frågor om vilka som utgör arbetarklassen, i många fall framstår det som 
om det egentligen är arbetarrörelsen man vänder sig till eller tar parti för. 

Nilsson lägger störst vikt vid kombinationen av kategorierna eller skärnings-
punkten dem emellan.101 Skärningspunkten skulle, enligt Nilsson, kunna vara 
”den punkt där olika kopplingar mellan en text och arbetarklassen blir så vikti-
ga att de överskuggar andra faktorer som kan användas för att placera litteratur 
i olika fack”.102 Utifrån detta formulerar Nilsson sin definition: ”Min utgångs-
punkt är att termen arbetarlitteratur bör kunna användas om all litteratur som 
på något sätt kopplas samman med arbetarklassen och av den anledningen upp-
fattas som just arbetarlitteratur när man läser den.”103 Nilsson är noga med att 
lyfta fram litteraturens komplexitet och vikten av en mångfald av definitioner. 

Nilssons syfte med att diskutera begreppet arbetarlitteratur är inte att for-
mulera en allenarådande definition utan snarare att visa på komplexiteten; visa 
”att det finns många olika slags litteratur som kan kallas arbetarlitteratur och att 
begreppet kan användas på olika sätt i olika sammanhang”.104

Nilsson påpekar att arbetarlitteratur inte är en genre utan begreppet befin-
ner sig på en annan nivå:
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Hur man än definierar begreppet arbetarlitteratur är det svårt att an-
vända det för att beteckna någon särskild litterär form. Begreppet ligger 
helt enkelt på en annan nivå än form-, stil-, eller genrebeteckningar som 
”lyrik”, ”realism”, ”expressionism”, ”deckare” eller ”kollektivroman”. 
Och faktum är att arbetarförfattare använt sig av alla dessa former. 
 Frågan om vad arbetarlitteratur egentligen är, tycks alltså ha ganska li-
tet med litterär form att göra. Men samtidigt finns det många former 
som vid olika tidpunkter och i olika sammanhang varit vanliga inom ar-
betarlitteraturen.105

Detta anser jag gälla också för lesbisk litteratur. Zimmerman benämner uppre-
pade gånger lesbisk litteratur som en genre106 – något jag finner problematiskt.

I min definition lägger jag störst vikt vid textens innehåll, men väljer ändå att 
inkorporera författaren. Jag ställer inte upp en lesbisk författare som ett krav, 
däremot en kvinnlig författare. Detta av två skäl. Jag utesluter ledet lesbisk efter-
som vi faktiskt inte kan veta vilken sexuell identitet eller vilka livserfarenheter 
en författare har. Jag behåller ledet kvinna dels för att jag vill koncentrera mig 
på kvinnors röster om kvinnor, dels för att en könsblandning skulle väcka frågor 
om huruvida kvinnor och män gestaltar lesbiska på olika sätt. Sådana frågor kan 
vara intressanta att undersöka men faller utanför min studie. 

Expansiva definitioner är användbara eftersom kategoriers gränser är flytan-
de och inte minst det historiska sammanhanget är avgörande för hur litteratur 
ser ut. Likafullt använder jag en snävare definition för att lättare komma åt de 
specifika teman jag vill studera. I studiet av identitet och (o)synlighet underlät-
tar det att arbeta med litteratur där det lesbiska temat är både uttalat och cen-
tralt. I mitt primärmaterial finns flera av de kriterier som Zimmerman ställer på 
texten. Det finns centrala lesbiska karaktärer, uttrycklig kärlek och passion mel-
lan kvinnor, och kvinnliga karaktärer står i fokus.

Eftersom jag lägger störst vikt vid innehållet blir det självklart att lesbiska ro-
maner kan läsas av vem som helst, med olika syften och olika tolkningar. Lika-
fullt räcker inte den tanken ända fram: det är läsare som definierar romaner och 
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ser eller blundar för lesbiska teman. Dessutom kan Zimmermans påstående att 
lesbisk litteratur läses av lesbiska läsare peka mot ett visst innehåll, eller snarare 
ett visst perspektiv. Visserligen finns det ingenting man kan peka ut som intres-
sant eller ointressant för alla lesbiska läsare,107 men man kan, genom att tala om 
ett visst perspektiv, utesluta litteratur som enbart behandlar lesbiska som onda 
varelser eller dylikt. Nilsson talar om att skriva för arbetarklassen med vilket 
man kan mena antingen att författare vänder sig till vissa läsare, till exempel ge-
nom val av förlag, eller att författaren tar arbetarnas parti.108 Detta ligger i lin-
je med det perspektivval jag talar om – läsarfrågan kan handla om, och handlar 
för mig om, en sorts inifrånperspektiv, ”motbilder” där lesbiska karaktärer själv a 
kommer till tals. Det är en av anledningarna till att jag talar om just lesbisk lit-
teratur och inte om en motivstudie eller dylikt.

Sammanfattningsvis menar jag med lesbisk litteratur i denna avhandling: ro-
maner skrivna av kvinnor, om lesbiska karaktärer och/eller relationer, och för 
lesbiska läsare i bemärkelsen att litteraturen skildrar lesbiska ur ett inifrånper-
spektiv. Definitionen av lesbisk litteratur avgör vilka texter som blir aktuella. I 
det följande redogör jag för urvalet av det skönlitterära materialet.

Material
Mitt primärmaterial utgörs av Margareta Subers Charlie (1932), Agnes von 
Krusenstjernas serie Fröknarna von Pahlen (1930–1935) och Karin Boyes Kris 
(1934).109 Jag har använt mig av tidigare nämnda bibliografier som står till buds 
vad gäller lesbiskhet eller HBT i litteraturen för att göra urvalet av materialet. 
Charlie, Fröknarna von Pahlen och Kris nämns i Gerd Brantenberg med flera s bibli-
ografi På sporet av den tapte lyst, Anita Alexanderssons specialarbete Den långa 
vägen, Jan Magnussons bibliografi på Internet och Dodo Parikas HBT speglat i 
l itteraturen. Varken Brantenberg med flera eller Alexandersson nämner någr a 
fler svenska romaner skrivna av kvinnliga författare från 1930-talet, medan 
Magnusson110 och Parikas gör det.111

Av Agnes von Krusenstjerna nämner Magnusson, utöver Fröknarna von Pahle n, 
också Fattigadel (1935), Dunklet mellan träden (1936), Dessa lyckliga år (1937) och 
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I livets vår (1938). Även om det skulle vara intressant att lyfta fram fler romaner 
av Krusenstjerna har jag inte gjort det av det enkla skälet att mitt material redan 
omfattar sju av hennes romaner.

Vidare nämner Magnusson ett par romaner där det figurerar lesbiska karak-
tärer som bipersoner utan egen röst. I Kajsa Rootzéns Vårdagjämning (1930) står 
den unga studentskan Marianne och hennes relation till Jan i centrum.112 Jans 
syster Maud är lesbisk, eller som det står i romanen: ”Maud har inte en kvinnas 
normalt-erotiska böjelser.” (236) Jan talar om homosexualitetens ursprung och 
försvarar sin syster med att hon inte är en omoralisk människa, dels eftersom 
homosexualiteten är hennes natur, dels eftersom hon avstår från att leva ut den. 

I Alice Lyttkens, Flykten från vardagen (1933) går huvudpersonen Evas väg till 
självständighet och lycka via ett misslyckat äktenskap, en lärarinnekarriär och 
ett barn utanför äktenskapet.113 Evas vän Astrid begår självmord en sommar-
natt i Stockholm och det antyds att Astrid tar livet av sig för att hon är lesbisk. 
Om Astrid sägs att hon är ”perverst inställd” (240) och att hon ”bar på det mest 
tragiska öde en kvinna kan bära” (241). Hon har också försökt undkomma sin 
”lurand e drift” (240) genom att gifta sig med en man.

Moa Martinsons Kungens rosor (1939) är en roman om kvinnors situation i ar-
betarklassen.114 Vi får följa den unga Mias vardag som barnflicka, restaurang-
arbetare och arbetslös i början av 1900-talet. Under en tid arbetar Mia till-
sammans med Ada – en kvinna Mia beundrar och hyser starka känslor för. Ada 
närmar sig Mia fysiskt och vill ständigt ha Mias kyssar. Mia uttrycker dock att 
det är kamratskap hon vill ha och att ”det var något fel detta att kyssa Ada” (184). 
Mia värjer sig för Adas känslor och Adas lesbiska begär tycks framför allt komma 
från hennes i övrigt lastbara leverne.

Två av romanerna som Magnusson nämner, Eva Bergs Ungt äktenskap (1932)115 
och Brita von Horns Bobo och aristokraterna (1938)116 behandlar homosexualitet 
hos män och faller därmed utanför min studie. Bobo och aristokraterna nämns 
också hos Parikas.

Ovan har jag kort presenterat romaner som faller utanför projektets ramar. 
För att tydliggöra vad min definition av lesbisk litteratur innefattar och uteslu-
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ter, återkommer jag i avhandlingens slut till litteratur som valts bort på grund 
av den definition jag arbetar utifrån. Jag gör, som tidigare nämnts, nedslag i ro-
maner skrivna av manliga författare, i kodad litteratur och i litteratur som inne-
håller något jag i Fadermans efterföljd kallar lesbisk sensibilitet. 

Med detta sagt om den litteratur som uteslutits, är det dags att övergå till den 
litteratur som står i fokus, nämligen Margareta Subers Charlie, Agnes von Kru-
senstjernas Fröknarna von Pahlen och Karin Boyes Kris. Romanernas handling och 
utformning presenteras närmare i analyserna. Här presenterar jag romanerna 
kort som lesbisk litteratur utifrån den definition jag valt att arbeta med.

Att definiera Margareta Subers Charlie (1932) som en lesbisk roman innebär 
inga svårigheter i och med att dess huvudperson är lesbisk och fokus ligger på 
Charlies homosexualitet och kärlek till Sara. Romanen är skriven av en kvinna 
och innehåller en lesbisk karaktär som själv för sin talan. 

Agnes von Krusenstjernas serie Fröknarna von Pahlen består av sju böcke r, näm-
ligen Den blå rullgardinen (1930), Kvinnogatan (1930), Höstens skuggor (1931), 
Porte n vid Johannes (1933), Älskande par (1933), Bröllop på Ekered (1935) och Av sam-
ma blod (1935). Angela och hennes faster, tillika fostermor, Petra är huvud per-
soner och deras intensiva relation går som en röd tråd genom samtliga dela r. I 
Kvinnogata n ingår Angela en vänskapsrelation med Stanny och relationen är känslo-
stark och sensu ell. I samma roman presenteras en lesbisk karaktär vid namn Bell 
von Wende n. Hon dyker därefter upp på många ställen i serien. I den sista delen Av 
samma blod (1935) ingår Angela en lesbisk relation med Agda och kvinnorna bor på 
gården Eka, vilken Petra har instiftat som ett kvinnorike. Sviten är författad av en 
kvinna, innehåller lesbiska karaktärer och/eller relati oner och karaktärernas rös-
ter om sig själva bereds utrymme i detta mångstämmiga verk. 

Karin Boyes roman Kris (1934) handlar om den unga Malins sökande efter sin 
väg i livet. Hon kämpar med sin religiösa tro och med sin relation till det omgiv-
ande samhället. Huvudfrågorna är existentiella och knyts till Malins förälskelse i 
en kvinnlig klasskamrat. Malins tolkning av sin förälskelse skiftar mellan att hand-
la om kärlek till det högsta och vackraste, och kärlek till den unga kvinnan Siv. Be-
rättelsens gestaltning visar, enligt min mening, en lesbisk kärlek omfattad av en 
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karaktär som är lagd åt ett filosofiskt och religiöst håll. Romanen är skriven av en 
kvinna och innehåller en lesbisk karaktär vars röst ljuder genom hela verket.

Avhandlingen innehåller dessutom korta analyser av skönlitteratur från dels 
tiden som föregår 1930-talet, dels tiden efter. Varken Brantenberg med flera, 
Alexandersson eller Parikas tar i sina bibliografiska arbeten upp några romaner 
skrivna av svenska kvinnliga författare före 1930-talet. Jan Magnusson listar där-
emot nio dylika titlar i sin bibliografi på Internet.117 En av dem, tillika det exem-
pel jag valt att lyfta fram, är Lydia Wahlströms Sin fars dotter (1920). Exempel på 
litteratur före 1930-talet som behandlar samkönat begär mellan kvinnor finns 
också, som jag tidigare nämnt, i Eva Borgströms Kärlekshistoria.

 Efter 1930-talet finns en mängd lesbisk litteratur och jag gör endast nedslag 
i den rika floran. Materialet som analyseras är, som redan nämnts, Maria Langs 
Mördaren ljuger inte ensam (1949), Lise Drougges Den långa vintern (1952)118, 
A nnakarin Svedbergs Vingklippta (1962), Eva Alexandersons Kontradans (1969), 
Marie-Louise Wallins Tovan (1974), Enel Melbergs Månbrunnen (1981), Birgitt a 
Stenbergs Kärlek i Europa (1981), Louise Boije af Gennäs Stjärnor utan svindel 
(1996), Eva Lejonsommars En av oss (1998), Marika Kolterjahns I väntan på liv 
(1999) och Annika Ruth Perssons Du och jag, Marie Curie (2003).

Jag nämner också Harriet Hjorths Den tomma famnen (1951), Annakarin 
Svedber gs Se upp för trollen! Eller: Äntligen en bok om livet sådant det verkligen är 
(1963) och Din egen (1966), Eva Alexandersons Fyrtio dagar i öknen (1964), Kaija 
Naglers Den tionde musan. Roman från antikens Grekland (1978), Birgitta Stenberg s 
Apelsinmannen (1983), Spanska trappan (1987), Alla vilda (2004) och Fritt f örfall 
(2006), Anna-Karin Granbergs Där ingenting kan ses. En familjeberättels e (1992) 
och Längr e bort än hit (1994), Lotta Lundbergs Låta sig hända (1998), Eva 
 Lejonsommars Stilla tiger (1991) och Att älska henne (1995), Åsa Hedman Pihls 
Synvillor (1998), Mian Lodalens Smulklubbens skamlösa systrar (2003) och Trekant 
(2005), Ylva Karlssons Dit man längtar (2001), Katja Timgrens Det jag inte säger 
(2004) och Åsa Nilssons Dags att våga (2005).119

Alla titlar utom en, nämligen Anna-Karin Granbergs Längre bort än hit, nämns 
i en eller flera av Brantenberg med fleras, Alexanderssons, Magnussons och 
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P arikas bibliografier. Längre bort än hit tillkom till materialet genom att jag läste 
flera romaner av de författare som aktualiseras i bibliografierna.

Jag ställer frågor om identitet och (o)synlighet till samtliga verk. Det följan-
de avsnittet undersöker dessa begrepp närmare.

Identitet och (o)synlighet
Identitet är både ett komplext teoretiskt begrepp och något som ligger nära vår 
vardag i och med den existentiella frågan om vilka vi är.120 Som teoretiskt be-
grepp är identitet tämligen nytt och började användas i stor utsträckning inom 
samhällsvetenskaperna först på 1950-talet.121 Sedan dess har identitet teoretise-
rats inom vitt skilda fält såsom sociologi, litteraturvetenskap, psykologi, antro-
pologi, queerteori och historia. Begreppet har fått en mängd olika betydelser 
och kan beteckna allt från uppfattningen om ett enhetligt jag som existerar över 
tid till uppfattningen om ett jag som en ständigt föränderlig konstruktion.122

Denna avhandling syftar inte till att konstatera vad identitet är, utan identitet 
används som ett analysverktyg. I de romaner som undersöks gestaltas identitet 
på många sätt och jag tar inte ställning för någon identitetsformulerings giltig-
het utan studerar just gestaltningen av en aspekt, lesbisk, i dessa olika identitets-
beskrivningar. För att närma mig vad begreppet identitet står för och vilka frågor 
det tangerar använder jag mig även av material, såsom Kristin G. Esterbergs och 
Pia Lundahls informantstudier, som inte helt oproblematiskt går att överföra till 
litteraturstudier. Syftet är inte heller att direkt överföra det ena till det andra, 
utan just att komma åt begrepp och frågeställningar. 

Med begreppet identitet vill jag undersöka de redan nämnda frågeställning-
arna: Vilken självbild eller självuppfattning gestaltas hos de lesbiska karaktärer-
na? Hur kommer de fram till dessa självbilder? Vad är det för lesbiska figurer 
som beskrivs? Eftersom identitet inte skapas i ett tomrum ställer jag också frå-
gor som rör parrelationer och övrig omvärld. Hur gestaltar författarna lesbis-
ka parrelationer? Hur betraktar karaktärerna sin kärlek? Har relationerna och 
syn en på lesbisk kärlek betydelse för hur de förstår sig själva? Hur förhåller de 
sig till andras förståelsemodeller och definitioner? Finns det några kollektiv att 
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ingå i och hur beskrivs i så fall dessa kollektiv? Utan att gå händelserna allt för 
mycke t i förväg vill jag kommentera att mina frågor är förankrade i iakttagelser 
av det skönlitterära materialet. Även i romaner som inte är jagromaner gestalt-
as karak tärers självbilder i och med att man får följa karaktärernas tankar och 
känslor, och deras introspektion framstår som ett viktigt drag i identitetsbygg-
andet. För många av romankaraktärerna framställs det som en mödosam pro-
cess att komma till en viss självuppfattning och identitetsformeringen gestaltas 
som kriser, omformuleringar och kamp.

Den identitetsformering jag talar om är intimt kopplad till västvärlden och 
moderniteten – något som blir ganska självklart i ett svenskt material från 
1930-talet och framåt. Inga Sanner lyfter i Den segrande eros. Kärleksföreställninga r 
från Emanuel Swedenborg till Poul Bjerre fram Charles Taylors påpekande att den 
moderna människans identitet skapades från och med cirka år 1800 och att 
detta påverkade synen på människans existens. Självförverkligande, utveckling 
av den egna personligheten, blev ett viktigt drag i västerländskt tänkande och 
framstod som meningen med livet. Sanner skriver: ”Människan blev från den ti-
den sitt eget mål och förmodades vara herre över sitt eget öde.”123 Den nya sy-
nen på människan hängde samman med en ny syn på vad som utgör ett gott liv. 
Man började lägga större vikt vid de privata sfärerna än vid de politiska och reli-
giösa. Därmed fick familjen och den heterosexuella kärleken en större betydel-
se än tidigare och kärlek började framstå som ett sätt att förverkliga sig själv.124 
Sanner visar alltså på det intima sambandet mellan den moderna identiteten och 
en viss syn på kärlek. Hon talar om heterosexuell kärlek men det är inget stort 
steg att förmoda att den förändrade synen också öppnar dörrar för den självför-
verkligande homosexuella kärleken för både kvinnor och män. 

Teoribildningen om identitet är omfattande och jag har valt att i det följand e 
göra några nedslag i framför allt texter om lesbisk identitet. Avslutningsvis be-
handlar jag vad jag menar med (o)synlighet och begrepp som rör öppenhetsfrågor. 

Flera teoretiker pekar på det faktum att individers erfarenheter aldrig är fristå-
ende från deras sociala och samhälleliga sammanhang. Maureen Whitebrook me-
nar i Identity, Narrative and Politics att vi konstruerar identitet genom att placeras, 
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och placera in oss själva, i en bred men ändock begränsad uppsättning av berättel-
ser – vi försöker göra det som händer eller har hänt oss begripligt genom att inte-
gre ra händelserna inom ett eller flera tillgängliga narrativ.125 Men identitet kan inte 
skapas hur som helst och vilken historia som helst kan inte berättas: ”Most gene-
rally, for any one person there is one set of facts/events/characteristics from which 
a story can be constructed; but there is a limit to what stories, how many sto ries, 
can be told dependent on that set and feasible combinations to be constitu te d from 
it.”126 Den kraftfullaste begränsningen för vilka berättelser som kan berättas utgörs 
alltså av det faktum att jaget är inplacerat i en kultur och i en historia.127

Det kan vara på sin plats att påminna om att sexuell identitet dessutom alltid 
är social i meningen att sexuell identitet handlar mycket om hur och med vem 
eller vilka man lever sitt liv. Margareta Lindholm skriver om sexuell identitet:

Det inrymmer också kärlek, intimitet, nära relationer, vänskap. Om 
man inte har möjlighet att vara öppen med en sexuell identitet som till 
exempel lesbisk (hur socialt instabil denna kategori än är) så kan man 
heller inte uttrycka eller existera socialt utifrån något väsentligt i sin 
person. Man blir avskuren från social tillhörighet (som en kärleksrela-
tion, sin familj eller en grupptillhörighet), historia och kultur, och be-
möts utifrån en heteronormativ förståelseram.128

I Epistemology of the Closet menar Eve Kosofsky Sedgwick i Michel Foucaults 
efter följd att ”sexualitet” fått en alltmer privilegierad ställning i förhållande till 
våra västerländska konstruktioner av identitet, sanning och kunskap. Unde r 
det sena 1800-talet konstruerades i enlighet därmed kategorierna homo- och 
hetero sexuell, och precis som alla människor tidigare tillskrivits manligt eller 
kvinnligt kön tillskrevs de nu homo- eller heterosexualitet. Det som tidigare be-
traktats som handlingar betraktades nu som en identitet och såväl homo- som 
heterosexuella började betraktas som olika sorter; skiljelinjen mellan människor 
var sexualiteten. Men också andra förståelser av sexualitet utvecklades och sam-
existerade ofta med det identitetsbundna tänkandet.129
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Sedgwick argumenterar för att denna homo-/heterosexuella definition är en 
central del av det västerländska tänkandet. Uppdelningen genomsyrar all modern 
västerländsk social organisation och identitetsformering precis som de mer upp-
märksammade faktorerna kön, klass och etnicitet. Homosexualitet har dessutom 
kommit att konstitueras som hemlighet och dess koppling till hemlighet/avslöjan-
de, kunskap/okunnighet, privat/offentligt samt explicit/implicit har haft dubbel 
effekt: dels kan kopplingarna avslöja mycket om talakter generellt, dels har speci-
ella gestaltningar av homosexualitet metaforiskt förknippats med sådant som gar-
deroben och komma ut, och detta har fått en enorm genomslagskraft.130

I all 1900-talsförståelse av homo-/heterosexuell definition finns, enligt Sedg-
wick, två inneboende motsättningar. Den första motsättningen gäller minoriserand e 
och universaliserande synsätt, där det minoriserande synsättet innebär att homo-/
hete rosexuell definition ses som en fråga av vikt för en liten, tydlig och relativt be-
ständig homosexuell minoritet. Det universaliserande synsättet innebär i sin tur att 
homo-/heterosexuell definition i stället ses som en fråga av vikt i alla männi skors 
liv. Sedgwick menar att vår samtida förståelse, oavsett om den är homofobisk eller 
homo  positiv, av homo-/heterosexuell definition är en blandning av minoriserande 
och universaliserande modeller. Förståelsen rymmer både en uppfattning om att 
det finns en viss urskiljbar grupp människor som verkligen är homosexuella, och 
en uppfattning om att sexuellt begär kan lösa upp fasta identiteter; heterosexuella 
relationer utmärks av homosexuella influenser och begär och vice versa.131

Den andra motsättningen gäller könsöverskridande och könsseparatistiska synsätt. 
Homosexualitet förklaras allt sedan förra sekelskiftet antingen som något köns-
överskridande eller något könsseparatistiskt. En könsöverskridande förståelse 
är inversionstanken, vilken innebär att en lesbisk kvinna förstås som en kvinno-
kropp innehållande en mans själ. På så sätt blir homosexualitet inte bara köns-
överskridande utan också i grunden heterosexualitet: begäret till kvinnor kom-
mer från den manliga själen. Följaktligen betraktas homosexuella, både kvinnor 
och män, som stående mittemellan heterosexuella kvinnor och män. Den köns-
separatistiska tanken å andra sidan placerar homosexuella kvinnor och män långt 
ifrån varandra och i stället nära respektive kön. Homosexuella kvinnor för kvin-
nors samhörighet ett steg längre och homosexuella män mäns samhörighet.
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De olika förståelsesätten öppnar, enligt Sedgwick, olika vägar till identifika-
tion och samarbete. Den könsseparatistiska tolkningen innefattar ofta en univer-
saliserande syn på homo-/heterosexuell definition, vilket gör att homosexuella 
kvinnor kan identifiera sig med kvinnor i allmänhet och homosexuella män med 
män i allmänhet. Den könsöverskridande förståelsen innefattar ofta en minori-
serande syn, vilken leder till identifikation och samarbete mellan homosexuella 
i första hand. Men den skulle också kunna leda till att lesbiska kvinnor identifie-
rar sig med heterosexuella män utifrån argumentet att de delar en ”manlighet” 
och ett begär till kvinnor.132

Att det finns en stor bredd i kvinnors sätt att identifiera sig som lesbiska är 
tydligt till exempel i sociologiska undersökningar. Kristin G. Esterberg har i 
Lesbia n and Bisexual Identities. Constructing Communities, Constructing Selves intervjuat 
kvinnor på den amerikanska östkusten under 1980- och 1990-talen. Hon foku-
serar på de olika berättelser som lesbiska och bisexuella kvinnor berättar om vil-
ka de är, hur de kommit att se sig själva som lesbiska eller bisexuella och vad dessa 
identiteter betyder för dem samt om den gemenskap (community) de ingår i.133

Sammanhanget är, enligt Esterberg, av stor vikt vid identitetsformering. 
Identiteters betydelser uppstår, i alla fall delvis, ur de sociala och historiska kon-
texterna där specifika gemenskaper och vänskapsrelationer är viktiga. Identite-
ter är också, enligt Esterberg, multipla och föränderliga över tid. Den sexuella 
identiteten är inte den enda och faktorer som etnicitet och klass skapar indivi-
ders olika livsförutsättningar. En lesbisk identitet kan vara av stor vikt för indi-
vider utan att knyta dem till någon specifik definition av identitetens innehåll.134 
Kvinnorna i Esterbergs undersökning definierar lesbisk på olika sätt, och deras 
berättelser om hur de kommit att omfatta en lesbisk identitet skiljer sig åt.

Komma-ut-berättelser135 visar hur kvinnor tolkar sitt förflutna, sina känslor 
och erfarenheter, för att få dessa att överensstämma med, och framstå som re-
levanta för, deras nuvarande identiteter. Det kan vara sådant som att bli kär i el-
ler sexuellt involverad med andra kvinnor eller att misslyckas med att bli attra-
herad av män. Men det kan också vara personliga kontakter med kvinnor som 
identifierar sig som lesbiska, bisexuella eller könsöverskridande.136 När infor-
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manterna skulle definiera vad det betyder att vara en lesbisk kvinna inkluderade 
de och lade olika stor vikt vid olika dimensioner, nämligen sexuella, emotionel-
la och sociala relationer samt politiska dimensioner.137 Pia Lundahl visar i Lesbis k 
identitet att liknande förhållanden gäller i Sverige. De lesbiska kvinnor hon har 
intervjuat lyfter även de fram många aspekter utöver sexualitet såsom ”gemen-
skap, vänskap, trygghet och närhet”138 Lundahl menar att sexualiteten omgär-
das av en rad restriktioner och kopplas till kärlek och monogami. Informanterna 
tonar ner sexualitetens betydelse och detta kan förklaras, enligt Lundahl, med 
det faktum att sexualitet haft en så stor betydelse i omvärldens beskrivningar av 
homo sexuella.139

Esterberg undersöker kvinnornas syn på the lesbian community – det lesbiska 
”samhälle” eller den lesbiska gemenskap som kvinnorna förhåller sig till. Hon 
börjar med innebörden av community. Är det en faktisk geografisk plats där män-
niskor lever sina liv eller är det föreställningar om tillhörighet? Traditionellt har 
man, enligt Esterberg, inom samhällsvetenskap definierat communities som ”geo-
graphically bounded spaces in which groups of people live and interact over the 
course of a lifetime”.140 Esterberg menar att även om vissa communities har en 
geografisk plats är detta inte nödvändigtvis genomgående utan communities för-
stås bäst som symboliska. Människor talar om olika communities i termer av till-
hörighet och gemensamma syften och identiteter.141 ”We feel a sense of commu-
nity, of shared identity, with these other inhabitants of our social space, and in so 
doing create a sense of community.”142 En sådan syn motsvarar vad jag i avhand-
lingen kallar för det lesbiska kollektivet. Därför översätter jag i fortsättningen 
community med kollektiv eller gemenskap.143 

Identitet och identitetspolitik har problematiserats mycket under de senaste år-
tiondena, bland annat av queerteoretiska forskare. Judith Butler berör frågan om 
identitet i ”Imitation and Gender Insubordination” (”Imitation och genusmyteri”). 
Hon menar, som på andra ställen i sin forskning, att identitetskategorie r tenderar 
att ”vara instrument åt reglerande regimer” genom att normalisera för tryckande 
strukturer.144 Begrepp som lesbisk eller homosexuell riskerar, enligt Butler, att vara 
en förlängning av homofoba diskurser. För Butler blir det viktigt att vad lesbisk be-
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tecknar måste förbli oklart.145 Lesbisk är något instabilt och det lesbiska jaget ska-
pas som ett lesbiskt jag genom upprepningar – dessa upp repningar skapar både ja-
get och jagets instabilitet: ”Snarare är det genom denna upprepade uppspelning 
av denna sexualitet som ’jaget’ om och om igen åter konstitueras som ett lesbiskt 
’jag’. Paradoxalt nog är det just precis spelets upp repning som också etablerar in-
stabiliteten hos själva kategorin som detta ’jag’ konsti tuerar.”146

Margareta Lindholm skriver i ”Vad har sexualitet med kön att göra” i Butlers 
efter följd att identitetskategorier kan förstås som både uteslutande och förtryck-
ande. För att kunna tala om ”lesbiska” som en kategori måste man förutsätta att det 
finns någonting gemensamt för människorna i denna kategori. Vad det gemensam-
ma är råder det ingen samstämmighet om inom varken feministisk forskning elle r 
sexualitetsforskning. Hur avgörs, och vem avgör, vem som räknas som lesbisk? 
För att kunna fastställa en enhetlig identitet krävs att vissa utesluts – att represen-
tera alla lesbiska samtidigt är omöjligt. Eftersom identitetskategorier är uteslutan-
de, återskapar de maktförhållanden. Detta kan vara argument för att inte använda 
sig av identitet som grund för politiskt arbete. Men även om identiteter är soci-
alt konstruerade är de i allra högsta grad verkliga i människors liv och därför är 
konstruktionen, uttrycken och tolkningarna av identiteter ett viktigt forsknings-
område. Identitet kan användas strategiskt för att synliggöra till exempel lesbiska 
och utveckla språk och teorier där lesbiska erfarenheter kan framställas.147

Också litteraturvetare har intresserat sig för lesbisk identitet varav Kathryn 
R. Kent och Linnea A. Stenson är två exempel. Kent närmar sig frågan om les-
bisk identitet i Making Girls Into Women. American Women’s Writing and the Rise of 
Lesbian Identity. Under slutet av 1800-talet började en lesbisk subjektivitet växa 
fram i USA och Kent menar i enlighet med Lisa Duggan att det var en del av 
denna subjektivitet att dels se sig själv som ett erotiskt subjekt – ”as a woma n 
whose desire for women was felt as a fundamental component of her sense of 
self, marking her as erotically different from most other women”, dels att iden-
tifiera sig med offentliga lesbiska identiteter eller kollektiv.148 Att etikettera äld-
re tiders kvinnor som lesbiska vore anakronistiskt men, säger Kent, det är inte 
heller riktigt att utgå från att det inte finns några samband mellan tidigare och 
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nuvarande former av samkönat begär och identifikation. För att både kunna 
erkänn a skillnaderna och kopplingarna mellan tidigare och nuvarande former 
inför Kent termen protolesbisk: ”’Protolesbian,’ in other words, is intended to de-
signate a preidentity formation that nevertheless functions as a form of protoi-
dentity. Protolesbian subjects are those for whom assumptions about their sex-
ualities or sexual practices are connected to assumptions about their being.”149 
Kent menar att en viktig källa för att studera uppkomsten av lesbisk identitet i 
USA är ”kvinno litteratur” eller ”sentimental” litteratur. I dessa texter möts bland 
annat diskurser om kön och sexualitet, och etnicitet och klass förkroppslig as. 
Enligt Kent har lesbisk identitet rötter i den vita medelklassens ”kvinnokultur” 
och inte bara i sexologin som annars ofta poängteras av historiker.150

I litteraturvetenskapliga sammanhang är det också vanligt att lyfta fram sex-
ologin. Något Linnea A. Stenson gör i ”From Isolation to Diversity. Self and 
C ommunities in Twentieth-Century Lesbian Novels”. Stenson är intresserad av 
hur lesbiska gemenskaper gestaltas i 1900-talsromaner. Hon menar att den själv-
uppfattning karaktärer har, hur de ser på sin lesbiskhet, påverkar gestaltningen 
av gemenskapen och att detta i sin tur hänger ihop med lesbisk identitet utanför 
fiktionens ramar.151 Hon tar avstamp i Radclyffe Halls The Well of Lonelines s, vil-
ken som tidigare nämnts, är tydligt influerad av sexologiska teorier och hon lyft-
er fram de mardrömslika beskrivningarna av den värld som homosexuella har 
att hålla sig till. Stenson menar att sjukdomsbetoningen av homosexualitet och 
de mörka beskrivningarna av homosexuell gemenskap hänger ihop. Om homo-
sexuella karaktärer lyfts fram som deformerade från födseln kommer en homo-
sexuell gemenskap att präglas av negativa beskrivningar – ”the individual iden-
tities and mutual experiences of being social pariahs can lead only to a lesbian 
community that sees itself as sexually and socially diseased.”152

Lesbiska kollektiv eller gemenskaper är sedan, enligt Stenson, frånvarande 
i litteraturen fram till 1950-talet (innan dess framställdes lesbiska som isolera-
de – antingen ensamma eller som par). Under 1940- och 1950-talen förändra-
des lesbiskas villkor bland annat i och med att ensamstående kvinnor flyttade 
till storstäder under andra världskriget. Kvinnor fick en ekonomisk styrka och 
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självständighet som de inte haft sedan första världskriget. Barer för homosexu-
ella uppstod och bland annat Kinseyrapporten synliggjorde homosexualitet som 
ett betydligt vanligare fenomen än man tidigare trott. En ny syn på homosexu-
ella som en utsatt minoritet började dessutom växa fram. Under denna tid sker 
en förändring också i litteraturen: i stället för att problematisera lesbiskhet bör-
jar romanerna problematisera omvärldens fördomar.153 

Enligt Stenson utgör 50-talsromanen The Price of Salt en sorts vändpunkt i 
lesbiska karaktärers syn på sig själva i och med att romanen gör skillnad på 
inre och yttre definitioner av jaget.154 Under 1950-talet publicerades många så 
kallade ”pulp novels” (”skräpromaner”) och i dessa romaner gestaltas en barer-
nas lesbiska gemenskap som har en motsvarighet i den historiska verkligheten. 
”Certainly, bars provided a social center and a haven of sorts for lesbians, and a 
growing sense of community identity for them.”155 Den lesbiska litteraturen un-
der 1970-talet, skriver Stenson, är tydligt påverkad av den politiska miljön runt 
omkring med kvinno-, homo- och antirasismrörelser. Det lesbiska kollektivet 
i litteraturen växer än mer och lämnar det privata perspektivet för en ”lesbisk 
nation” där kvinnlig gemenskap firas. Under 1980-talet gestaltas det lesbiska 
kollektivets mångfald på ett positivt sätt och kollektivet är ett stöd i den gemen-
samma kampen mot en homofobisk omvärld.156

Sammanfattningsvis menar Stenson att lesbisk identitet och lesbisk litteratur 
utvecklats parallellt:

Lesbian fiction has developed through this century in a way that parallel s 
the development of lesbian self-identity. When the disease model of 
hom sexuality [!] gave way to more current theories of sexuality, so did 
fiction by lesbians. Growing political awareness, fostered by the homo-
phile, feminist, and civil rights movements, contributed much in the way 
of nurturing a lesbian self-identity that rejected traditional norms for 
women and heterosexual marriage patterns as a standard for self-worth. 
As authors’ self-identity has strengthened and become more positive, so 
too has fictional self-identity. Lesbian authors and characters have moved 



49

2 teori och material

from an isolated existence to one that celebrates the plurali ty of their 
identities and their intersections with many diverse communities.157

I det ovanstående har jag redogjort för några aspekter av lesbisk identitet med 
hjälp av historiska, sociologiska och litterära perspektiv. En aspekt jag ännu 
inte behandlat närmare är (o)synlighet och öppenhet. I den moderna lesbiska 
identi teten ingår öppenhetsfrågor som en oundviklig del. Som jag nämnt inled-
ningsvis tänker jag mig att det finns samband mellan såväl lesbisk identitet och 
öppenhe t i dag, som mellan en framväxande lesbisk identitet och (o)synlighet i 
början av 1900-talet. Jag tänker mig också att det finns samband mellan (o)syn-
lighet och öppenhet, något jag strax återkommer till. För att närma mig begrep-
pen (o)synlighet och öppenhet och vilka frågor de tangerar använder jag mig av 
material, såsom Pia Lundahls informantstudier, som inte oproblematiskt går att 
överföra till litteraturstudier. Syftet är inte heller att direkt överföra det ena till 
det andra, utan just att komma åt begrepp och frågeställningar. 

Det begrepp jag har valt att arbeta med i analyserna av 1930-talets svenska les-
biska litteratur är (o)synlighet. Begreppet är min egen konstruktion men samma 
begrepp har tidigare använts av Eva Borgström utan att uttryckligen defini eras. 
När hon skriver om kärlek mellan kvinnor som amor impossibilis, ”den omöjli-
ga kärleken”, skriver hon att den samtidigt var ”allestädes närvarande, mer eller 
mindre (o)synlig”158 samt att kärlek mellan kvinnor ”hela tiden [fanns] där som 
ett slags osynlig närvaro, som en frånnärvaro.”159 Borgström menar att hetero-
normativiteten, trots sina många negativa konsekvenser, inneburit ett visst spel-
rum för samkönat begär. ”Genom att heteronormen inte riktigt tar samkönad 
kärlek på allvar, särskilt inte den mellan kvinnor, kan den ofta visas helt öppet 
utan att ordningens upprätthållare ens lägger märke till den.”160 Samkönat begär 
mellan kvinnor har varit möjligt att visa öppet utan att för den skull e bli synligt 
som just samkönat begär. Denna (o)synlighet var dock övergående.

Lisa Walker visar i Looking Like What You Are. Sexual Style, Race, and Lesbian 
Identit y att synlighet och lesbisk identitet varit intimt förknippade alltsedan 
sexo logernas teorier om homosexualitet. Under det sena 1700-talet började 



50

kärleken utan namn

västerländska forskare att undersöka minoriteter utifrån de kroppsliga skillna-
der de tyckte sig se. Jämförande anatomi blev under de följande hundra åren den 
metodologi som användes för att studera en mängd människor: ”blacks, women , 
homosexuals, prostitutes, criminals, and the insane; the body had become the 
primary site of both identity and difference.”161 Under det sena 1800-tale t pre-
senterade sexologin teorier om homosexualitetens ursprung som könsöverskri-
dande identifikation. Sexologerna gjorde homosexuella kroppar synliga, men 
de bidrog inte till minskad isolering och osynlighet för homosexuella individer. 
Den senare sortens synlighet aktualiserades snarare när homosexuella började 
arbeta organiserat för lika rättigheter som heterosexuella. Enligt Walker ligger 
frågor om synlighet och osynlighet i identitetspolitikens hjärta162, men begrepp-
en är inte tydligt definierade: ”Although discourses of visibility and invisibility 
are widely used among minorities to discuss the mechanisms of oppression, they 
are not often theorized as discourses or constructs, but rather are invoked to de-
scribe feelings about being marginalized.”163

I det följande diskuteras garderob, doldhet, komma ut och öppenhet. Begreppen 
är av stor vikt i analyserna av litteraturen efter 1930-talet i och med öppenhet-
ens stora genomslag som tema i skönlitteraturen. Men de utgör också en grund 
för att förstå (o)synlighet. Som tidigare nämnts bör frågor om vem som känner 
till ett lesbiskt begär eller en lesbisk kärlek vara av intresse i en tid då homosex-
uella handlingar var kriminaliserade. (O)synlighet rör på många sätt samma frå-
gor som vår tids öppenhetsbegrepp: både (o)synlighet och öppenhet handlar till 
exempel om frågor om hemlighållanden, avslöjanden, vad som går att säga och 
vad som uppfattas eller förbises av omgivningen.

För det mesta används uttrycken att vara i garderoben och att vara dold sy-
nonymt och innebär att hemlighålla en medveten homosexuell identitet samt 
eventuella förhållanden för omvärlden, eller delar av omvärlden. Det går dock 
att skilja de två begreppen från varandra i syfte att få mer nyanserade verktyg.164

Historikern Rosa María Pegueros skriver i Encyclopedia of Lesbian and Gay His-
tories and Cultures att garderoben är en mytisk plats där den sexuella identiteten 
hemlighålls som ett försvar mot homofobi och förföljelser och den hemlighålls 
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i upprepade och olika sammanhang. Garderoben symboliserar homosexualite-
ten som hemlighet men anknyter också till privatliv, avskildhet och klaustrofo-
bi. Att avslöja sin homosexuella identitet är att komma ut ur garderoben, något 
som måste göras upprepade gånger på grund av att heterosexualitet nästan all-
tid förutsätts.165 Margareta Lindholm menar i Dubbelliv. Reflektioner om döljande 
och öppenhet att garderob och doldhet är synonymer: ”Att befinna sig i gardero-
ben innebär att man lever dolt.”166 Men hon menar också att det finns olika sätt 
att vara dold på; det kan antingen vara något som man utsätts för eller en med-
veten strategi som individen använder sig av.167 

Det finns alltså ett passivt och ett aktivt döljande och dessa olika former mås-
te gå att skilja från varandra. Med avstamp i ovanstående definitioner anser jag 
att man kan skilja garderob från doldhet på följande sätt. Garderoben som me-
tafor för en social praxis är en i första hand förtryckande institution, påtvingad 
av omvärlden, där själva ordet för med sig en klaustrofobisk känsla. Doldheten 
å andra sidan är en strategi som den homosexuella själv väljer och en osynlighet 
som den homosexuella själv (delvis) skapar. På detta sätt kan man analytiskt skil-
ja yttre eller passivt (garderob) hemlighållande från inre eller aktivt (doldhet) 
även om fenomenen som sådana naturligtvis överlappar varandra.

Begreppen komma ut och öppenhet används även de som regel synonymt. En-
ligt Pia Lundahl innebär att komma ut (ur garderoben) att bli synlig, alltså att 
vara öppen.168 Hon tillskriver komma ut två huvudsakliga betydelser. Dels ”att 
komma underfund med sin homosexualitet, att förstå och sätta ord på sin sexu-
ella identitet”, dels att ”vara öppen med sin homosexualitet”, det vill säga att be-
rätta för omgivningen att man är homosexuell.169

Begreppet komma ut har flera användningsområden och betydelser. Man kan, 
som Vera Whisman menar i Encyclopedia of Lesbian and Gay Histories and Culture s, 
komma ut genom sin första samkönade sexuella upplevelse men man kan ock-
så komma ut till ett lesbiskt kollektiv, komma ut ur garderoben eller komma 
ut inför sig själv, sin familj, sina vänner eller allmänheten. Whisman menar att 
komma ut ur och inför har blivit de vanligaste innebörderna även om begreppen 
komma ut genom och till fortfarande används.170 Med att komma ut ur och inför 
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menas såväl att bli medveten om sig själv som homosexuell som att avslöja dett a 
för andra.171 Detta kallas också för komma-ut-process.

Många försök att identifiera en allmän komma-ut-process har gjorts och 
dessa beskriver på olika sätt en process som rör sig från upptäckt till acceptans 
och från acceptans till tillkännagivande.172 Denna linjära och envägsriktade mo-
dell är, som Lundahl påpekar, baserad på ett essentialistiskt tänkande där indi-
vider upptäcker sina sanna identiteter. Men komma-ut-processen kan formuleras 
konstruktivistiskt, och då innebära att individen definierar sig inom den socia-
la kontexten med hjälp av de termer som erbjuds.173 Individers erfarenheter av 
att komma ut kan skilja sig kraftigt från varandra, bland annat beroende av kön, 
ålder, etnicitet, lokalitet och politisk övertygelse.174 Forskare som Pegueros och 
Markowe räknar ickeverbal kommunikation som en del av utkommandet, och 
det kan till exempel gälla beteende och utseende.175 

Om man vill särskilja begreppen från varandra kan man göra det på följan-
de sätt. Komma-ut-processen kan avse den process som leder till att en person inte 
längre definierar sig som heterosexuell, och komma ut de situationer när per-
sonen benämner sin sexuella identitet inför andra för första gången. Öppenhet 
kan då fungera som en vidare kategori än komma ut: komma ut är en verbal akt 
medan öppenhet också rymmer utseende och beteende. Öppenhet är alltså det 
tal och de handlingar med vilka en person medvetet visar att den är homosexu-
ell eller ingår i en homosexuell relation. I många situationer är öppenhet ett sta-
dium efter att man kommit ut för någon, men öppenhet kan förekomma utan att 
föregås av en komma-ut-akt, till exempel när ett samkönat par håller varandra i 
hand på en offentlig plats. Öppenhet som inte föregås av en komma-ut-akt kan 
lättare förbigås av omvärlden. Det är något man inte ser eller inte förstår bero-
ende på vårt samhälles rådande heteronormativitet. Vidare är såväl utkomman-
de som öppenhet starkt repetitiva akter, eller som Lindholm säger: ”Öppenhet 
är något obeständigt, tillfälligt. Inte något bestående. Öppenheten är en hand-
ling som för att bli verksam måste utföras igen och igen i olika sociala situatio-
ner. Den kan inte överföras från en situation till en annan.”176 
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Öppenhet behöver inte bara gälla en persons öppenhet om sin sexuella iden-
titet. Samhället kan vara mer eller mindre öppet, liksom media och offentlig de-
batt. Öppenheten gäller då i bemärkelsen: talas det om homosexualitet, om ho-
mosexuellas situation? Får homosexuella synas och komma till tals? Synliggörs 
homosexuella i politik och lagstiftning?

Idén om öppenhet och komma ut har problematiserats. Judith Butler ställer i 
”Imitation and Gender Insubordination” frågor om vad det egentligen är som av-
slöjas när någon kommer ut. ”Vem eller vad är ’ute’, uppenbarat och fullt syn-
ligt, när och om jag avslöjar mig som lesbisk? Vad är det som nu är känt? Allt? 
Vad förblir ständigt dolt av själva den språkliga handlingen som frambringar löf-
tet om ett transparent uppenbarande av sexualitet?”.177 Hon menar att själva 
avslöjandet skapar ett hemlighållande bland annat eftersom betydelsen av be-
teckningen lesbisk är oklar. Vidare ger garderoben som metafor upphov till fö-
reställningar och förväntningar som inte kan infrias. Att kliva ut ur garderoben 
borde ge ”frisk luft och ett upplysningens ljus” men gör det inte.178

Att vara ”ute” är i viss mån alltid avhängigt av att vara ”inne” och det 
äger en betydelse enbart inom denna polaritet. Således måste detta att 
vara ”ute” producera garderoben gång på gång för att kunna hålla sig 
självt ”ute”. I denna mening kan att vara ute enbart producera ny oklar-
het. Garderoben producerar löftet om ett avslöjande som, per defini-
tion, aldrig kommer. Bör man beklaga detta oändliga senareläggande av 
avslöjandet av ”lesbiskhet eller homosexualitet”, som produceras av själ-
va ”komma ut”-akten? Eller bör man uppskatta denna betydelseförskjut-
ning, just därför att begreppet nu får ett eget liv som inte kan vara och 
aldrig kan bli, helt kontrollerat?179 

Som bekant menar Butler att det inte finns några kausala samband mellan kön, 
genus eller sexuell praktik och de olika presentationerna och praktikerna för-
håller sig till varandra på olika sätt. Dock är de alltid konstituerade av de alter-
nativ som utesluts och detta innebär bland annat att man inte kan komma ut ur 
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garderoben på något helt eller fullständigt sätt. ”Sexualitet konstitueras delvis av 
det som inte framträder och som i viss mån aldrig kan framträda. Detta är kan-
ske den främsta orsaken till att sexualiteten på ett sätt alltid är ’kvar i gardero-
ben’, i synnerhet för den person som skall uttrycka sin sexualitet genom att be-
rätta om sig själv.”180 

Öppenhetsfrågor är komplicerade och problematiska men likafullt en stor 
del av en lesbisk identitetsformering. Pia Lundahl påtalar upprepade gånger i 
Lesbisk identitet att de yngre informanterna ger uttryck för öppenhet som en 
mycket viktig del i deras självuppfattning. Lundahl visar på generationsskillna-
der och talar till och med om öppenheten som ett tvång för de yngre kvinnorna:

En aspekt av att vara öppen med sin homosexualitet är att denna fråga 
kommit att individualiseras. De äldsta kvinnorna upplever sällan öppen-
het vare sig som en ambition eller möjlighet, medan det för de yngre 
kvinnorna är både en ambition och ett tvång. I de yngres resonemang ses 
ofta negativa reaktioner på öppenhet som ett resultat av hur man själv 
agerar. Detta skiljer sig från de äldsta som snarare betonar öppenhetens 
sociala begränsningar. De yngre riktar därmed kritiken inåt snarare än 
utåt. Problemet är inte längre homofoba heterosexuella utan fega eller 
otaktiska homosexuella.181

Oavsett hur öppna de yngre informanterna är i praktiken är de överens om att 
öppenhet är av stor politisk eller social betydelse. De äldsta kvinnorna lyfter i 
stället fram tystnaden som något positivt – diskretion värderas högt. Homosexu-
aliteten ingår inte i presentationen av jaget.182 Lundahl lyfter fram att samma in-
formanter talar om svårigheter och begränsningar:

Om de yngre kvinnorna ser öppenhet som en fråga om individuella 
ställningstaganden – något man kan välja att göra – poängterar de älds-
ta istället de sociala begränsningarna: tystnaden kring homosexuali-
tet, förtrycket av homosexuella, den sociala kontrollen och det absolut 
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omöjliga i att vara öppen med sin homosexualitet under tidigare decen-
nier. Över huvud taget framhävs svårigheterna med att vara homosex-
uell: risken att bli utsatt för utpressning, trakasserier av polisen, att det 
tidigare var kriminellt, risken att förlora arbetet eller oron för att familj 
och vänner skulle få veta.183

I citatet kan man se flera punkter som hade betydelse för (o)synlighet: oro för ut-
pressning, trakasserier, juridiska påföljder och anhörigas reaktioner. Lundahl på-
pekar att dessa uttalanden kan ses som reaktioner på dagens öppenhetsdiskurs. I 
efterhand tolkas de en gång självklara handlingarna som moraliska ställningstagan-
den.184 Skillnaderna mellan generationerna visar, enligt Lundahl, en förändring i 
uppfattningen av lesbisk identitet där ”den lesbiska identiteten utvecklats från att 
ha varit en privat fråga, som tagit sig uttryck i slutna sammanhang, till att bli en 
offent lig fråga där öppenhet med den sexuella identiteten betonas.”185 I Lundahl s 
resonemang ser man exempel på hur det för de äldsta informanterna kunde vara 
viktigt att förbli osynlig som lesbisk, men en viss synlighet krävs också – inför 
andra homosexuella. De parförhållanden, grupper, gemenskaper och (hemliga) 
klubbar som beskrivs skulle inte vara möjliga om homosexuella inte var synliga 
inför varandra. Det förekommer alltså ett spel mellan synlighet och osynlighet.

I tankefiguren (o)synlighet har, som sagt, o:et inom parentes en särskild bety-
delse. Det är ett sätt att signalera att jag inte betraktar synlighet och osynlighet 
som dikotomier. De två överlappar varandra och inget är till fullo det ena eller 
det andra. (O)synlighetens dubbelhet finns inskriven också i öppenheten eller i 
det spel mellan öppenhet och doldhet som Margareta Lindholm kallar för dub-
belliv. Lindholm skriver: ”Dubbelliv kan vara en metafor för skiktade livssam-
manhang, och då beteckna att man är helt öppen i vissa sammanhang och helt 
dold i andra. [---] Det kan även finnas kombinationer av öppenhet och doldhet i 
ett sammanhang.”186 Det som kännetecknar dubbellivssituationer är att det utan 
undantag gäller heteronormativa situationer. I sådana blir man, enligt Lindholm, 
varken igenkänd eller erkänd som homosexuell.187
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(O)synlighet är en central aspekt av lesbisk identitet. De frågor jag försö-
ker komma åt med hjälp av begreppet är som redan nämnts: Berörs frågor om 
(o)syn lighet och vilken betydelse får detta i så fall i romanerna? Det vill säga, 
gestalt as karaktären eller kärleken som att den syns eller uppfattas som lesbisk? 
Låter författarna karaktärerna tänka på att andra kan uppfatta deras identitet 
elle r kärlek? Funderar de över att hemlighålla eller berätta för andra? Tillskrivs 
de behov av att tala om sin kärlek eller om sig själva som lesbiska, alternativt 
annorlunda i förhållande till andras kärlek eller andra karaktärer? Vilka ord har 
de att tillgå om eller när de ska tala? Är ord och begrepp något som diskuteras?
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3 Före 1930-talet. 
Från vänskap till sexualitet

Synen på kvinnors kärlek till kvinnor har förändrats genom tiderna och 
samkönad kärlek har gestaltats på olika sätt i litteraturen. Om detta skri-
ver Lillian Faderman i Surpassing the Love of Men. Romantic Friendship and 

Love between Women from the Renaissance to the Present. Som framgår av titeln behand-Som framgår av titeln behand-
lar Faderman romantiska vänskapsförhållanden och kärlek mellan kvinnor. Hon 
poängterar att kvinnors kärlek till kvinnor under 16- och 1700-talen inte bara 
godkändes i vänskapssvärmeriets form, utan sågs som något positivt och karak-
tärsdanande. Romantisk vänskap innebar att två kvinnor i möjligaste mån delade 
sina liv med varandra och att deras respektive känslor var riktade gentemot den 
andra kvinnan. I relationen ingick sensualitet som tog sig uttryck i kyssar och 
smekningar och innerliga kärleksförklaringar.188 Under senare delen av 1700-talet 
blev romantisk vänskap ett populärt tema i engelsk och amerikansk litteratur. Som 
ett typiskt exempel nämner Faderman Sarah Scotts roman A Description of Millen-
nium Hall (1762). De fiktiva romantiska vännerna drar sig som regel undan från 
världen för att kunna ägna sig åt varandra och åt att leva ett gott liv.189 Romanerna 
ger överlag en bild av den romantiska vänskapen som ett förhållande vilket över-
glänser det heterosexuella förhållandet i och med att vänskapen innehåller ”all the 
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sweetness, excitement, and intensity that heterosexual love at its best might have, 
and few of the anxieties and dissatisfactions”.190 Allt detta höll sig inom samhäl-
lets sociala ramar och omfattades av kvinnor utan någon särskild avvikaridentitet. 

Under det sena 1800-talet förändrades synen radikalt i och med oron för 
kvinnors ökande självständighet, sexologernas teorier om homosexualitet och 
spridningen av dekadenta gestaltningar av lesbisk sexualitet såsom Théophi-
le Gautiers Mademoiselle de Maupin (1835), Honoré de Balzacs La Fille aux yeux 
d’or (1835), Charles Baudelaires Les Fleurs du mal (1857) och Émile Zolas Nana 
(1880).191 Synen på kvinnors kärlek till kvinnor blev sexualiserad och hotfull 
och gick från något karaktärsdanande till något perverst. Detta hade naturligtvis 
betydelse för hur författare gestaltade kärlek mellan kvinnor och för hur kvin-
nor kunde uppfatta sin kärlek till andra kvinnor. Med sexologin kom föreställ-
ningar om en lesbisk identitet. Många homosexuella män och kvinnor tog fasta 
på sexologins bild av homosexualiteten som medfödd och skapade därmed en 
plattform varifrån de kunde argumentera för homosexuellas rättigheter. Parad-
exemplet torde vara den tidigare nämnda Radclyffe Hall med The Well of Loneli-
ness (1928) där huvudpersonen i linje med rådande sexologiska teorier beskrivs 
som inverterad (en mans själ i en kvinnas kropp).192

Greger Eman skriver om svenska förhållanden i Nya himlar över en ny jord. Om 
Klara Johanson, Lydia Wahlström och den feministiska vänskapskärleken. Eman menar 
att perioden 1884–1920 var en övergångstid i Sverige i och med att kvinnors 
kärlek till kvinnor omvärderades från asexuell till sexuell. Han lyfter fram tre 
perioder utifrån kvinnoälskande kvinnors självuppfattning – en självuppfattning 
som naturligtvis är avhängig av omvärldens tolkningar av kvinnors sexualitet. 
Tiden före 1884 präglas av sexuell begärlöshet, 1884–1920 av vänskapskärlek 
och tiden efter 1920 av homosexualism.193 Med homosexualism menar Eman i 
Fredrik Silverstolpes efterföljd:

inte bara de olika livsstilar och kulturer som vuxit fram kring ett bete-
ende som tvingats under jorden, men också den medvetna politiska och 
ideologiska krigföringen mot det heterosexuella samhället; en krigfö-
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ring som har varit den logiska konsekvensen av samhällets systematiska 
undertryckande av homosexuella handlingar.194 

De tre perioderna är inte absoluta, utan Eman lyfter fram att olika diskurser har 
varit verksamma inom en och samma period.195 

Eva Borgström har studerat hur begär mellan kvinnor skildras i framför 
allt svensk skönlitteratur under 1800-talet i Kärlekshistoria. Begär mellan kvinnor 
i 1800-talets litteratur. Som jag tidigare nämnt undersöker hon ”tankemodell-
er om samkönat begär” i texter av Fredrika Bremer, C J L Almqvist, Mathil-
da Roos, Vilhelmine Zahle, August Strindberg och Ellen Key.196 Borgström på-
pekar att andra författarskap och verk hade varit möjliga att välja, såsom texter 
av Selm a Lagerlöf, Klara Johanson, Lydia Wahlström, Victoria Benedictsson och 
Anna Branting.197 En av de saker Borgström lyfter fram ur det material hon 
studerat är att det under en tid fanns utrymme för kärlek mellan kvinnor ge-
nom just uppfattningen om romantisk vänskap. I den romantiska vänskapen 
kunde själslig och kroppslig intimitet, passion, livslånga förhållanden och hus-
hållsgemenskap ingå. Känslor och handlingar som senare kom att medikaliseras 
accep terades.198 I förordet till Två berättelser om kärlek skriver Borgström att det 
uppstod ”ett tillfälligt frirum, ett slags glapp i förtrycket, under de år då ett mo-
dernt, naturvetenskapligt inspirerat synsätt tog över tolkningsföreträdet från ett 
äldre, religiöst färgat paradigm.”199 Frirummet hade ändå vissa gränser och ett 
författarskap som både använder sig av den romantiska vänskapens frirum och 
överskrider dess gränser är Mathilda Roos.200 

I ”Erotisk språkförbistring. Om queera läckage i Mathilda Roos 1880-talsro-
maner” gör Borgström en queer eller ”skev” läsning av Mathilda Roos romaner. 
Enligt Emans periodindelning befinner sig dessa romaner antingen i den sexu-
ella begärlöshetens diskurs eller vänskapskärlekens diskurs. Roos skrev, enligt 
Borgström, om erotiskt begär mellan kvinnor både inom och utom det som an-
sågs passande. Borgström visar att så länge känslorna mellan kvinnor benämndes 
som vänskap var samkönat begär inkluderande omfamningar och kyssar accep-
tabelt i tiden, men i det ögonblick Roos benämnde samma känslor som erotik 
blev normbrottet för stort och Roos kritiserades offentligt.201
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Ett senare exempel på en roman som använder sig av tankar om romantisk 
vänskap är Lydia Wahlströms Sin fars dotter.202 Den publicerades 1920, det år 
som Eman satt som gräns mellan romantisk vänskap och homosexualism. I sam-
tiden lyfts ”flickvänskapen” som tema i Wahlströms roman fram av recensenten 
Gertrud Almquist-Brogren vilken lägger vikt vid just vänskapen.203 Enligt min 
mening beskriver dock begreppet ”flickvänskap” bristfälligt vad som står på spel 
i Sin fars dotter. Romanen står snarare och väger mellan två diskurser, nämligen 
den om vänskap och den om sexualitet, vilket jag visar i nästa avsnitt.

Sin fars dotter. En vänskap av ett annat slag
1920 publicerades Lydia Wahlströms Sin fars dotter. Romanens stora identitetsfråg a 
gäller vad det innebär att vara en kvinna och vilka normer som omgärdar ”kvin-
nan”, vilket visas genom till exempel diskussionerna om kvinnors utbildning och 
huvudpersonen Märtas utveckling från en avfeminiserad flicka till en blomstran-
de kvinna.204 I kvinnoblivandet får romantisk vänskap utrymme. Märta älskar en 
av sina väninnor utan att uppleva att hon har någon avvikaridentitet sexuellt sett. 
Flicksvärmerier framställs som vanliga i romanen till exempel genom att alla flick-
orna i Märtas gamla skola svärmar för professorskan Berner. Flickorna anser att 
Berner är ”idealisk” och att hon är mycket noga med sina skolämnen. Men Wahl-
ström låter den yttre apparitionen vara minst lika viktig. ”Hon hade så svarta ögon, 
och när hon skrattade, hade hon så vita tänder, och allra vackrast var hon, när hon 
blev ond, för då blixtrade hennes ögon, så de blevo så där kolsvarta, som flickögon 
alltid äro i romanerna.” (12) I enlighet med det Faderman beskriver i sin analys av 
1600-, 1700- och det tidiga 1800-talens litteratur är det ”som det ska” att Märta 
inte upplever sig som en avvikare, eller som uteslutande intresserad av kvinnokär-
lek. Även Eman skriver att kvinnoälskande kvinnor före sexualpsykologin och 
sexualpolitiken inte behängdes med ”den skuldtyngda avvikaridentiteten”.205 Lika-
fullt innehåller Sin fars dotter ”sprickor” – ställen där något annat än romantisk vän-
skap sipprar ut. Det är dessa sprickor som intresserar mig i nedanstående analys. 

Märta har en längtan efter någon – ”sak samma om kvinna eller man” (64) – 
som ska hålla av henne för den hon är. Märta tror under en tid att Astrid, studie-
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kamraten med en världsdams utseende, är den människan. Märtas känslor för 
Astrid beskrivs till en början som ambivalenta: ”Och Märtas egen antipat i mot 
Astrid Cornér, den var så starkt blandad med dragningskraft, precis som roman-
erna påstod, att kärleken ibland kunde vara.” (63–64) Det Wahlström låte r 
Märt a jämföra sina känslor med är kärlek. Ambivalensen övergår i känslor som 
Märta knappt förstår, något ”så besynnerligt och så rart på samma gång.” Det är 
en dallring i Märtas själ och hon känner sig ”så glad” (69). Att känslorna är svår a 
att förstå antyder att de överstiger klasskamraternas svärmerier för professors-
kan Berner, att de är något utöver det vanliga, utöver det Märta känner till.

I sin dagbok framhäver Märta att hon och Astrid förstår ”de finaste skiftning-
arna i varandras själsliv” (70), men för Märtas del handlar vänskapsförhållandet 
också om en längtan efter fysisk närhet:

Märta trevade efter Astrids hand under täcket, och Astrid grep hennes och 
tryckte den ett ögonblick, men sköt sedan undan den. [---] Märta kände 
en vansinnig längtan att slå armarna tätt omkring henne och borra huvu-
det intill hennes bröst, men i stället låg hon alltjämt andlöst stilla. (83) 

I den romantiska vänskapen, som Faderman beskriver den, är den fysiska kon-
takten inget kvinnorna behöver avhålla sig från – det är inget farligt eftersom 
deras relationer till varandra tolkades som platonska av såväl omvärlden som av 
dem själva. Kvinnor kunde inte bara närma sig varandra fysiskt utan de kunde 
göra det helt öppet och utan betänkligheter.206 Beskrivningen av Märtas försik-
tighet, hennes tillbakahållande av sin längtan, indikerar att kvinnors samkönade 
beröring har laddats med något mer än vänskap i Wahlströms roman. Vänskap 
behöver inte döljas, den kräver inte försiktighet. Försiktigheten inför en an-
nan kvinna visas också av karaktären Elsa Greve vilken blir generad över att hon 
kysst Märtas kind. Även orden, att tala om för en annan kvinna att man tycker 
om henne, har blivit laddade. Märta blir ”förfärad” över sina egna ord när hon 
säger till Astrid att denna är ”så juste” (67) och Astrid har ett ”omskrivande och 
undvikande sätt” (70) att tala om att hon längtat efter Märta.
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Märtas varma känslor är till viss del besvarade, vilket Astrid bekänner samti-
digt som hon talar om sin stora hemlighet, nämligen att hon känner sig ”genom-
värdelös och utan inre sammanhang”.

– Därför, ser du, grämer det mig rentav emellanåt, att du skall ha fäst 
dig vid mig. Om du aldrig lärt känna mig, så hade du sluppit en skuffel-
se. Men sedan kommer själviskheten fram också, jag känner det gör mig 
gott att ha dig till vän, och kanske det inte är så alldeles illa beställt med 
mig, eftersom du håller av mig. (83)

Efter en tid börjar Märta inse att hennes längtan ändå är hopplös. Astrid bryter 
med Märta med motiveringen: ”din vänskap för mig är av ett annat slag än min 
till dig. [---] Och nog ger jag dig min vänskap, som jag hoppas för beständigt, 
men du vet, att jag är svalare än du, och din tillgivenhet bränner mig.” Astri d 
fortsätter att poängtera deras olikartade känslor genom att säga: ”skulle jag ock-
så ha mer att ge, är det i alla fall inte avsett för dig”. (98) I och med att Astrid se-
dan förlovar sig förstår läsaren att det hon har att ge var avsett för en man, inte 
för Märta. Astrids medvetenhet om att detta är svårt för Märta att höra speglas 
i följande kommentar:

– Ack, jag håller av dig, jag är din vän, försök att vara lugn nu; det kommer 
säkert någon annan, som gör anspråk på mer. Jag skall försöka att inte vara 
fröken Cornér för dig mera, bara du inte bråkar. [---] Du skall få se, att 
den där sunda, lugna likgiltigheten kommer fortare än du tror. (98–99) 

Astrid är medveten om att Märta vill ha någon som är mer än en vän. En vän-
skap som är av ett annat slag är kanske inte vänskap utan snarare kärlek – en kär-
lek som dessutom innehåller hetta. Märtas brist på ”den där sunda, lugna likgil-
tigheten” säger oss att hon känner för mycket – möjligen känner hon något som 
i Astrids ögon varken är sunt eller lugnt. 
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Märta själv menar att det inte är så stor skillnad mellan kärlek och vänskap 
som folk tror. ”Inte resonerade man sig till att älska någon varken i vänskap eller 
kärlek, och mellan dessa båda var det nog inte så stor skillnad, som folk försök-
te inbilla varandra i denna värld av brackor.” (64) Märta funderar över det som 
sammanfört väninneparet Greta och Sonja och över det som skiljer, eller snara-
re inte skiljer den heterosexuella kärleken från ”flickvänskapen”:

Men var det inte precis på samma sätt i fråga om flickvänskap? Ligger 
inte även den hemligheten djupare inne, i själva naturgrunden? Det var 
musiken och intet annat, som fört ihop Greta och Sonja, men musiken, 
det var ju själva det innersta i det innersta, den låg på gränsen mellan 
kropp och själ, brukade Sonja säga. (63)

Samtidigt förhindrar ett tänkt bemötande från hennes fars sida Märta från att 
hålla fast vid denna bild: ”Hon kunde ungefär tänka sig, vad han [fadern] skulle 
svara: att vänskap hos flickor var bara surrogat för kärlek. Då var ju Astrid alltså 
normal nu, och hon borde vara glad åt sin väns lycka i stället för att sörja, som 
om hon förlorat något.” (107–108) Även ordvalet normal signalerar en insikt 
om att Märtas känslor faktiskt gått utöver det vanliga, att det är något ”onor-
malt” att ha så starka känslor för en annan kvinna.

Uppbrottet från Astrid blir svårt. Märta känner sorg och svartsjuka men för-
söker ställa in sig på ett liv utan Astrid. Till en början har Märta svårt att släppa 
Astrid och kärleken till hela hennes person.

Märta såg länge efter henne, där hon gick arm i arm med systern: hon 
älskade till och med hennes lite osymmetriska, stötiga gång och den där 
mörkbruna crêpe-de-chineklänningen med snörmakeri i gult silke, som 
passade så bra till hennes hår. Det där skulle ju numera inte existera för 
Märta, och just därför smekte hon så mycket ivrigare med ögonen den 
försvinnande gestalten. (101)
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Så småningom tolkar Märta dock om sina känslor – ”vad hon omedvetet läng-
tat efter hos henne, det var en mors kärlek” (146) – och förälskar sig i stället i 
en man.

Medvetet eller ej använder sig Wahlström av föreställningar som gör kvinno-
kärleken ofarlig: den är ett surrogat, den kommer att övergå i heterosexuell 
kärlek och den handlar egentligen om något annat (i det här fallet sökandet ef-
ter moderskärlek). Kvinnorna blir gifta och glömmer sina väninnor och vad gäl-
ler Märta så feminiseras hon dessutom. I romanens början beskrivs Märta som 
”omöjlig i allt, som tillhörde ’kvinnans kall’” (7) och hon liknar en pojke ”i sin 
matroshatt med brättet neddraget över pannan och sin bruna skräddarsydd a 
dräkt” (15). Märta tror att hon inte kan väcka kärlek eller åtrå hos män tills hon 
genom en flirt med docent Höök inser att hon kan det. Därmed ser Märta sig 
själv som en vanlig kvinna: ”han [Höök] hade ju, trots sitt prat om att hon inte 
var som andra flickor, kommit henne att för första gången förstå, att hon var 
det.” (138) Senare väcker Märta tankar om hem och barn hos Sven Werving, den 
man hon slutligen gifter sig med.

Faderman skriver att äktenskap var ofta förekommande i romanerna som 
behandlade romantisk vänskap på 1700-talet. Karaktärerna lurades, tvingades 
elle r valde att gifta sig med män och detta menar Faderman var en avspegling av 
verkligheten: trycket på kvinnor att gifta sig var oerhört starkt och de ekono-
miska och sociala möjligheterna för kvinnor att leva utan män var små.207 I Lydia 
Wahlströms samtid såg verkligheten dock annorlunda ut. Kvinnor kunde leva 
utan män eftersom de hade möjlighet att försörja sig själva, och de gjorde det 
också. Wahlström själv levde sitt liv ogift och tillsammans med andra kvinn or.208 
Så varför gifter hon bort sina karaktärer? En förklaring är just oskadlig görandet: 
i och med äktenskapet blir den romantiska vänskapen varken hotfull eller möj-
lig att tolka som sexualitet. En annan förklaring skulle kunna vara att Wahlströ m 
följer det av Faderman beskrivna litterära mönstret.

En anledning till att det kan ha varit en viktig neutraliserande handling att fe-
minisera huvudpersonen är att det i den västerländska kulturen länge varit den 
könsöverskridande kvinnan som provocerar mest. Enligt Faderman kan man i 
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samma tid se exempel på att sexuella relationer mellan två traditionellt femini-
na kvinnor förblir ostraffade samtidigt som kvinnliga transvestiter förföljs och 
till och med avrättas för samma typ av relation. Svaret på varför den könsöver-
skridande kvinnan är så provocerande formulerar Faderman så här:

As long as they appeared feminine, their sexual behavior would be vie-
wed as an activity in which women indulged when men were unavaila-
ble or as an apprenticeship or appetite-whetter to heterosexual sex. But 
if one or both of the pair demanded masculine privileges, the illusion of 
lesbianism as faute de mieux behavior was destroyed. At the base it was 
not the sexual aspect of lesbianism as much as the attempted usurpation 
of male prerogative by women who behaved like men that many socie-
ties appeared to find most disturbing.209

Men i en roman där kvinnorna faktiskt gör anspråk på männens privilegier (så-
som studier vid universitet) kanske det snarare är det ”uppenbara” svar som Fa-
derman berör som är förklaringen. Nämligen den att om en kvinna klär sig som 
en man, kan hon antas bete sig som en man på det sexuella planet. Detta bygger 
på föreställningen att män är sexuellt aktiva och kvinnor passiva. För att sexuell a 
handlingar ska komma i fråga krävs (minst) en aktiv part. Ytterligare en anled-
ning kan vara att Wahlström var en kvinnlig akademiker som skrev om kvinnliga 
akademiker. Hanna Markusson Winkvist har i Som isolerade öar. De lagerkransade 
kvinnorna och akademin under 1900-talets första hälft visat att kvinnliga akademiker 
ofta beskrevs som könsöverskridare på liknande sätt som homosexuella kvin-
nor.210 Kvinnor vid akademin var tvungna att förhålla sig till bilden av kvinnli-
ga akademiker som ”fula, manhaftiga och kanske till och med manshatande”.211

 Det finns dock en karaktär som undgår femininitetens och heterosexualite-
tens öde, nämligen ovan nämnda Elsa Greve, Greven kallad. Elsa Greve är den 
oförbätterliga pojkflickan. Hennes pojkaktighet påpekas gång på gång och sätter 
sin prägel även på hennes rum.
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Märta hade aldrig drömt om ett så pojkaktigt flickrum – det var precis 
som att komma in till någon av bröderna: vad sportmässighet angår, så 
kunde en löjtnant gott ha bott där. [---] Över den låga spegeln hängde 
en tennisracket och en hockeyklubba i kors, och ett par skidstavar stodo 
i en vrå tillsammans med ett ridspö. (36) 

En kort tid efter att Greven och Märta lärt känna varandra tar sig Grevens käns-
lor uttryck både i verbal och fysisk handling:

Elsas runda pojkansikte fick plötsligt ett uttryck av ömhet: 
 – Jag vill ha dig, kung Märta, sade hon skrattande, så att trubbnosen 
fick några lustiga rynkor, och lutade sig i detsamma fram och kysste 
henne på kinden. Men så blev hon generad för vad hon gjort – kamrater 
emellan brukades ju inte sådant där – och hon tillade hastigt: Nej, nu är 
jag cigaretthungrig, så jag får väl hemsöka Gnaust & Co. ett tag. Ajö med 
dig Fegrelius. (43)

Efter att Märta och Astrid gått skilda vägar omfamnar Greven Märta med kom-
mentaren: ”Nu är jag ändå ensam om dig, så länge det räcker, muttrade hon”. 
(171) Märta är medveten om Elsas känslor och tänker vid ett tillfälle: ”av Gre-
ven hade hon bara i nåder låtit sig älskas”. (140) Det är antagligen i egenskap av 
att vara en bifigur som Greven kan undgå att heterosexualiseras och feminise-
ras i slutet av romanen. 

Enligt min läsning står Sin fars dotter och väger mellan två diskurser: den ena 
handlar om romantisk vänskap och den andra om sexualitet. I mitt fortsatta reso-
nemang är det kärleken mellan kvinnor, med mer eller mindre tydliga lesbiska 
identiteter, som står i fokus. Startpunkten är 1932, det år då Margareta Subers 
Charlie kom ut. Charlie har som sagt benämnts som den första svenska lesbiska 
romanen och handlar inte ens på ytan om samhälleligt normaliserat vän skaps-
svärmeri utan om samhälleligt ifrågasatt lesbisk kärlek och åtrå. Men 1932 är inte 
heller det en tydlig gräns utan diskursen om romantisk vänskap är till exempel 
hos Agnes von Krusenstjerna en parallell till diskursen om sexualitet.
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Historiskt sammanhang I

För att förstå Margareta Subers, Agnes von Krusenstjernas och Karin 
Boye s gestaltningar av lesbiska karaktärer och samkönad kärlek behöver 
man placera in dem i ett tids- och idémässigt sammanhang. Här har jag ta-

git fasta på dels sexologiska tankar om lesbiskhet, dels bilden av ”den nya kvinnan”.
Under det sena 1800-talet medikaliserade sexologin företeelser som tidiga-

re betraktats som omoraliska eller till och med som brottsliga, såsom onani och 
homosexualitet.212 Teorierna om homosexualitet fick ett stort genomslag ut-
anför vetenskapliga sammanhang och formade populära föreställningar om ho-
mosexuella.213 Det finns en hel uppsjö av sexologer men några av dem som ofta 
nämns vad gäller sexologins syn på homosexualitet är Henry Havelock Ellis, 
Richard von Krafft-Ebing och Karl Heinrich Ulrichs. 

Ulrichs, som inte var läkare utan advokat, myntade den ofta citerade teorin 
om ”det tredje könet”, med vilket han menade att homosexuella män egentligen 
hade en kvinnlig själ fångad i en manlig kropp. På motsvarande sätt utgjorde les-
biska kvinnor ett fjärde kön där en manlig själ var fångad i en kvinnlig kropp.214 
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Både Krafft-Ebing och Ellis skilde mellan ”riktiga homosexuella” (sexuell in-
version) och ”pseudohomosexuella”. Gregory W. Bredbeck skriver i The Encyclope-
dia of Lesbian and Gay Histories and Cultures att Ellis distinktion mellan homosexu ell 
kärlek/attraktion och inversion även kan sägas utgöra en skiljelinje mellan begär 
och identitet.215 Ellis menade att homosexuellt begär kan uppstå beroende på mil-
jön, till exempel om det råder brist på det motsatta könet, medan inversion var 
resultatet av individens medfödda konstitution. Homosexuellt begär kan vem som 
helst känna medan inversion är kännetecknet för en speciell människotyp.216 Ut-
över uppdelningen i medfödd och tillfällig homosexualitet delade Krafft-Ebing 
och Ellis också upp homosexualitet i en skala vilket tydliggör den stora vikt de, 
som så många andra, lade vid könsöverskridanden i samband med homosexualitet. 
Krafft-Ebings skala består av fyra steg: längst ner finns kvinnor som är mottagliga 
för närmanden från maskulina kvinnor, därefter kommer kvinnor som föredrar att 
klä sig i manliga kläder; på det tredje steget står kvinnor som helt och fullt antagit 
en maskulin roll och på det sista steget står kvinnor vars enda kvinnliga drag är de-
ras könsorgan.217 Ellis skala är liknande men den utgår i stället från romantisk vän-
skap på det första steget och aktivt inverterade kvinnor på det sista.218

I dessa teorier om homosexualitet finns hela tiden tankar om könsöver-
skridanden närvarande, som bland annat Svante Norrhem, Jens Rydström och 
Hann a Winkvist påpekar i Undantagsmänniskor – en svensk HBT-historia. Intresset 
för det könsöverskridande hänger naturligtvis samman med den syn man hade 
på kön och sexualitet överhuvudtaget. Vid den här tiden framstod heterosexu-
alitet som en del i att vara kvinna eller man – är man kvinna attraheras man av 
män och vice versa. Enligt denna logik kan inte en kvinna som attraheras av 
kvinnor vara en ”riktig” kvinna.219 Det var också vanligt i de homosexuella sub-
kulturerna att man ägnade sig åt ”en transvestitisk lek med könsrollerna”.220 

Det starka fokuset på könsöverskridanden innebar, enligt Pia Lundahl, att det 
snarare var just könsöverskridanden än sexuellt objektsval som utmärkte lesbis-
ka kvinnor i 1800-talets sexologi.221 Som jag tidigare nämnt menar Lisa Walker 
att sexologin gjorde homosexuella kroppar synliga genom sitt fokus på det köns-
överskridande. Den maskulina lesbianen var ett favoritobjekt för sexologerna 
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just för att maskuliniteten ansågs göra homosexualiteten så synlig. Sexologernas 
tolkninga r av sitt favoritobjekt är dock motsägelsefulla; inom samma text är det 
än kropp en, än kläderna, än beteendet som utgör avvikelsen. I detta sammanhang 
blir den feminina lesbianen mer eller mindre en omöjlighet.222 Hanna Hallgren 
poängterar detta i sin avhandling När lesbiska blev kvinnor. Lesbiskfeministiska kvinnors 
diskursproduktion rörande kön, sexualitet, kropp och identitet under 1970- och 1980-talen 
i Sverige. Hallgren menar i Margareta Lindholms efterföljd att kvinnor gick från att 
betraktas som asexuella till att betraktas som bristande i sin kvinnlighet. Hallgren 
skriver: ”i samma stund som den homosexuella kvinnan uppkommer tycks hon 
också underkännas från att vara just kvinna”.223 När den lesbiska kvinnan per defi-
nition är maskulin kan den feminina lesbianen rimligtvis inte finnas.

Ytterligare ett namn som naturligtvis bör nämnas är Sigmund Freud. Freud 
påverkade synen på homosexualitet men hans inflytande var också stort på ett 
mer allmänt plan. Rita Paqvalén påtalar att psykoanalysen fick sitt genomslag i 
Sverige under 1920-talet då många av Freuds texter översattes och diskutera-
des, till exempel i tidskriften Clarté. Betoningen av människans drifter, det irra-
tionella och det undermedvetna fick stor betydelse i mellankrigstidens tänkand e 
och intellektuella debatter. Den tidiga modernismen innefattade en livstro som 
inspirerades av bland annat Freud. Livet ställdes i centrum av de manliga primiti-
visterna vilka främst representeras av författarna till antologin 5 unga, nämligen 
Erik Asklund, Josef Kjellgren, Artur Lundkvist, Harry Martinson och Gusta v 
Sandgren. Men också kvinnliga författare såsom Agnes von Krusenstjern a och 
Karin Boye ställde livet i centrum.224 Primitivismen var, enligt Birgitta Svanberg 
i Sanningen om kvinnorna, ”en internationell rörelse i tiden, ett uttryck för den 
unga efterkrigsgenerationens kulturtrötthet och framtidsoptimism.”225 Ett av de 
verk som inspirerade var Freuds Das Unbehagen in der Kultur (Vi vantrivas i kultu-
ren) som översatts till svenska 1932. Das Unbehagen in der Kultur framhöll drifts-
livet som en grund för människors hälsa och lycka, och sexuella hämningar som 
ett stort problem. Primitivismen utvecklade en sexualmystik i sin strävan efter 
det ursprungliga och sexual livet tillskrevs en enorm betydelse.226
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Vad säger då Freud om homosexualitet? Som Timoth y F. Murphy skriver i 
Reader’s Guide to Lesbian and Gay Studies är det svårt att säga eftersom Freud in-
tresserade sig för homosexualitet under hela sin karriär utan att sammanfatta 
sina åsikter i någon enskild text. Freuds texter har tolkats på olika sätt och det 
råder oenighet om hur man ska förstå hans uppfattningar om homosexualitet.227 
Man kan dock lyfta fram vissa nyckel tankar och jämförelser med andra sexolo-
ger. Lillian Faderman menar att den största skillnaden mellan Krafft-Ebing och 
Freud är hur de ser på homosexualitetens ursprung. Krafft-Ebing menade att 
”äkta homosexuella” var sådana rent biologiskt medan Freud menade att homo-
sexualitet framför allt uppkom på grund av tidiga erfarenheter. Denna skillnad 
till trots var de eniga på flera punkter. Båda såg homosexuella kvinnor och män 
som en enhet (utan att ta hänsyn till några eventuella könsskillnader) och båda 
ansåg att homosexualitet var ett medicinskt problem.228

Freud var inspirerad av de tidigare sexologerna men han motsatte sig allt-
så deras teorier om medfödd homosexualitet. För honom var det, enligt Nancy 
San Martin i Lesbian Histories and Cultures, individens utveckling som var det vik-
tiga. Föräldrarnas roll samt trauman i barndomen fick en central plats.229 Freud 
fördömde inte homosexualitet, men som Murphy skriver, såg han inte heller 
homosexualitet som likvärdig heterosexualitet. Homosexualitet var en omogen 
sexualitet, en sorts felaktig utveckling.230

Under mitten av 1900-talet kom fokus att flyttas från den tyska sexologin 
till en amerikansk kvantitativ sexologi vars mest kända företrädare torde vara 
A lfred Kinsey. Kinsey sammanställde ett mycket stort intervjumaterial och pre-
senterade idén att sexuellt begär och objektsval är ett kontinuum, sexuellt be-
teende är flytande och mångfacetterat.231 Jag återkommer till Kinseys forskning 
angående tiden efter 1930-talet.

Diskussioner om homosexualitet fördes också av svenska läkare. Inger Ehn 
Knobblock visar i ”Själens erotiska sjukdomar botas aldrig. Hur sexualitet defi-
nieras och omskapas i läkarvetenskapliga texter” att homosexualitetens orsak och 
(eventuella) botemedel behandlades i Allmänna svenska läkartidningen under bör-
jan av 1900-talet. Tankar om homosexualitet som medfödd, som smittsam och i 
kvinnors fall som en brist på män fördes fram.232 Positiva röster höjdes också vil-
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ket kanske läkaren Anton Nyström är det främsta exemplet på. Nyström menade 
att homosexuella var friska till både kropp och själ samt att homosexualitet inne-
håller samma känslor som heterosexualitet. I och med detta kunde homosexuali-
tet varken betraktas som lastbar eller onaturlig och Nyström argumenterade så ti-
digt som 1919 för en avkriminalisering.233 Ehn Knobblock menar dock att det var 
under framför allt 1930-talet som vetenskapen diskuterade homosexualitet och 
allt fler läkare betraktade homosexualitet som medfödd i stället för förvärvad. 
Hon pekar ut Ellis studie, Studies in the Psychology of Sex som översatts till svenska 
1934, som en sorts vändpunkt – efter denna kom allt fler läkare att höja sina rös-
ter till försvar för ”det annorlunda”.234 Norrhem, Rydström och Winkvist menar 
att samhället visade en viss sympati för homosexuella under det tidiga 1900-ta-
let både i media och i juridiska domar. Straffe n blev ganska låga för samkönat sex 
så länge båda parter var vuxna. Trots att lagstiftningen var könsneutral var inte 
tillämpningen det; det var framför allt män som dömdes. Det finns exempel på 
kvinnor som dömdes, även om detta är ovanligt. Ett exempel är från 1943 då fyra 
kvinnor dömdes till villkorligt straffarbete i fyra respektive sex månader.235

Året därpå, 1944, kom avkriminaliseringen. I nästan 15 år innan dess debat-
terade Sveriges riksdag om huruvida homosexuella handlingar kunde legaliseras. 
Debattens kärnfråga var, enligt Pia Lundahl i ”Vårt autentiska jag”, homosexualite-
tens ursprung. Förespråkarna för en avkriminalisering hävdade att homosexualitet 
var medfött och därmed naturligt och inget som individen rår över. Motståndarna 
hävdade å andra sidan att homosexualitet var ett beteende och att homosexuella 
handlingar borde bestraffas. Den gällande lagstiftningen utgick från handlingen.236 
1864 års strafflag, paragraf 18:10 stadgar: ”Öfwar någon med annan person otukt, 
som emot naturen är, eller öfwar någon otukt med djur; warde dömd till straff-
arbete i högst twå år.”237 När avkriminaliseringen kom blev lagen fortfarande inte 
helt likställd för hetero- och homosexuella relationer. Homosexuella förbindelser 
fick en högre åldersgräns. Båda parter måste vara minst 18 år och i fall där en part 
är beroende av den andra måste båda parter vara minst 21 år.238

Sexologi och lagstiftning är viktiga förståelseramar, men inte de enda. En an-
nan viktig förståelse får man genom föreställningen ”den nya kvinnan”. Eva Borg-
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ström definierar kort och koncist ”den nya kvinnan” som ”ett begrepp för unga, 
yrkesarbetande, självständiga och moderna kvinnor i storstad omkring 1900”.239 
Whitney Chadwick och Tirza True Latimer ger en längre beskrivning i The Mo-
dern Woman Revisited. Paris Between the Wars. De menar att ”den nya kvinnan”, eller 
som de säger, the modern woman, är en trop för de friheter som en ung generation 
kvinnor utövade på 1920-talet. De nya kvinnorna sökte professionell och social 
frihet och var synliga i det offentliga rummet.240 En minoritet av de kvinnor som 
trädde in på mäns traditionella arenor blev extra synliga i och med att de började 
använda manliga symboler för självständighet: de var kortklippta, klädda i byx-
or, rökte offentligt och använde sig ofta av betraktarens attribut, såsom kameran 
och monokeln.241 En synlighetens och seendets kultur var viktig för många mo-
derna kvinnors definition av sig själva vilket säkerligen hänger samman med mo-
dernitetens anknytningar till ytan, det artificiella och det teatrala. Chadwick och 
Latimer menar till och med att den moderna kvinnan inte går att separera från 
klädedräkt och representation.242 De påpekar ett gränsöverskridande vad gäller 
sexualitet. I bilden av ”den nya kvinnan” ingår att vara sexuellt aktiv: hon har ett 
aktivt begär och väljer själv sitt begärsobjekt utan att ta hänsyn till de konventio-
ner som sattes i frågan om kön, klass, etnicitet, ålder och äktenskaplig status.243

Detta nedslag i 1920-talets Paris introducerar några viktiga drag i bilden av 
”den nya kvinnan”. Begreppet ”den nya kvinnan” kom i bruk i Sverige under det 
tidiga 1880-talet244 och Ebba Witt-Brattström menar att termen började använ-
das allt flitigare under 1890-talet under inflytande av kvinnors nya medborgerli-
ga rättigheter, deras plats i samhällsnyttiga yrken och i offentligheten.245 Kristin a 
Fjelkestam urskiljer tre generationers nya kvinnor i den svenska kontexten. Den 
första generationens nya kvinnor strävade efter ekonomisk och personlig själv-
ständighet och lade stor vikt vid rätten till yrkesarbete. En del av dessa kvinnor 
var de akademiska pionjärerna på 1870-talet. Den andra generationen framträd-
de vid sekelskiftet 1900 och fokuserade på rösträtten samt samlivet mellan man 
och kvinna. Den tredje generationen, mellankrigstidens nya kvinnor, kämpade 
för möjligheter att kombinera arbete med kärlek.246

Kvinnosakskvinnor beskylldes ofta för att vara manhaftiga både beteende- 
och ut seendemässigt och ”den nya kvinnans” kvinnlighet diskuterades flitigt. 
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Sexolog er nas manhaftiga lesbian och den andra generationens nya kvinna ligger, 
enligt Fjelkestam, nära varandra tillkomstmässigt i tid och båda bryter mot rå-
dande köns normer.247 Att ”den nya kvinnan” ifrågasattes för sina könsöverskri-
danden ligger i linje med att den lesbiska kvinnan gjorde det, och Chadwick och 
Latimer på minner om att många sexologer såg feminism och lesbianism som ett 
kontinuum.248

Sexologin, diskussionen om ”den nya kvinnan” och juridiska förändringar 
präglar alla 1900-talets första hälft. Med det i minnet är det dags att övergå till 
1930-talets lesbiska romaner.

Margareta Subers Charlie
I Margareta Subers roman Charlie (1932) vistas den kvinnliga huvudpersonen 
med samma namn på en badort med kontinental prägel och aktivt socialt liv. På 
orten vistas också änkan Sara Tungel och hennes två barn. Charlie förälskar sig 
i Sara men inser inte att det är kärlek hon känner förrän hon läser en sexolo-
gisk bok som någon lämnat i hennes strandkorg. Utöver de plågsamma funde-
ringarna om det egna jaget, försöker Charlie hantera relationen till sin konser-
vativa pappa och det faktum att hennes bror Bruno uppvaktar den älskade Sara. 
Kvinnornas relation fullbordas inte, utan Sara reser från badorten när hon in-
ser vidden av Charlies känslor. Som Karin Lindeqvist skriver innehåller roma-
nen många dialoger; stilen är lätt och person- och miljöbeskrivningarna skissar-
tade.249 Vidare skriver Lindeqvist att ”Charlie lämnar luckor i texten, vita fläckar 
av obesvarade frågor, vilket ger utrymme för andra, ännu okända, inte formule-
rade svar.”250 Formen bidrar således till att öppna romanen för tolkning.

Tidigare forskning
I sin avhandling Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer ägnar Kris-
tina Fjelkestam ett kapitel, ”Kvinnlighetens inversion”, åt att studera represen-
tationer av kvinnlig homosexualitet i mellankrigstidens Sverige.251 Den roman 
som behandlas mest ingående är Margareta Subers Charlie, men även Agnes von 
Krusenstjernas serie Fröknarna von Pahlen får visst utrymme med fokus på karak-
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tären Bell von Wenden. Likaså nämns Karin Boyes roman Kris. Fjelkestam läg-
ger stor vikt vid sexologiska tankegångar hos till exempel Richard von Krafft-
Ebing och Havelock Ellis samt Freuds fallstudie ”Über die Psychogenese eines 
Falles von weiblicher Homosexualität” (”Om psykogenesen i ett fall av kvinnlig 
homosexualitet”). Fjelkestam analyserar Charlie utifrån dels två strukturella fi-
gurer, ”Gåtan och Triangeln”, dels tre representationer hämtade från angloame-
rikansk forskning, ”Masculinity, Mirrors och Mothering”.252 Karaktären Char-
lie, enligt Fjelkestams tolkning, både ingår i och överskrider konstruktionerna 
skapade av sexologi och psykoanalys.253 Denna analys har Fjelkestam vidareut-
vecklat i artikeln ”Tale of Transgression. Charlie and the Representation of Fema-
le Homo sexuality in Interwar Sweden”.

Det finns ytterligare artiklar som behandlar Charlie. Karin Lindeqvist stude-
rar, i ”’Den där lilla…’ Charlie och inversionsdiskursen i Ensamhetens brunn”, ro-
manen som ett svar på en några år äldre roman, nämligen Radclyffe Halls The 
Well of Loneliness. Lindeqvist menar att den sistnämnda skapar bilder av en ab-
normitet i enlighet med sexologins inversionsteorier medan Charlie på många 
sätt bemöter dessa bilder och ger andra svar.254 I en tidigare text, ”Charlie” be-
handlar Lindeqvist romanen utifrån dess verklighetsunderlag, handling och 
mottagande. Birgitta Svanberg behandlar i ”Den mörka gåtan” Subers roman 
under rubriken ”En pojkflickas tragik”. Rubriken till trots poängterar Svanberg 
att Charlie beskrivs som en livsbejakande och charmerande karaktär.255 Två tex-
ter om romanen finns tillgängliga av författaren Birgitta Stenberg, nämligen ar-
tikeln ”Charlie” och förordet till Normal förlags nyutgåva av Charlie. I båda tex-
terna utgår Stenberg från att romanen är en svensk motsvarighet till The Well of 
Loneliness. I artikeln lyfter hon fram Subers biografi, författarskap och recensio-
ner av Charlie. Artikeln följs av ”Några kommentarer” av Margareta Subers son 
Krister Topelius som bland annat fortsätter det biografiska spåret kring Charlie. 
Eva Kuhlefelt behandlar Charlies maskulinitet i ”Manhaftig lesbian eller gentle-
mannabutch? Om konstruktionen av kvinnomaskulinitet i Margareta Subers ro-
man Charlie (1932)”. Kuhlefelt ser ”det samkönade begäret i romanen […] som 
ett led i formandet av en maskulin kvinnlig genusposition”.256
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Med detta sagt om den tidigare forskningen är det dags att övergå till min 
analys av romanen där jag ställer frågor om identitet och (o)synlighet med fo-
kus på karaktären Charlie.

Förklaringar till Charlies homosexualitet
I romanen berättar Charlie om sig själv för att kvinnan hon älskar ska förstå henne. 
Charlie har ännu inte kommit till insikt om sin homosexualitet (eller att hon be-
gär Sara). I beskrivningen av den egna personen presenteras ett antal faktorer vil-
ka ändå framstår som förklaringar till Charlies homosexualitet genom att de stäm-
mer överens med tidens föreställningar om lesbiska kvinnor. Hon berättar för Sara 
att hon som barn lekte med sina bröder, ”sportade och slogs”, iklädd pojkkläder. 
Charlie beskriver sig själv som en lycklig pojkflicka och den första svårighet hon 
råkar ut för är när hon tvingas byta ut pojkkläderna: ”Men så snart jag började sko-
lan, måste jag gå i flickkläder, och jag minns hur jag avskydde det.” (49) Kläderna 
förändrade henne egentligen inte utan hon fortsatte på sitt vilda vis. En av de poj-
kar hon slagits med hämnades genom att ge Charlie en pornografisk bild.

Kortet föreställde en kvinna liggande på en soffa, iklädd bara strumpor, 
och över henne böjde sig en naken karl. Jag blev alldeles utom mig, jag 
rev sönder kortet i små bitar, och jag kunde ha stortjutit av raseri och 
äckel. Nog fick han hämnd, så det räcker för det smörj jag gav honom, 
för sen dess kan jag aldrig tänka på äktenskap eller samliv mellan man 
och kvinna utan att känna det gräsligaste äckel. (50)

Trots detta förälskar sig Charlie i en pojke, Bobby, vilken hon beskriver som ”en 
riktig liten man” (50). Bobby överger Charlie för hennes bästa vän och efter det-
ta dråpslag förlorar Charlie sin tro på Gud och sin förmåga att bli kär i pojkar el-
ler män. Charlies berättelse för Sara slutar i bekännelsen att hon aldrig älskade 
sin mor och att modern aldrig älskade henne. Här gestaltas ett bekännelsemo-
ment, eller en apologi. I Apologier. En linje i den svenska romanen från August Strind-
berg till Agnes von Krusenstjerna menar Anders Öhman i Foucaults efterföljd att 
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bekännandet är en retorisk teknik som används av individen för att skapa iden-
titet.257 Charlie skapar sig själv genom sin berättelse och hon rättfärdigar dess-
utom sin bristande moderskärlek genom att tala till Sara. Öhman skriver vida-
re om ”urskuldandets retorik”, en retorik som innehåller både bekännelser och 
anklagelser.258 Charlies berättelse kan läsas som en sådan urskuldande gest ge-
nom att hon inte bara bekänner sin bristande kärlek till modern utan också an-
klagar denna för att inte ha älskat henne.

De upplevelser Charlie beskriver har för alltid satt sina spår hos henne. Sara 
försöker trösta Charlie med att hennes äckel inför heterosexuellt samliv kom-
mer att gå över och att hon kommer att bli kär i en man. Sara fungerar därmed 
som ett språkrör för heterosexualiteten, men på hennes uttalande att allt kom-
mer så småningom svarar Charlie ”No baby, it doesn’t” (51). Långt innan Charlie 
vet att kvinnor kan älska kvinnor, vet hon att hon inte kan älska män. 

Kristina Fjelkestam har i sin nämnda avhandling gjort en ingående analys av 
Charlie bland annat i förhållande till Sigmund Freuds psykoanalytiska teorier – ett 
tankegods vars aktualitet nådde sin höjdpunkt i Sverige runt 1930.259 Freud för-
söker förklara kvinnlig homosexualitet i fallstudien ”Über die Psychogenese ei-
nes Falles von weiblicher Homosexualität”. Hur kommer det sig att den 18-åri-
ga flicka som beskrivs blivit homosexuell? Freud tänker sig att neuroser utlöses av 
traumatiska händelser och även den homosexuella flickan förstås genom ett trau-
ma, nämligen att hennes mor blir gravid med ännu ett barn. I linje med oidipus-
komplexet älskar flickan sin far och därav kommer hennes stora besvikelse när 
modern bär faderns barn. Besvikelse och hämndbegär leder till att flickan över-
flyttar sin kärlek till modern. Hon regredierar till en preoidipal kärlek till modern 
(och därigenom andra kvinnor) samt ett avståndstagande från fadern (och därige-
nom andra män). Valet av andra kvinnor som kärleksobjekt förstås av Freud som 
ett moderssubstitut – ett substitut för den kärlek flickan inte fått av sin mor. Som 
vi sett ovan upplevde sig Charlie oälskad av sin moder. Den kvinna hon förälskar 
sig i är, som Fjelkestam påpekar, äldre, har barn och uppträder moderligt.260 

Den scen jag ovan citerar med den pornografiska bilden tolkar Fjelkestam 
som en variant av Freuds urscen. Freud behandlar urscenen som orsak till neu-
ros i sin fallstudie om ”Vargmannen” och urscenen utgörs av barnets tänkta bild 
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av sin egen tillkomst genom föräldrarnas samlag. I Charlie visas urscenen upp ge-
nom just den pornografiska bilden.261 Fjelkestam för tolkningen vidare och me-
nar att Charlie, hennes far och den älskade Sara utgör en oidipal triangel. Sara 
är moderssubstitutet och Charlie placeras på sonens plats. Far och ”son” kämpar 
om samma kvinna. Och visst blir Charlie svartsjuk på faderns och Saras vänskap-
liga relation, men det är, som Fjelkestam påpekar, långt ifrån den enda relation 
som väcker svartsjuka hos Charlie och långt ifrån den enda triangulära relatio-
nen i berättelsen. Ett annat exempel är Charlie, hennes bror Bruno och Sara.262

Andra av dåtidens teoretiska tankegångar finns också infogade i Charlie, och 
en av de tydligaste är sexologiska förklaringsmodeller. Kristina Fjelkestam, Ka-
rin Lindeqvist, Birgitta Stenberg och Birgitta Svanberg lyfter samtliga fram The 
Well of Loneliness av Radclyffe Hall i sina tolkningar av Margareta Subers Char-
lie.263 Det är en koppling som också samtidens recensenter gjorde.264 Stenberg 
benämner till och med Charlie som ”den svenska motsvarigheten” till Halls ro-
man.265 Suber kan, bland annat genom sina goda språkkunskaper, ha kommit i 
kontakt med The Well of Loneliness innan den översattes till svenska: originalutgå-
van publicerades 1928 och den svenska översättningen kom samma år som Char-
lie gavs ut, nämligen 1932.266 Det finns likheter mellan böckerna: båda romaner-
na har en könsöverskridande lesbisk kvinna med mansnamn i huvudrollen. Som 
barn är båda flickorna oälskade av sina mödrar samt fysiskt utagerande. Att The 
Well of Loneliness går i intensiv dialog med dåtidens sexologi har många påpekat.267 
En tydlig koppling till sexologin görs i Charlie då huvudpersonen kommer till in-
sikt om sin homosexualitet genom läsningen av en sexologisk bok. Även detta är 
en parallell till Halls roman där protagonisten Stephen går igenom de sexologis-
ka böckerna i sin fars bibliotek. I Charlie nämns att författaren till den bok hon lä-
ser är ”Weininger” (63). Enligt tidigare forskning är det sannolikt en hänvisning 
till Otto Weiningers Geschlecht und Charakter: eine prinzipielle Untersuchung (Kön och 
karaktär) från 1903.268 Charlies homosexualitet kopplas starkt till hennes könsö-
verskridande genom denna referens, något jag återkommer till. 

I Subers roman finns kopplingar mellan Charlies utseende och beteende och 
hennes homosexualitet. När Charlie presenteras för läsaren sker det genom 
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hennes likhet med en ”tjuvpojke” (10). Intrycket av spjuver förstärks och hen-
nes stil poängteras. Vissa drag i hennes fysik framställs som traditionellt manli-
ga. Hon har starka händer och raka axlar och den mest ingående beskrivningen 
av Charlies kropp lyder:

Hennes slanka ben vilade i säker balans på hela fotytorna och bar som en 
alltför lätt börda upp den höftsmala bålen. De raka skuldrorna sköt de 
unga flickbrösten ifrån sig, utan vekhet, i stram spänstighet. Men kind-
linjen var besynnerligt mjuk och rundad, det var som hade naturen velat 
ödsla på ett håll till gengäld för den linjernas kvinnliga vekhet, som den 
förmenat hennes kropp i övrigt. (55)

Suber låter alltså Charlie förklara i tiden tänkbara orsaker till den homosexualitet 
hon ännu inte känner till. Suber använder sig av många olika delförklaringar – allt 
från kroppskonstitution till präglande upplevelser. Med Fjelkestams ord kan man 
säga att de olika förklaringarna ”blandas och bryts mot varandra” och Charlie över-
skrider dåtidens kategoriseringar.269 Ur ett identitetsperspektiv är det intressant 
att Charlie i romanen tillskrivs en tydlig avvikaridentitet. Lydia Wahlströms Mär-
ta gestaltas som sagt utan avvikaridentitet och hennes känslor för Astrid får heller 
inte någon förklaring. Charlie däremot framställs med en avvikaridentitet och för-
ses med förklaringar till varför hon är lesbisk. Utan att dra alltför stora växlar på 
detta tycks det som om avvikaridentiteten för med sig orsaksförklaringar.

Ett kategoriöverskridande sker genom att det könsöverskridande har flera 
funktioner i berättelsen. Det könsöverskridande förbinds med homosexualiteten 
genom sexologins resonemang, men det får ytterligare en funktion i berättelsen 
genom att kopplas till Charlies uppror, till ett feministiskt motstånd mot kvinn-
lighetens normer, till moderniteten och till en trotsighet.270 Könsöverskridandet i 
form av motstånd överskrider sexologins biologiska och psykologiska förklarings-
modeller bland annat genom sitt utpekande av just sociala normer.
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Ett upproriskt överskridande
Den självständighet som Charlies far, Ludvig Ramm, uppskattar hos sonen Bru-
no tål han inte hos dottern Charlie. Det är ”hennes förbannade självsvåld” och det-
ta vill Ludvig ta ur henne: ”Förbanne mig skulle hon inte få känna på, att hon var 
hans dotter i stället för att slänga omkring med kreti och pleti, utlänningar och 
kvasikonstnärer, vars bekantskap han betackade sig för.” (32) Suber låter Char-
lie göra uppror mot förväntad kvinnlighet, något som Ludvig ofta efterfrågar.271 
I stället för att lyda går hon sin egen väg. När pappan vill att Charlie ska laga hans 
rock ringer hon på städerskan i stället för att fatta nål och tråd. När pappan vill att 
hon ska dansa med en man följer hon motvilligt med, men väl utom synhåll läm-
nar hon kavaljeren i sticket för att gå till sina vänner. När Ludvig efteråt försöker 
korrigera Charlie säger hon: ”Dansa, kallar pappa det för att dansa – jag kallar det 
för att häda.” (38) Man kan fråga sig om det är hädelse för att mannen är en dålig 
dansör, för hans ålder, hans kön eller för att Ludvig svarade i Charlies ställe. Fjel-
kestam läser citatet som en motståndshandling mot fadern: ”Mycket bokstavligt 
förnekar Charlie här Faderns Lag, och hon markerar därmed sitt avståndstagande 
till den etablerade uppfattningen om kvinnans och dotterns roll.” 272 Jag ser citatet 
dels som Fjelkestam gör, dels som ett föregripande av Charlies lesbiskhet. Läng-
re fram visar jag att Charlies lesbiskhet skrivs fram som något naturligt och he-
ligt. Det är denna heliga konstruktion hädelsen riktas mot. Att försöka heterosex-
ualisera en lesbisk kvinna är att gå emot hennes natur och därigenom en hädelse.

Ludvigs förväntningar på sin dotters kvinnlighet väcker frågor kring namnet 
Charlie. Hur kommer det sig att hon har ett pojknamn när hennes pappa vill att 
hon ska vara feminin? Romanen ger inget svar på den frågan men det är tänkbart 
att Charlie är ett smeknamn. Läsaren vet att Charlie hittar på smeknamn åt andra, 
till exempel kallar hon Ludvig för Louis. Kristina Fjelkestam skriver i ”Berama-
de bilder. Sexualitetens mimesis i mellankrigstidens kvinnliga samtidsromaner” att 
bilden av ”den nya kvinnan” ännu inte försvenskats: ”Hon tecknas alltid med mörkt 
eller svart hår och benämns exotiskt med utländskt klingande namn.”273 På så sätt 
kan namnet Charlie hänföras till hur man tidigare beskrivit ”den nya kvinnan”. 
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Under romanens gång förändras Charlies förhållande till kläder: i början klär 
hon sig förnöjt i byxor; hon trivs bättre i det och det klär henne bättre än klänning. 
Vi vet att Charlie är ”nöjd med sin klädsel” när hon bär ”en svart, kinesisk siden-
pyjamas med en liten låg, uppstående krage, som framhävde halsens unga linjer”. 
Detta klär henne: ”De vida, raka byxorna kom de kraftiga fötterna till den spens-
liga gestalten att verka mindre, och hela dräkten klädde hennes sätt att röra sig.” 
(11) I detta skede skämtar Charlie om hur hon skulle se ut i klänning. När fadern 
anlänt till badorten tvingas Charlie att bära en i hans tycke passande klänning men 
hon utmanar honom, femininiteten och kanske även heterosexualiteten genom 
sitt kroppsspråk och sin huvudbonad. ”Hon var klädd i en blommig aftontoalett av 
mjuk chiffon, som de raka axlarna bar upp som en löjeväckande börda. Men på det 
slätkammade huvudet satt en liten snurra av chiffon som ett trotsigt quand même, 
lämnande ena halvan av huvudet bar.” (36) Charlies klädedräkt framstår som en 
teatral gest vilken undergräver föreställningar om en naturlig kvinnlighet. Så läser 
hon den tyska bok som tvingar henne att lägga ihop delar av sitt liv och helheten 
visar homosexualitetens bild. Detta får henne att uppfatta sig själv som grotesk. 
”Hon föreföll sig själv grotesk i sina kläder. Den långa klänningen mera framhävde 
än dolde hennes brist på kvinnlig mjukhet, händer och fötter svällde ut som i en 
elak dröm, och halvblind av förvirring och blygsel snubblade hon över matsalsgol-
vet till deras bord.” (65) Men Charlies uppfattning förändras än en gång. 

När Charlie har valt ”en stram, svart klänning i ett tungt tyg, som omslöt hen-
ne utan koketteri” brusar Ludvig upp:

– Ska du klä dig på det där viset i kväll, just i kväll när du ska ta emot ditt 
pris och alla damer bär eleganta, lätta sommartoaletter? Är du inte märk-
värdig nog i kväll ändå, då du vunnit första pris, utan du ska behöva väcka 
uppmärksamhet med dina besynnerligheter därtill? Om du inte bryr dig 
om hur jag känner, så tänk åtminstone på fru Tungel som är vår gäst. Tror 
du, hon senterar att sitta med dig i den där omöjliga klänningen? (71)
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Ludvig kritiserar att Charlie inte klär sig som andra kvinnor – hon anpassar sig 
inte efter normen med ”eleganta, lätta sommartoaletter”. Hon sticker ut med 
det som Ludvig kallar hennes ”besynnerligheter”. Kritiken får Charlie att inse 
att hennes klädval kan påverka Sara och den personliga smaken blir något posi-
tivt för Charlie.

Kanske hade hon stött Sara för huvudet många gånger på samma sätt 
som fadern med sin starkt personliga smak, som avvisade allt särpräglat 
kvinnligt och drogs mot det betonat manliga. Men efter ett ögonblicks 
betänkande övergav hon den tanken och kände, att hon ville göra ett 
manligt intryck på Sara. (71)

Ett ”manligt intryck” kan göras även i klänning och en tänkbar anledning till att 
Charlie vill göra ett dylikt intryck på Sara är att skapa förutsättningar för ett 
lesbiskt begär. Detta sägs inte explicit i romanen, men med tanke på hur starkt 
könsöverskridanden kopplats till lesbiskt begär både historiskt och i romanen 
genom de sexologiska anspelningarna är det en möjlig tolkning. Tanken låg i ti-
den vilket man kan se genom att till exempel Agnes von Krusenstjerna använder 
sig av den. Som jag visar i avsnittet nedan om Fröknarna von Pahlen skapar Kru-
senstjerna en karaktär som kopplar rätten att älska (en kvinna) till maskulinitet. 

Både Charlie själv och hennes pappa betraktar henne kritiskt. Väl att märka 
genomgår Charlie en identitetskris och fadern är borgerlighetens och den he-
teronormativa manlighetens försvarare. Suber låter andra karaktärer tycka hel-
hjärtat om, och beundra, Charlie. ”Hon drog alltid blickarna till sig med sina 
färger, sina ögon, sin ovanliga typ. Ludvig Ramm iakttog smickrad de intresse-
rade blickar, som följde dem, omedveten om att han solade sig i den atmosfär av 
beundran, som omgav henne.” (36) 

Omvärldens blick är intressant vad gäller könsöverskridandets potentiel-
la synlighet. De beundrande och intresserade blickar som beskrivs ovan lig-
ger långt från Ludvigs kritiska blick. Där andra ser en ”ovanlig typ” ser Ludvig 
en olydig dotter som överskrider kvinnlighetens gränser. Ingen av dessa blickar 
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tycks dock ha avslöjat Charlie som lesbisk. Därmed kan man fråga sig hur myck-
et hennes utseende och beteende egentligen avslöjar om sexuell identitet. Vid 
ett tillfälle frågar sig Charlie: ”Skulle hon gå dit och låta uppvakta sig av von Jor-
ma och göra ett ljuvt intryck i chiffonklänningen, som hon avskydde?” (92) Tan-
ken avslöjar att Charlie kan göra ett ljuvt intryck i sin klänning – hon kan alltså 
leva upp till den heteronormativa kvinnlighetens ideal i alla fall utåt sett. Där-
med kan hennes kropp inte vara så avslöjande. I hyllningstalet till Charlie efter 
att hon vunnit en bilkörningstävling kallas hon ”en hundraprocentig liten kvin-
na, … den nya kvinnan, kvinnan av i dag” (74). Människor i hennes omgivning 
tycks inte se Charlie som sexologernas homosexuella kvinna utan just som den 
moderna kvinnan. Fjelkestam kommenterar apropå samma citat att gränserna 
i mellankrigstidens förståelse av ”en heterosexuell pojkflicka” och ”en Manhaf-
tig Lesbian” var flytande. Båda dessa figurer kan infogas i ”den Nya Kvinnan”.274 
Birgitta Svanberg menar i ”Den mörka gåtan” att beskrivningen av Charlie pas-
sar precis på ”den nya kvinnan”: ”Tillsynes utgör hon ett typiskt porträtt av ’den 
nya kvinnan’, shinglad och sportklädd, frigjord och företagsam.”275 Charlie kan 
ses både som ”den nya kvinnan” och som lesbisk, vilket jag visar nedan. Hon är 
en (o)synlig lesbisk karaktär.

Charlies homosexualitet beskrivs på ett mångfacetterat sätt. Hennes egen väg 
till insikt om sin lesbiskhet är både snårig och plågsam.

Vägen till insikt och relationen till Sara
I början av romanen är huvudpersonen, som sagt, omedveten om sin homosexu-
alitet. Hennes starka känslor för Sara väcker inga funderingar hos Charlie, kanske 
för att hon är omedveten om att det finns något sådant som homosexualitet. Här 
kan man notera en sorts emotionell logik där känslan kommer före ordet och kun-
skapen, och där känslan motiverar identitetsskapande. Inte heller Sara förstår vad 
det är frågan om: ”Sara visste inte, vad hon upplevde.” (52) Ändå förbryllar Char-
lie henne. Vi får tidigt veta att Charlie framkallar ”ett fundersamt veck” (13) mel-
lan Saras ögonbryn och hon vet att det är något hos Charlie som glider undan in-
för hennes blick. ”Hon kunde inte tycka längre, att Charlie bara var ’en liten lustig 
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flicka’, en varmhjärtad, öppen liten själ, som kommit emot henne med utsträckta 
händer, förbehållslöst, så fullkomligt tillitsfullt, som hade de levat i Edens lustgård 
före syndafallet.” (55) Det som står i vägen för att Sara ska kunna förstå vad detta 
andra är, är enligt den allvetande berättaren ”ömhet, okunnighet och en känsla av 
blygsel” (56). Ändå reagerar Sara starkt när Charlie lägger sitt huvud i hennes knä 
”som en självklar rätt”. Sara ber genast Charlie sätta sig upp med ivrig röst ”som 
om hon gjort henne illa” (60). Saras upplevelse avslöjar karaktärernas brist på ord 
och förståelsemodeller för samkönad kärlek mellan kvinnor. 

På badorten finns dock någon som inte stoppas av vare sig okunnighet eller 
blygsel. Som läsare får vi veta att det finns minst en annan person som dragit slut-
satsen att Charlie är lesbisk: någon lämnar ”Weiningers” bok till henne. Denna nå-
gon kan, menar jag, vara Elisawetas älskare Frank Hörnick. Charlie och Elisaweta 
är vänner och Frank är svartsjuk på Elisawetas intresse för Charlie. När Elisawe-
ta vinkar till sin vän tar han fast hennes hand med orden ”Du är galen, som upp-
muntrar den där lilla…” (59). Uttalandet skrämmer Sara utan att hon vet varför. 
En nutida läsare kan lätt fylla i tomrummet med ett antal pejorativa synonymer för 
lesbisk. Det står inte att läsa i texten vad det är som gör att Frank kan dra sina slut-
satser men man kan tänka sig att det handlar om Charlies uppträdande gentemot 
både kvinnor och män, hennes stil eller enligt en sexologisk diskurs hennes kropp 
och intressen. Vad det än är, är det något som gör att hon blir (o)synlig som lesbisk.

Suber låter dock Charlie och hennes älskade Sara vara omedvetna om kärle-
kens innebörd. Deras (ofullbordade) relation är, som sagt, präglad av okunskap 
och en brist på ord. Detta syns också i beskrivningarna av hur Charlie närmar 
sig Sara. Sara smeker sakta Charlies huvud till tröst efter att Charlie berättat om 
sin barndom. Denna beröring får, för Sara, ett oväntat gensvar:

Ett ögonblick satt Charlie orörlig, men så vände hon sig häftigt om, res-
te sig upp på knä och slog armarna hårt och vilt om Sara. Det var en 
sådan manlig kraft i detta famntag, en sådan impulsiv övertygelse och 
besegrande ömhet, att Saras moderlighet revs av henne som en skör 
vävnad, och i stället för att vara den stilla, kvinnliga givaren fann hon sig 
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överväldigad av denna störtflod av ung värme och förpassad till att spe-
la kvinnans vanliga, passiva roll. (51–52)

Fjelkestam betonar Saras moderlighet och Charlies försök att erotisera situatio-
nen.276 I citatet belyses, enligt min mening, kvinnors olika roller och möjlighe-
ter i romanen: kvinnors aktivitet är bunden antingen till manlighet (Charlie) el-
ler till moderlighet (Sara). Så länge Sara är moderlig är hon en aktiv givare, men 
när hon sexualiseras blir hon en passiv mottagare. Fjelkestam menar att det var-
ken tycks finnas ord eller utrymme för en aktiv, sexuell kvinna i sin egen (kvinn-
liga) rätt i tiden.277 Detta stämmer överens med gestaltningen i Charlie, men i 
tiden finns nyanser. Agnes von Krusenstjernas karaktärer problematiserar detta 
uttalande, även om de inte kullkastar det helt. 

Judith Butler menar att det finns en norm som förutsätter att kön, genus och 
begär konstituerar varandra. Ett visst anatomiskt kön förväntas ge upphov till 
ett visst kulturellt genus som i sin tur förväntas begära sin motsats. Att begär he-
terosexualiserats är i själva verket det som ger upphov till vår förståelse av kön: 
det heterosexualiserade begäret kräver och skapar en binär uppdelning mellan 
maskulint och feminint. När individer inte följer det förväntade mönstret ska-
kas själva grunderna om.278 I Charlie ställs frågor om vad en kvinna är både ge-
nom Charlies könsöverskridande och genom hennes normbrytande sexualitet. I 
citatet ovan kan man se hur kön uppfattas på ett visst vis på grund av den hete-
rosexuella matrisen och hur en kvinnas begär till en annan kvinna formuleras i 
heterosexuella termer. Men grunden skakas också om: Charlies fysiska kön har 
inte gett upphov till den förväntade femininiteten och sexualiteten, och även 
om hon gör saker ”som en man” är hon de facto en kvinna.

Charlie vandrar hemåt under kvällen, starkt upphetsad och hon (och hennes 
fysiska begär) får en plats i naturen och skrivs fram som en del av universum:279

Charlie vandrade hem med bultande tinningar och halvöppen mun. Hon 
kände en värkande trötthet i korsryggen, en matthet i lårmusklerna, 
som kom hennes knän att skälva. Hon vek av in på en stig i skogen och 
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kastade sig ner i den nattkalla fukten bland hala barr och blåbärsris. Hon 
låg framstupa och tryckte sin upphettade kropp hårt mot marken. Dof-
ten av mylla och växtlighet steg som en ånga upp emot hennes ansikte, 
som hon stödde i sina starka händer. Hon slängde sig över på rygg. De 
mörka silhuetterna av träden och den svartblå rymden förekom henne 
som ett mäktigt ackord, i vilket hon fanns med. (53)280

Charlies fysiska upplevelse av skälvande knän, bultande tinningar, hennes halv-
öppna mun med mera är tecken på sexuell upphetsning. Det hala riset och de 
ångande dofterna är i linje med detta anspelningar på sexuell aktivitet. När 
Charlie trycker sin kropp hårt mot marken framstår scenen som ett symboliskt 
samlag med jorden. Även detta kan ses som en blinkning mot lesbisk sexualitet 
– det är en kvinna som älskar med moder jord. Detta kan ses som en replik till de 
manliga primitivisterna, vilka likställde kvinnan med naturen och ofta gestalta-
de kvinnor som landskap. Subers replik ”queerar” primitivismen genom att låta 
den aktiva älskaren vara en kvinna. Det är inte bara det samkönade begäret som 
skiljer sig från primitivisternas skildringar, utan också att en kvinna framställs 
som sexuellt aktiv. I primitivisternas tappning var kvinnan alltid passiv och mot-
tagande medan mannen var den aktiva parten.281 Att Suber är noga med att skri-
va in Charlie i naturen och därmed ge henne en naturlighet kan också ses som 
ett svar på tidens lagstiftning om otukt ”som emot naturen är”.282

Trots att den lesbiska kvinnan tillskrivs hemvist i världen, delaktighet i uni-
versum, anar Charlie att det hon gjort inte tillhör det som anses normalt. Char-
lie tänker: ”Hon blev inte ond på mig, då jag tog henne i famn.” (54) En sådan 
tanke visar att Charlie trott att en dylik risk förelåg: en kvinna kan bli ond över 
en annan kvinnas fysiska beröring. Denna dunkla oro till trots beskrivs Charlies 
känslor för Sara positivt och de har positiva effekter för Charlie. ” – Det här är 
mitt liv … mitt vackra liv. Så Sara lyser, håret, ögonen, leendet. Jag blir ljus och 
varm av henne, jag vill vara oändligt god.” (53)

Charlies väg till insikt om sin sexuella identitet börjar på ett ganska enkelt sätt: 
”I den strandkorg hon mest brukade sitta i utanför hotellet, hade en dag legat en 
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tysk bok.” Charlie börjar läsa i boken och ”hon hade känt, att detta angick henne, 
att det på ett obevekligt, fruktansvärt sätt angick henne” (63). Hon jämför det hon 
läst med egna minnen och erfarenheter och inser att hon läser om sig själv, om sin 
egen tillvaro. ”Med sammansnörd strupe och värkande tinningar hade hon suttit 
där i timmar och läst om sitt liv, det som varit och det som väntade henne. Ja, det 
som väntade henne.” (64) Det är tydligt att läsningen av ”Weininger” är plågsam 
för Charlie och ordvalen ”obevekligt”, ”fruktansvärt” och de fortsatta hänvisning-
arna till kvävning och smärta understryker den svåra upplevelsen. 

Den tidigare forskningen har, som sagt, läst Charlie i relation till Otto Wein-
ingers Geschlecht und Charakter. Karin Lindeqvist lyfter fram Weiningers dualis-
tiska synsätt där kvinnan står för sexualitet, materia och degeneration. Kvinnan 
är ett hinder på mannens väg mot ren ande. Weiningers tankar var i högsta grad 
misogyna (och antisemitiska) men, påpekar Lindeqvist, hans syn på homosex-
ualitet borde inte plåga Charlie. Utifrån Weiningers synsätt går homosexuali-
tet inte att bota och borde heller inte bestraffas eftersom homosexuella kvinnor 
och män är övergångsformer mellan en ideal kvinnlig och manlig pol. Homo-
sexuella har delar av det andra könets egenskaper, vilket förlänar lesbiska kvin-
nor positiva manliga egenskaper såsom intellekt och fri vilja. För Weininger är 
lesbiskas könsöverskridande något som gör dem bättre än heterosexuella kvin-
nor – lesbiska är nämligen nästan män.283

Likafullt leder Charlies insikt till en förändrad syn på henne själv, relationen 
till andra samt hennes plats i världen. Lindeqvist markerar att denna läsning inte 
går i linje med Weiningers text och hon frågar: ”Aktualiserar själva omnämnan-
det av homosexualitet en redan existerande kunskap hos henne om samhälle-
liga normer?”284 Det är dock viktigt, enligt min mening, att hålla i minnet att 
den fiktiva bok som karaktären Charlie läser inte är densamma som verklighe-
tens Geschlecht und Charakter. Suber har valt att aktualisera sexologen Weiningers 
namn men detta betyder inte nödvändigtvis att den fiktiva boken och den verk-
lige Weiningers produktion på något självklart sätt motsvarar varandra. Det vik-
tigaste är Subers gestaltning och i den chockas Charlie av den text hon läser och 
av de insikter hon får genom läsningen.
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Charlie beskriver förändringen av sin självbild som att hon hela tiden trott att 
hon var en trollslända fastän hon egentligen är ”ett litet fult skrump” (78). På hen-
ne växer det inte ut några vingar och de andra trollsländorna flyger ifrån henne. 
”De förargades över mig, eller skämdes över mig eller hånade mig, var jag gick 
fram. Jag liknade dem men var ändå så annorlunda och dög ingenting till.” (79)

Den tidigare så självklara och sociala Charlie vill inte längre visa sig för an-
dra. ” – Jag kan inte gå ned bland människorna där nere. Den som har lagt bo-
ken i strandkorgen, finns där också, men jag vet inte, vem han är. Vad har män-
niskorna tänkt om mig, hur har de sett på mig, vad har jag gjort?” (65) Charlies 
position är utsatt bland annat för att hon är i ett kunskapsmässigt underläge, hon 
vet inte vem hennes ”fiende” är, och denna har dessutom vetat mer om henne än 
hon själv gjort. Möjligen finns det en aning om att den som gett henne boken är 
en man, eftersom citatet lyder ”men jag vet inte, vem han är” [min kursiv.] i stäl-
let för det könsneutrala vem det är. 

Charlie har ingen kontroll över andra människors tankar. ”Hon kände sig 
trängd mot en vägg av människor och deras tankar, de pressade sig inpå henne 
och lämnade henne ändå fullkomligt ensam.” (63) När hon väl beger sig till de 
andra erfar hon rädslans kyla:

Hon såg leende ansikten överallt, och hon tyckte sig se, hur gäckan-
de och hånfulla de i själva verket var. Hon genomfors av en isande räds-
la, som tvingade henne att med uppbjudande av sina yttersta krafter be-
härska sitt ansikte och skilja läpparna i ett leende, som sedan kändes 
som fastfruset i ansiktet. (72)

I Subers gestaltning upplever Charlie det som om hon inte längre har någon ”be-
rättigad plats” (64) i samhället och det är som om ”världen blivit ny, det var som 
hade hon hamnat på ett annat klot, med vars invånare hon ännu inte funnit sig 
till rätta” (70). Men Charlie är inte bara rädd, hon är också kränkt. ”Det hade fö-
refallit henne, som om hon hade varit påpassad, utspionerad, utsatt för en out-
härdlig skymf.” (64) Att det inom romanens universum är en kränkning att lägga 
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sig i andra människors varande signaleras av Saras upplevelse att begå våld mot 
Charlie i sina funderingar över Charlies person. ”Började hon grubbla däröver, 
föreföll det henne, som hade hon begått ett oförklarligt våld mot en annan män-
niskas själsliga egendom.” (55) 

I och med insikten om sin homosexualitet får Charlie en negativ självbild 
men den blir inte förhärskande utan de negativa känslorna växelverkar med 
positiva. ”Och med ungdomens förunderliga spännvidd på känslornas områ-
de slungade hon skräck och förtvivlan bakom sig och trädde ut i ett grällt flö-
de av extatisk hänförelse.” (67) Charlie berättar för Sara hela historien om den 
bok hon hittat och vad läsningen av den inneburit för henne. Hon har dock inga 
ord utan uttrycker sig ”i avbrutna satser, i förtvivlade frågor” (66). Åter poäng-
teras hur ny situationen är för dem båda. ”Det var som att hjälpa en drunknan-
de i land utan att själv vara simkunnig.” (66–67) Sara må lida brist på simkunnig-
het men hennes bemötande blir ändå en lisa för Charlie. ”Hennes [Saras] ömhet 
och medkänsla kom henne till hjälp, och Charlie som tyckt sig vara nära att för-
smäkta, satt slutligen stilla med uppåtvänt ansikte och lyssnade till ljudet av Sa-
ras röst.”  Charlie kan se något positivt med allt det som hänt henne i och med 
att hon läst ”Weiningers” bok. ”– Då vet jag i alla fall nu, att jag älskar dig, Sara, 
viskade hon, och du är hundra gånger mera värd att älskas än någon annan.” (67) 
Fjelkestam menar att benämnandet blir ”ett första steg mot självförverkligan-
de” för Charlie.285 Som Lindeqvist påpekar sker det faktiskt inget egentligt be-
nämnande i romanen – inga namn eller etiketter ges.286 Denna ordlöshet, svå-
righeten att hitta ett legitimt språk för den egna upplevelsen, är ett tema som 
återkommer hos Krusenstjerna och Boye. Låt oss därför dröja vid ordlösheten. 

Som jag inledningsvis nämnt fanns ordet lesbisk vid den här tiden i det svens-
ka språket. Eva Borgström har genom en läsning av August Strindberg visat att 
det fanns flera begrepp som användes redan i slutet av 1800-talet. Strindberg 
använde till exempel ord som ”gynander”, ”hermafrodit” ”lesbia” och ”tribad” 
om lesbiska kvinnor.287 Man kan tillägga att vissa termer användes av svens-
ka kvinnliga författare på 1930-talet. Kajsa Rootzén använder ordet inverterad 
om den lesbiska karaktären Maud i Vårdagjämning (1930)288 och Brita von Horn 
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som skriver om manlig homosexualitet i Bobo och aristokraterna (1939) använder 
ord som homosexualitet och fikusar.289 Det råder alltså egentligen ingen brist 
på ord, men författarna som här undersöks – Suber, Krusenstjerna och Boye – 
använder ändå knappt de befintliga orden. Jag tänker mig att detta går tillbaka 
på en tystnadens tradition som kan kallas för ”the love that dare not speak its 
name” (kärleken som inte vågar säga sitt namn). Uttrycket som i dag är en känd 
omskrivning för homosexualitet kommer från Alfred Douglas dikt ”Two Loves” 
(1894). De två kärlekarna tolkas ofta som en hetero- och en homosexuell kär-
lek där den sistnämnda säger ”I am the love that dare not speak its name”. Dou-
glas var Oscar Wildes älskare och dikten användes i rättegången 1895 där Wil-
de stod åtalad för sodomi.290 Att undvika att benämna lesbisk kärlek har varit 
av stor vikt i tider då homosexualitet varit kriminaliserad. Att just Douglas fras 
fått sådant genomslag kan bero på till exempel den poetiska formuleringen el-
ler sammankopplingen med Oscar Wilde. En annan tanke presenteras av Kerstin 
Munck i ”Makt, sexualitet och gränsöverskridanden hos Selma Lagerlöf. Exem-
plet ’Dunungen’”. Munck menar att det är tänkbart att uttrycket ”the love that 
dare not speak its name” var etablerat i homosexuella subkulturer i europeiska 
storstäder innan Douglas använde det i sin dikt.291

I enlighet med en tystnadens tradition är det alltså inte konstigt att undvika 
benämningar på homosexuell kärlek, men jag menar att den primära anledning-
en till ordlösheten i Charlie, Fröknarna von Pahlen och Kris är svårigheten att hit-
ta ett legitimt språk för en känslomässig upplevelse. De ord som finns tillgäng-
liga är belastade med föreställningar och värderingar som inte stämmer överens 
med det författarna vill skildra. Borgström har visat hur den danska Vilhelmine 
Zahle arbetar med det jag kallar för ordlöshet: punkter och tankstreck marke-
rar ett språkligt tomrum och Zahle låter sin huvudperson Martha prova ord som 
”onormal” och ”abnorm” för att till slut fastna för ordet ”säregenhet”.292 Med-
icinska termer är, enligt Borgström, ”väsensfrämmande i förhållande till den 
känslovärld Zahle skildrar”.293

Sexologin finns inskriven i Charlie, men inte heller läsningen av ”Weining-
ers” bok ger Charlie ett språk som hon vill eller kan använda. Charlies kärlek får 
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dock en bekräftelse genom läsningen, kärleken kan finnas och den finns. Suber 
visar att den sexologiska bilden också kan fungera identitetsstärkande: i Char-
lies fall blir kärleken tydlig. I citatet ovan säger Charlie ”– Då vet jag i alla fall nu, 
att jag älskar dig” (67). Senare säger hon: ”– När jag ser på dig, Sara, är det som 
skulle färgerna omkring dig leka och – sjunga. Jag kan se det, för du har blivit 
skapad för mig och min lycka, och jag för dig, jo, jag också för dig.” (90) Roma-
nen uttrycker en optimistisk tro på kärleken och argumenterar för den lesbis-
ka kvinnans naturlighet. Charlie är skapad till att älska kvinnor – att vara skapad 
för något kan förstås som att det är ens natur.

Att Charlie är Guds skapelse nämns på fler ställen i romanen och det är en-
dast människors tolkningar som kan göra henne till något felaktigt. ”Hon var 
som ett välklingande ackord, spelat av en nyck av vår Herre. Skorrande och fal-
ska blev tonerna först under människohand.” (60) Och hon ska leva det liv ”för 
vilket vår Herre behagat skapa henne” (98). När Suber skriver in Charlie i ska-
pelsen argumenterar hon för hennes existensberättigande. Naturen och Gud 
fungerar, enligt min uppfattning, som ett sätt att argumentera för den lesbiska 
kärlekens rätt att existera i världen. 

Charlie gör fysiska närmanden efter att hon insett att hon älskar Sara. ”My 
baby! Med ett avväpnande leende i de gropiga mungiporna gick hon fram till 
Sara, fattade med starka händer om hennes skuldror och ruskade henne som på 
lek. Men nästa ögonblick hade hon pressat sina läppar hårt och lidelsefullt mot 
Saras mun.” (88) Efter denna händelse fattar Sara sitt beslut att lämna badorten. 
Hur man ska förstå Saras flykt är inte självklart. När Charlie berättar om sina 
känslor för Sara ställs denna inför det faktum att en lesbisk kvinna älskar hen-
ne. För Sara är detta en ny situation och med situationen följer ansvar. ”Kontak-
ten med Charlie däremot ställde henne inför obekväma frågor, avspeglade hen-
ne själv som en kvinna i en skrämmande, otrolig situation, påtvingade henne ett 
nytt ansvar i en ny känslovärld.” (84) Flykten kanske är en del av detta ansvar. 
Om man, som till exempel Svanberg gör, läser Sara heterosexuellt294 tar hon an-
svar för situationen genom att avlägsna sig från Charlie eftersom dennas kärlek 
är obesvarad. Men är Sara heterosexuell? Det enda explicita uttalandet är när 
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Sara säger att hon är ”a man’s woman” (91). Det som anges är, som Lindeqvist 
påpekar, en preferens och angivelsen sker på ett annat språk. Det egna språket 
tycks inte räcka till.295 Det som destabiliserar den heterosexuella tolkningen lig-
ger på en implicit nivå. Kvinnornas relation beskrivs ofta sensuellt, till exempel 
i en paus från en omgång tennis.

Med fuktiga tinningar kommer Sara och sätter sig bredvid Charlie, och 
barnen fortsätta ensamma att öva sig. [---] Det är en så förtroendefull 
gest att sätta sig så helt stilla bredvid någon med händerna vilande i knä-
et. Charlie blir orörlig, som vaktade hon en dyrbar sömn. [---] Det är 
som vore hon en ren källa av kraft, och utflödet är hennes varma stru-
pe, hennes röst. 
 – Nu är jag inte så trött mera, säger Sara och vänder sig omedvetet till 
Charlie, som när man med upptinade lemmar reser sig från brasan och 
lägger handen ett ögonblick mot det varma kaklet. (28)

När Charlie gnolar på en sång väcker hennes sensuella röst, ”en röst som hade 
något av saxofonens erotiska timbre”, känslor av ensamhet hos Sara. ”Sara si-
lade sanden genom fingrarna, hon kände sig plötsligt torftig och ensam. Hon 
var änka men saknade inte mannen; nu önskade hon, att hon åtminstone sak-
nat honom.” (17) Sara drömmer om Charlie som en man. ”Då Sara kom i säng, 
vred hon sig länge rolös av och an. När hon äntligen föll i sömn, drömde hon, 
att Charlie var en man som älskade henne.” (56) Drömmen kan antingen för-
stås som en indikation på Charlies ännu inte avslöjade sexualitet, eller som en 
indikation på att Sara skulle kunna älska Charlie om hon var en man. Berättel-
sen motsäger dock den sistnämnda tolkningen i och med att en manlig version 
av Charlie, hennes bror Bruno, uppvaktar Sara utan resultat.296 Sara tycker om 
hans sällskap men det är Charlie som ständigt finns i hennes tankar. ”När hon 
skildes från Bruno, var han inte mycket i hennes tankar, men tanken på Charlie 
var alltför bräddad med oro och ömhet för att låta avvisa sig.” (84) Det skräm-
mande och oroande i ”en ny känslovärld” skulle kunna vara att själv vara en del 
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av denna känslovärld. Flykten från badorten och Charlie skulle i så fall kunna 
förstås som en flykt från sina egna känslor, sitt lesbiska begär. Fjelkestam tycks 
mena att så är fallet då hon skriver dels att Sara ”av konventionen bara har lärt 
sig att relatera sexuellt till det motsatta könet”,297 dels att Sara inte vågar ”ge sig 
sina erotiska känslor i våld”.298

Det är möjligt att Sara är rädd för sina känslor. De rädslor Suber tillskriver 
Charlie å andra sidan är att hennes känslor ska synas och att hon ska bli tvungen 
att leva ett liv hon egentligen inte vill ha.

Hemlighållande, ensamhet och andra lesbiska kvinnor
När Charlie har kommit till insikt om att hon är lesbisk känner hon sig tvingad att 
dölja sin sexuella identitet. Det enda alternativ hon till en början kan se är att låt-
sas vara något annat, vilket blir tydligt i ett citat jag redan nämnt: ”Skulle hon gå 
dit och låta uppvakta sig av von Jorma och göra ett ljuvt intryck i chiffonklänning-
en, som hon avskydde? Förljugenheten måste ändå börja förr eller senare i hennes 
liv.” (92) Förljugenhet är inget Charlie egentligen vill ha utan är ett försök att skyd-
da sig själv. ”Förställning var henne främmande, men på sista tiden hade tanken på 
andra människors omdöme om henne förföljt henne som en envis närgångenhet, 
och för att undkomma hade hon omedvetet försökt pressa in sig själv i en mera 
konventionell form.” (84) Suber visar hur frågan om skydd blir viktig för Charlie, 
och den litterära gestaltningen är med största sannolikhet avhängig av den tid då 
romanen tillkom. 1932 var homosexualitet fortfarande kriminellt och på många 
sätt en svår social belastning. Suber vänder sig till den sociala sidan, snarare än den 
juridiska, när hon låter Charlie tänka: ”Han [pappan] var den, som skulle dela hen-
nes liv. Nej, nej, det var inte möjligt! Men så länge hon delade hemmet med ho-
nom, var han det bästa sociala skydd hon kunde få.” (92)

Charlie tror att hon måste leva sitt liv ensam och det är en stor sorg för hen-
ne: hur ska hon kunna uppleva lycka utan kärlek? ”Fanns det verkligen något an-
nat, som kunde driva en ung människa till arbete och glad godhet utom en an-
nan människa? Nej och hundra gånger nej. Men hon var ensam, ensam.” (92) 
Men Charlie är inte ensam, hon är varken den enda av sitt slag eller omöjlig att 
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älska. Hon får kännedom om detta genom mötet med en lärarinna och genom 
en annan kvinnas berättelse. 

Mötet med matematiklärarinnan fröken Thilt är skrämmande för Charlie. 
Hon jämför lärarinnan med Sara och ser dem som helt och hållet olika varan-
dra: ”väsensskilda, som hade de skapats av två olika materier, sinsemellan oför-
enliga”. Mellan sig själv och fröken Thilt ser Charlie däremot likheter, rentav en 
”likart”. Häri ligger det skrämmande:

Det berörde henne obehagligt att finna en likhet mellan sig själv och 
en människa, som uppenbarligen alltid måste förbli Sara främmande. 
Dessutom stöttes hennes ungdom tillbaka av den andras grå medelål-
der, av det barskt snöpta könslivet, som knappast lämnat några spår av 
att någonsin ha existerat. Men framför allt värjde hon sig mot intrycket 
av likart med ett väsen, som stod totalt avsnört från Sara, livet… (85)

Vännen Elisawetas berättelse å andra sidan visar att Charlie inte behöver vara åt-
skild från Sara och livet. Elisaweta berättar om Ninja, flickan som liknade Char-
lie (alltså var lesbisk). En av likheterna är att Ninja fick Elisaweta att känna sig 
lugn när hon var ledsen. ”Och sedan hittade hon på att lägga sig bredvid mig i 
min säng, och hon smekte mig. Hennes händer liknade dina och hennes röst 
också.” För Charlie är den viktigaste frågan huruvida Elisaweta saknat Ninja. I 
väntan på svaret reagerar hela Charlies kropp, vilket visar att frågan är av stor 
vikt. ”Charlies hjärta började bulta mot bröstkorgen, som ville det spränga sitt 
fängelse. Hon andades kort och vågade inte se på Elisaweta.” (97) Genom Eli-
sawetas ”ja” får Charlie bekräftat inte bara att det finns fler som är som hon utan 
också att de kan bli avhållna av andra kvinnor. 

I Charlies närmaste omgivning finns en ung flicka som känner starkt för hen-
ne, nämligen Saras dotter Nunna. Svanberg menar att Nunnas förälskelse är ”in-
tensiv och svartsjuk”, men förälskelsen har fler nyanser än så.299 Nunna vill stän-
digt vara i Charlies närhet och när Charlie berättar den sorgliga historien om 
trollsländan som visade sig vara ett skrump blir Nunna förtvivlad. ”– Nej, nej, 
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nej, varför berättar du så sorgligt! Nunna var gråtfärdig och pressade sig hårt in-
till Charlie med det ljusa hårflödet tätt invid hennes hals. Inte är det något fel med 
dina vingar, du är så bedårande, jag tycker så hemskt mycket om dig…” (79)300 
Saras reaktioner på sin dotters närmanden till Charlie indikerar att Nunnas be-
undran för Charlie kanske är mer än så. När Nunna håller Charlies arm tillrätta-
visar modern henne. ”Nunna såg frågande på modern och släppte Charlie med en 
olycklig rodnad”. Sara vet inte varför hon tillrättavisade sin dotter och när de läm-
nar Charlie känner Sara ”en ångestfull beklämning, som hon inte kunde förklara” 
(41). Än en gång poängterar Suber ordlösheten: att Sara varken vet eller kan för-
klara, har en parallell i hur hon ser på Charlie. Sara försöker förstå Nunna genom 
diskursen om romantisk vänskap men hon får det inte att gå ihop.

Vad utövade Charlie för dragningskraft på den halvvuxna flickan? Flick-

or brukade ju alltid ha sina svärmerier i de där åren – ingenting kunde vara na-

turligare än att Nunna skulle på flickvis avguda en typ som Charlie. Men 
ändå, Sara drog sig nu till minnes, att hon med en besynnerlig känsla av 
oro och ångest tagit Nunna bort från Charlie. Vad hade drivit henne till 
det? (56) [Min kursiv.]

Nunnas förtvivlan över Charlies negativa berättelse om sig själv kanske inte 
bara gäller Charlie utan också henne själv. Romanen säger inget explicit om hur 
Nunnas känslor ska förstås.

Kuhlefelt menar att Suber genom Elisaweta och Ninja, Nunna och fröken Thilt 
markerar att det finns ”sociala sammanhang och roller som tillåter mer än an-
dra samt att det samkönade begäret ser olika ut, att det förverkligas (eller un-
dertrycks) på olika sätt av olika kvinnor”.301 Visst kan man läsa texten så, men jag 
tror att den viktigaste poängen är att Charlie inte är ensam. På detta sätt naturlig-
görs den lesbiska kvinnan än en gång – hon är inte ett undantag, en naturens nyck.
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Som jag tidigare påpekat, menar Fjelkestam att Charlie blandar och bryter olika 
idéer med och mot varandra. Detta kan ses som ett sätt att prova olika lösningar 
eller visa att det inte finns några enkla svar. Det var, enligt Gabriele Griffin, vanligt 
i början av 1900-talet att kvinnliga författare blandade olika förklaringsmodeller.

Many women writers of the early twentieth century thought it impera-
tive to determine the cause of lesbianism, but found it difficult to deci-
de what it was. In the attempt to decide between four possible answers 
to the question of the ’origin’ of lesbianism (was it a biologically-based 
problem, a form of mental illness, an innate predisposition, or the result 
of early conditioning?), most writers found it difficult to decide in fa-
vour of one ’cause’, and tended to invoke at least two, frequently a mix-
ture of innate predisposition and social conditioning.302

I Charlie finns sexologernas födda lesbian, Freuds traumatiserade flicka, moder-
nitetens (och feminismens) nya kvinna, den svärmande unga flickan och framför 
allt den charmerande karaktären Charlie som är skapad av romanens Gud och 
verklighetens Margareta Suber att leva sitt liv. Romanen avslutas med en opti-
mistisk ton där Charlie kommer till freds med sig själv. Läsaren får veta att Char-
lie är ung och stark, hon kommer att läka och därefter ”leva det liv, för vilket vår 
Herre behagat skapa henne” (98).

Charlie är som sagt omedveten om sin homosexualitet i en stor del av ro-
manen. Det är tänkbart att också den samtida läsaren var ovetande. Fjelkestam 
liknar Charlies komposition vid det stegvisa avslöjandet av en gåta där det slut-
giltiga svaret ges genom referensen till Weininger.303 Att homosexualiteten kan 
framställas som en gåta visar på ett spel med just (o)synlighet. I handlingen fö-
rekommer som jag visat ovan ett visst läckage av hemlighetens eller gåtans svar. 
Suber låter Charlies tankar illustrera rädsla för synlighet och en medvetenhet 
om att osynlighet kan vara ett skydd. Frågan om (o)synlighet är inskriven i själ-
va kompositionen men blir ingen huvudsaklig fråga för Charlie. De frågor som 
kvarstår hos henne handlar om Sara.
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Var fanns Sara? Tjänade det något till att minnas henne? Och vad hon hade 
sagt och önskat? ”Försök att leva ditt liv så vackert du kan” – hon min-
des det, antingen hon ville eller inte. Likaså Sara själv, hon levde innan-
för ögonlocken som en fullkomligt tydlig bild och som en värkande sak-
nad i hennes hjärta. Hade Sara verkligen handlat rätt, då hon reste? (97)

I romanen behandlas både den mångfacetterade karaktären Charlie och olika as-
pekter av (o)synlighet. Agnes von Krusenstjernas karaktärer är också rikt nyan-
serade, speciellt betraktade i relation till och i jämförelse med varandra. Från att 
framför allt ha analyserat ett personporträtt övergår jag till Krusenstjernas in-
trikata relationsmönster.

Agnes von Krusenstjernas Fröknarna von Pahlen 
Agnes von Krusenstjernas Fröknarna von Pahlen (1930–1935) är en romansvit 
bestående av sju delar.304 Det är ingen lätt uppgift att säga något om handling 
och genre eftersom verket är så omfattande, inte bara till sidantal utan också till 
innehåll och form. Birgitta Svanberg diskuterar potentiella genrebeteckningar 
och menar att sviten påminner om ”le roman-fleuve” genom sin breda sedeskild-
ring som samtidigt låter en ung människas utveckling utgöra den röda tråden.305 
Fröknarna von Pahlen är också, enligt Svanberg, en uppgörelse med svensk över-
klass och i sin samtid kallades sviten för sedeskildring, familjeroman och släkt-
roman. Av den tidiga Krusenstjerna-forskningen har sviten skrivits in i primiti-
vismen och i litteraturhistoriska sammanhang har den fått stanna där.306 Merete 
Mazzarella behandlar också Fröknarna von Pahlens genretillhörighet. Hon menar 
att Krusenstjerna använder sig av traditionella genrer men tillför något nytt och 
oroande. I Fröknarna von Pahlen använder sig författaren av herrgårdsromanen el-
ler familjeromanen.307 Krusenstjerna förändrar genren, enligt Mazzarella, ge-
nom att ge den nytt innehåll: ”Pahlensviten är historien om en Anne på Grön-
kulla som både får ett oäktenskapligt barn och har ett lesbiskt förhållande.”308

Svanberg och Mazzarella tillför också nya beteckningar där Svanberg menar 
att sviten är en kvinnlig kollektivroman och Mazzarella att den är en biologisk 
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roman. Svanberg poängterar att kvinnorna dominerar både kvantitativt och kva-
litativt i serien och att begrepp som ”släkt” och ”familj” överskrids på ett med-
vetet sätt.309 Mazzarella lyfter å andra sidan fram svitens betoning av naturliga 
kretslopp och tidens gång.310 Oavsett beteckningar är Svanberg och Mazzarel-
la överens om att Fröknarna von Pahlen är en sökande text som ställer frågor om 
kvinnors villkor och möjligheter. 311

Sviten kan läsas på alla ovanstående sätt och fler därtill, såsom utopi eller idé-
roman. Den innehåller alla dessa möjligheter och är på så sätt en blandform av 
många genrer. I min läsning, liksom i Svanbergs och Mazzarellas, är det romanen 
som en sökande, eller en frågande, text som står i fokus. Agnes von Krusenstjern a 
ställer i Fröknarna von Pahlen frågor om bland annat kvinnors liv och kärlekens vä-
sen och villkor. Vissa teman återkommer gång på gång men på nya sätt. Som 
Mazza rella påpekar omformulerar och komplicerar Krusenstjerna både frågor-
na och svaren. Sviten framstår ofta av denna anledning som ambivalent. Detta 
förstärks av formen som till exempel har, precis som Mazzarella påpekar, både 
symboliska och realistiska ambitioner.312 Jag lägger störst vikt vid den realistis-
ka ambitionen, till skillnad från Svanberg som fokuserar på det symboliska. Vi-
dare skiftar perspektiven ständigt genom att, som Svanberg lyfter fram, en allve-
tande berättare rör sig in och ut ur olika karaktärers medvetenhet. En enkel och 
hel sanning presenteras inte utan det upplevda färgas av karaktärernas olika syn-
vinklar.313 De enskilda romanerna utgör i min tolkning inte avslutade helheter. I 
stället är det serien om fröknarna von Pahlen som utgör helheten. Mycket av det 
som händer i tidiga delar får under seriens gång andra förklaringar och historien 
fortsätter. Formen är alltså komplicerad; det är även handlingen som tar sin bör-
jan 1906 och avslutas under första världskrigets första år.

I Fröknarna von Pahlen finns ett myller av karaktärer och händelser som i större 
eller mindre utsträckning återkommer i de olika romanerna. Precis som Rita Pa-
qvalén påpekar i Kampen om Eros förekommer lesbiskt begär i hela sviten och be-
gäret kopplas till flera karaktärer.314 I min läsning av kvinnlig samkönad kärlek står 
Petra, Angela och Agda i centrum tillsammans med de kvinnor som knyts till dem: 
Angelas väninna Stanny och lärarinnan Bell von Wenden. Jag fokuserar på dem och 
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deras relationer till varandra i romansviten och utelämnar därmed stora delar av 
den övriga handlingen.315 Här kan det vara på sin plats att påminna om att jag un-
dersöker representationer av identitet och (o)synlighet, och inte romancykelns 
helhet. Fokus ligger på karaktärerna och deras relationer vilka naturligtvis är kon-
struktioner av författaren. I det följande ger jag en kort summering av handlingen 
i romansvitens olika delar utifrån de karaktärer jag valt att studera.

Serien inleds med Den blå rullgardinen (1930) där Petra von Pahlen tar hand 
om Angela, sin föräldralösa brorsdotter. Angela påbörjar sin resa mot vuxenli-
vet i samspel med Petra. Deras relation och kärlek till varandra går som en röd 
tråd genom hela cykeln.

I den andra delen, Kvinnogatan (1930), är Angela 17 år och börjar på hushålls-
skolan Prästkragen. Där möter hon Stanny med vilken hon inleder en intensiv 
vänskap och lärarinnan Bell som introducerar Angela till en värld där kvinnor 
kan åtrå kvinnor. 

I den tredje delen, Höstens skuggor (1931), är Angela tillbaka hos Petra på går-
den Eka. Petras vänskap med arrendatorn Tord växer till kärlek. Deras kärlek är 
klassmässigt komplicerad och dessutom förbjuden eftersom Tord redan är gift 
och Petra avbryter relationen. 

Porten vid Johannes (1933) är seriens fjärde del och där möter Angela Petras ti-
digare fästman Thomas Meller. Bell von Wenden stiger åter in i berättelsen och 
fortsätter att uppvakta den motsträviga Angela samt gör närmanden mot släk-
ten von Pahlens tidigare tjänsteflicka Agda. 

I den femte delen, Älskande par (1933), är Angela på sin farbrors lantstäl-
le Nybo. Inte långt från Nybo ligger Stannys hem, Ösa, och de två väninnor-
na återförenas. Angela möter Thomas Meller, som blir hennes älskare. Somma-
ren pulserar av lusta. Stanny och hennes bror fullbordar sin incestuösa kärlek 
till varandra vilket är en av anledningarna till att Stanny begår självmord. Ange-
las och Thomas upprepade kärleksmöten resulterar i graviditet. Kriget bryter ut 
och Thomas lämnar Angela för sin hustru i Schweiz. 

Den sjätte delen, Bröllop på Ekered (1935), utspelar sig på Eka. Petra är den 
enda som känner till Angelas graviditet och de två kvinnorna upplever nyväckt 
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kärlek och förtroende för varandra. De bröllop som äger rum är mellan Stellan 
von Pahlen och tjänsteflickan Frideborg samt mellan Gusten Värnamo af Sauss 
och Agda. Både Agda och Frideborg har varit tjänsteflickor åt släkten von Pah-
len. De två männen har tidigare introducerats i serien som delar av ett homo-
sexuellt kollektiv och kvinnorna har olika anledningar till att gifta sig. Frideborg 
är gravid och Agda känner sig kallad att försöka rädda Gusten från hans destruk-
tiva leverne. De gifta paren och deras följe lämnar Eka för Berlin316 och Petra 
och Angela är åter ensamma med varandra. 

Den sjunde och sista delen, Av samma blod (1935), avslöjar att Agda och Fri-
deborg har släktband med familjen von Pahlen och därmed är ”av samma blod” 
som Petra och Angela. Släkthistorien är invecklad men i korta drag får Petras fas-
ter Laura en utomäktenskaplig dotter som får namnet Rosita. Rosita i sin tur får 
tre döttrar: Lotty, Agda och Frideborg. Alla tre är släkt med Petra och Angela ge-
nom deras mormor (Laura). Agda är dessutom halvsyster till Petra i och med att 
de har samma far. Även Frideborg har dubbla band till släkten von Pahlen genom 
att hon kan vara dotter till Johan von Pahlen och genom giftermålet med Stellan. 

För Agda och Frideborg blir situationen i Berlin ohållbar och de flyr sina äkta 
makar och bosätter sig på Eka. Angela och Agda, som båda är gravida, älskar varan-
dra och inleder en lesbisk relation. Petras förtvivlan över att Angela älskar en annan 
ersätts av hennes återuppväckta kärlek till Tord. Kärleken fullbordas fysiskt men nå-
gon egentlig relation kan inte utvecklas eftersom Tord mördar sin hustru och sätts i 
fängelse. Kvar blir de fyra kvinnorna på Eka och visionen av ett kvinno rike avslutar 
serien.317 Fröknarna von Pahlen har väckt stort intresse inom feministisk litteratur-
forskning bland annat för det utopiska slutet. I det följande tar jag framför allt fasta 
på den forskning som gjorts kring samkönat begär i Krusenstjernas svit.

Tidigare forskning
Kring Agnes von Krusenstjernas författarskap finns en hel del forskning i form 
av avhandlingar, böcker, artiklar och kapitel i vetenskapliga böcker.318 Birgitta 
Svanberg gör en feministisk läsning av Krusenstjernas serie om Fröknarna von 
Pahlen i avhandlingen Sanningen om kvinnorna. I fokus ställer hon seriens kvinno-
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syn och skildringar av relationer mellan mödrar och döttrar. Svanberg närmar 
sig texten genom ett djuppsykologiskt perspektiv. Hon ger också en gedigen 
bakgrundsbeskrivning av genre, tillkomsthistoria och mottagande.319

Rita Paqvalén närmar sig i stället sviten med hjälp av queerteori och intersek-
tionalitet i sin avhandling Kampen om Eros. Paqvalén undersöker hur Krusenstjernas 
”dröm om en bättre värld”320 ser ut i Pahlensviten samt hur denna dröm förhåller 
sig till 1930-talets ”feministiska visioner om en jämställd kärlek”.321 Paqvalén stäl-
ler frågor om kön, kärlek och sexualitet i Krusenstjernas författarskap i relation 
till bland annat Ellen Key och den litterära representationen ”den nya kvinnan”. I 
Paqvaléns tolkning pendlar Fröknarna von Pahlen mellan motsatser vad gäller både 
stil och innehåll. Detta kallar hon för genre- och genustrubbel.322 

Merete Mazzarella behandlar i Agnes von Krusenstjerna hela författarskapet med 
tonvikt på de tre romansviterna Tony-trilogin, Fröknarna von Pahlen och Fattigadel. 
Mazzarella menar att samtliga verk handlar om kvinnors strategier och existen-
tiella möjligheter, och att samma frågor både ställs och besvaras på varierande sätt 
gång på gång. Krusenstjerna rör sig hela tiden kring frågor om samhörighet och 
oberoende och häri ligger, enligt Mazzarella, den stora ambivalensen och livskraf-
ten i författarskapet. Frågan om kvinnors autonomi är central och det är på så sätt 
Mazzarella läser den samkönade relationen mellan Angela och Agda – här visas att 
kvinnors lust och tillfredställelse kan vara fristående från män.323

Gunilla Domellöf studerar i Mätt med främmande mått hur sju kvinnliga förfat-
tare brottas med frågor om identitet och moral i förhållande till tidigare före-
ställningar om könsidentiteten som naturgiven och könsrollen som moral. Vad 
gäller Krusenstjerna fokuserar Domellöf på sexualitetens roll som maktrelation 
och meningsproducent i Kvinnogatan. Hon lägger fokus på relationen mellan kö-
nen, på mannen som kultursubjekt och kvinnan som naturobjekt, och hur Kru-
senstjerna omförhandlar dessa positioner. Domellöf berör att heterosexualite-
ten som norm hör ihop med kontrollen av den kvinnliga sexualiteten.324 

Kristina Fjelkestam tar också fasta på Kvinnogatan i sin avhandling Ungkarls-
flickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer. Hon fokuserar på karaktären Bell 
von Wenden som dels sjuklig narcissist, dels manhaftig lesbian.325
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Anna Williams fokuserar i ”Unge herr Agda” på omklädningsmotivet och hon 
betraktar serien som en teaterföreställning med många ombyten. Män i kvinno-
kläder och kvinnor i manskläder är en lek med allvarlig botten eftersom de vi-
sar på nya sätt att vara för både kvinnor och män. Förklädnadens uppgift är, en-
ligt Williams, att avslöja det föränderliga och konstruerade i föreställningar om 
kvinnligt och manligt.326 

Jenny Björklund behandlar romansviten i ”Frihet, jämlikhet, systerskap”. 
Hon menar att Krusenstjerna skriver en kärleksfilosofi där ”den ideala kärleken 
kännetecknas av naturlighet, friskhet, godhet, jämlikhet och frihet”.327 Denna 
kärlek baseras på gränser och gränsöverskridanden kring kön, familj och kär-
leksrelationer.328

I antologin Tänd eld! Essäer om Agnes von Krusenstjernas författarskap finns flera 
artiklar som behandlar Fröknarna von Pahlen. Av dessa artiklar behandlar framför 
allt Jenny Björklunds ”Angela + Stanny = sant” och Rita Paqvaléns ”Den queera 
familjeutopin” den samkönade kärleken i sviten.

Björklund studerar hur kvinnligt samkönat begär i romansviten förhåller sig 
till samtidens åsikter om kvinnlig homosexualitet. Hon menar att Krusenstjerna 
går både med och mot samtidens synsätt och att hon provar olika idéer i sina ge-
staltningar av kärlek. Björklund lägger stor vikt vid en medikaliserad bild (sär-
skilt vad gäller karaktären Bell) men lyfter också fram hur Krusenstjerna jäm-
ställer samkönad och olikkönad kärlek. I sin polemik mot samtidens synsätt 
knyter Krusenstjerna an till tidens sjukdomskontext. Detta, menar Björklund, 
antyder att bilderna av sjukdom är inkorporerade i diskursen om samkönad kär-
lek i 1930-talets Sverige.329 

Björklunds starka betoning av sexologin kontrasteras av Paqvaléns ”Den que-
era familjeutopin”. Hon tar upp andra idéer i samtiden som kan sprida ljus över 
till exempel Krusenstjernas val att gestalta könsöverskridande karaktärer. Enligt 
Paqvalén har Krusenstjerna tagit fasta på Friedrich Nietzsches uppmaning om 
att ”omvärdera alla värden” och hon fokuserar på ”kön, sexualitet, moderskap 
och familj”.330 I Fröknarna von Pahlen dekonstrueras traditionella könsroller och 
nya positioner presenteras. Idéer om ”den nya mannen” och ”den nya kvinnan” 
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florerade i tiden och en förutsättning för dessa nya människor var att de kunde 
överskrida de traditionella rollerna.331 

Min analys följer flera par, en individ och två kollektiv; nämligen paren Petra 
och Angela, Angela och Stanny, Angela och Agda, individen Bell, kvinnokollek-
tivet och det manliga homosexuella kollektivet.

Angela och Petra
Angela och Petra förenas av många band. Biologiskt är de faster och brorsbarn. 
När Angela blir föräldralös tar Petra hand om henne och de två blir därmed mor 
och dotter. Utöver detta fungerar de ibland som systrar, varandras spegelbilder 
och rivaler. Under ytan på allt detta går också ett stråk av Petra och Angela som 
ett älskande par. Här lyfter jag fram partier som kan läsas som lesbisk kärlek.332

Redan i den inledande delen, Den blå rullgardinen, presenteras några linjer 
som går igenom hela cykeln vad gäller Petras och Angelas förhållande. Kvinnor-
nas stora betydelse för varandra och deras samhörighet pekas ut. Det återkom-
mande faktum att männen kommer och går medan kvinnorna kvarstår visas till 
exempel genom Petras tillfälliga kärlekshistoria med Tage. ”Tage var borta, men 
de hade ju ändå varandra.” (DBR 150) 

Vidare känner Angela väldigt starkt för Petra:

Och Petra! Angela lutade sig fram över bordet med klappande hjärta 
och glänsande blick. Petras huvud var böjt över handarbetet i knäet. [---] 
 Om Petra bara ville lyfta på huvudet! Nu gjorde hon det, och Angela 
mötte hennes ögon tvärsöver bordet. 
 Då var det för Angela som om allt vad hon kände smalt samman till 
något varmt och strålande, som ville få hennes lilla hjärta att sprängas. 
Och med ett utrop sprang hon fram till Petra och slog sina armar om 
hennes hals. (DBR 52–53)

Relationen är uttryckligen sensuell och tangerar tidigt fysisk beröring med mer 
eller mindre klarlagd betydelse.
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När Petra sade god natt till Angela, som redan lagt sig, kysste hon hen-
ne på munnen. Den heta kyssen, menad åt en annan, besvarade Ange-
la lika häftigt. De drogo sig ifrån varandra och sågo häpna på varandra. 
Men när de sedan vilade i rummens mörker, logo de samma skygga le-
ende, erinrande sig kyssen, utan att någon av dem anade vad denna säll-
synta ömhetsbetygelse dem emellan betydde. (DBR 134)

Kyssen har en betydelse som varken Angela eller Petra förstår. I min tolkning 
pekar kyssen framåt dels mot den samkönade kärlekens fysiska sida i allmänhet, 
dels mot deras relation i synnerhet. I Bröllop på Ekered låter Krusenstjerna Ange-
las och Petras känslor för varandra slå ut i full blom och som Anna Williams på-
pekar uppstår ett äktenskapsliknande förhållande.333

Det centrum gestaltningen kretsar kring är karaktärernas längtan efter att 
bilda en familj. ”En familj skulle de vara. En liten helig familj på två kvinnor och 
ett barn, säkert en blivande kvinna också det.” Petras kärlek till Angela ökar i 
och med kärleken till det liv hon bär i sin kropp. ”Hennes kärlek till Angela hade 
denna tid fördubblats. Det måste ju vara så, eftersom hon så häftigt också älska-
de det Angela bar under sitt hjärta.” (BPE 14) Petra ser sig som ”delägare” i bar-
net och hon har tagit på sig ”alla en äkta mans plikter”, något som får hennes 
ögon att ”åter skimra” (BPE 14). Petra gestaltas som en positiv androgyn som 
ibland är både kvinna och man, ibland ingetdera. Hon kan i ena stunden uppvisa 
både ”en kvinnas mjukhet och en mans vilja att beskydda” (BPE 65) för att i nästa 
beskrivas som ”icke man, icke kvinna” (BPE 107). Petra slutar att räkna ”med sig 
själv som kvinna” och hon förändras i och med att ”den forna Petra, så helt kvin-
na med en kvinnas förhoppningar och begär, gled ifrån henne”. Ur askan reser 
sig en fågel Fenix: ”Och något annat – en annan växte sig fram.” Denna andra är 
stark, nästan gudomlig, och hon älskar sin familj av kvinnor mer än något annat.

Och hennes önskan att beskydda Angela, hennes längtan att hjälpa hen-
ne gjorde att Petra ibland nästan kände sig som Angelas man. [---] Och 
dessa stunder blev hon förunderligt stark. Hon var närapå en ung Guds 
jämlike så. Ingen skulle få taga Angela ifrån hennes famn. I hennes famns 
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mjuka gömme skulle Angela och det lilla barnet vila trygga. Storm och 
oväder skulle Petra stå emot – för deras skull. Hennes muskler skulle 
aldrig slappna. (BPE 106)

Förvandlingen förändrar Angelas syn på Petra från en mor eller en syster till ”en 
smärt yngling som genom bittra erfarenheter mognat till man” (BPE 64). Paqva-
lén påpekar att kvinnor som vågar älska och hänge sig åt kärleken ofta beskrivs 
som just ynglingar i romansviten.334 Hängivenheten är en aspekt av Petras för-
ändring, en annan är kopplingen till lesbiskt begär. Med tanke på hur intensivt 
könsöverskridanden kopplades till lesbiskhet vid denna tid, framstår det inte alls 
som orimligt att Petras androgynitet signalerar lesbisk kärlek och lesbiskt begär. 
Denna tolkning förstärks av att också Agda i sin kärlek till Angela antar en an-
drogyn skepnad, något jag återkommer till.

Petra och Angela förklarar varandra sin kärlek upprepade gånger i termer av 
att de alltid ska vara tillsammans. Deras kärlek framstår för dem som mer vär-
defull än den mellan kvinna och man. ”– Vi älska varandra, kunde hon [Angela] 
då drömmande säga. Men detta tycktes dem vida mer än den kärlek, som man 
och kvinna hysa för varandra.” (BPE 109) De älskar varandra och har även ett be-
hov av varandras kroppar. ”Och Petras händer fumlade ibland bara av ett begär 
att komma nära Angela och för att med en ilning av lycka få känna Angelas sva-
la fina hud mot sin.” (BPE 108) Kyssen från Den blå rullgardinen får en pendang 
i Bröllop på Ekered då Petra än en gång kysser Angela, som inte är sen att ge gen-
svar. Denna gång är kyssen dock inte avsedd för någon annan.

Med en häftig känsla av äganderätt lade då Petra sina händer om Ange-
las huvud och böjde sig fram över hennes ansikte. Angela öppnade sina 
ögon. Svarta, strålande, sågo de upp mot Petra. Hennes ansikte var så 
blekt att det skimrade. Då kysste Petra allvarligt hennes mun och kände 
att Angelas läppar med darrande iver besvarade kyssen. (BPE 67)

Krusenstjerna målar en bild av uppskattad avskildhet. ”Och åter var denna lil-
la trånga cirkel en ö, till vilken inga andra än Petra och Angela kunde komma.” 
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(BPE 108) De tycks dock mer blinda för omvärlden än omvärlden för dem. 
I och med detta aktualiseras ett (o)synlighetens spel. Tidigt i romanen lyfter 
Krusenstjerna fram det faktum att deras förhållningssätt till varandra iakttas av 
andra. Petra hjälper Angela med allt och jungfrun Mat ”spärrade upp ögonen” 
(BPE 10). Senare kommenterar Mat förhållandet:

– De äro ju jämt med varandra. Alltid sitta de tillsammans. Hyggliga äro 
de i alla fall och inte vidare anspråksfulla. Men är fröken Angela klen? 
Fröken Petra vårdar sig så ömt om henne som om det vore något fel på 
henne. När de gå uppför trappan, så tar hon den där unga flickan under 
armen. Det ser välan konstigt ut ändå? (BPE 114)

Den uppenbara hemlighet som Mat ovetandes berör är Angelas graviditet men 
kommentaren tydliggör dessutom de gränser som finns runt kvinnors beteen-
de i förhållande till varandra. Petras och Angelas relation är något mer än släkt-
skap och vänskap. Något ser, med Mats ord, konstigt ut. Detta diffusa utpekan-
de av gränser förstärks som jag visar nedan genom andra karaktärers reaktioner 
på Angelas och Stannys vänskap.

Den alltid betraktande arrendatorsfrun Adèle iakttar fröknarna utan att de läg-
ger märke till det. ”De märkte aldrig att Adèle gläntade på sin gardin och betrak-
tade dem med nyfikna och undrande blickar.” (BPE 109) Också Tord, som älskar 
Petra, ser att hon har förändrats. ”Men denna Petra såg inte ut att kunna tillhöra 
någon man. Så stolt hennes nacke höjde sig! Vad hade hennes liv fått för nytt inne-
håll?” (BPE 128) Genom kärleken till Angela och barnet förstärks Petras självstän-
dighet och med ett nutida språkbruk kan man säga att hon (tillfälligt) ställs utanför 
det heterosexuella spelet – hon är en kvinna som inte kan tillhöra någon man. Den 
ingifte släktingen Benno Levin lägger också märke till kvinnornas nya förhållande 
till varandra. Angela säger till honom att hon inte är ensam om sitt barn, hon har ju 
Petra. Benno ser dock deras familjebildning på ett annat sätt än de själva och säger: 
”Petra är inte din man”. (BPE 308) Till sin häpnad ser han Petras stolthet och in-
ser att de älskar varandra även om han inte kan tro på denna kärleks beständighet.
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De ha funnit varandra i detta barn som skall komma, tänkte han då. De 
älska varandra. Det tycks vara nog för dem.
 Men han tvivlade på att detta alltid skulle komma att vara nog för Angela.
 Han såg Petra böja sig över Angela och lägga sin arm omkring henne. 
Det var en ny ömhet i hennes blickar, som han ej sett där förut. (BPE 309)

Att kvinnor inte kan tillfredställa andra kvinnors behov på lång sikt är en före-
ställning med gamla anor. Lillian Faderman visar i Surpassing the Love of Men att 
manliga författare redan på 1500-talet beskrev samkönad kärlek mellan kvinnor 
som icke-beständig eftersom någon av kvinnorna oundvikligen skulle tröttna 
och i stället söka sig till män.335 Det är en av många traditionella föreställningar 
om samkönad kärlek som Krusenstjerna väver in i sviten. Texten bemöter ofta 
dessa föreställningar och vad gäller Angela och Petra består kärleken. När den 
hotas är det inte heller av en man utan av en kvinna.

I den avslutande delen, Av samma blod, fortsätter Angela och Petra till en bör-
jan sin intensiva relation. Krusenstjerna använder liknande sätt att beskriva Pet-
ras kärlek som hon gör för att beskriva Bell von Wendens, nämligen genom 
likheten med mäns kärlek till kvinnor samt med en naturmetaforik. Detta åter-
kommer jag till i avsnittet om Bell men jag vill uppmärksamma läsaren på det-
ta redan här eftersom Bell i romansviten fungerar som en markör för lesbiskt 
begär. Uttrycket lånar jag från Jenny Björklund som i ”Angela + Stanny = sant” 
skriver att Bell fungerar som en ”homoerotisk markör”.336

I det ögonblicket kände hon [Petra] en kärlek som liknade en mans. Hela 
hennes ömhetsbegär, all hennes längtan som så länge hållit sig stilla, 
denna längtan att få helt fyllas av en mänsklig varelse brast ut som blom-

mor inom henne. Hon böjde sig bryskt ned och tryckte sin mun mot 
Angelas halvöppna läppar. [Min kursiv.] (ASB 18) 

I citatet ovan och på andra ställen i cykeln sker ett spel mellan ”natur” och ”na-
turligt”. En mans kärlek till en kvinna sågs i tiden som självklart naturligt. Att 
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likna en kvinnas kärlek vid en mans närmar hennes kärlek till det naturliga sam-
tidigt som en sådan kärlek är en strängt förbjuden handling. Att något liknar 
något annat betyder inte heller att det är samma sak och som jag tidigare på-
pekat likställdes homosexualitet ofta med ”onatur” under den tidigare halvan 
av 1900-talet. Enligt det sättet att tänka är en kvinnas kärlek onaturlig till sitt 
uttryck när det liknar en mans. I Krusenstjernas verk framställs kvinnokärle-
ken som naturlig och det förmedlas genom bland annat naturmetaforiken. Både 
Krusenstjerna och den tidigare behandlade Margareta Suber använder sig av ett 
primitivistiskt anslag för att göra poängen tydlig. Primitivisterna såg de mänsk-
liga drifterna som naturliga och hälsosamma och de placerade ofta sina fiktiva 
kärlekspar ute i naturen.337 Krusenstjerna placerar den lesbiska kärleken i natu-
ren gång på gång och tillskriver den därigenom sin egen variation av naturlighet 
samtidigt som hon (precis som Suber) kan sägas ”queera” primitivismen. Angela 
och Petra darrar och suckar av tillfredställelse och när de är tillsammans blir de 
en del av ett större sammanhang: ”Och träden ute i parken rörde sig åter oro-
ligt i sömnen. Och en suck steg också upp från dem och fyllde rymden med ett 
svagt sjungande sus.” (ASB 18) I Subers roman Charlie beskrivs, som jag tidiga-
re visat, den lesbiska kvinnans delaktighet i naturen och universum. Ovanståen-
de passage från Av samma blod påminner om Charlies uppgående i universum och 
såväl Suber som Krusenstjerna gör i sina texter starka anspråk utifrån den tid de 
var verksamma i. Anspråket gäller de utstöttas tillhörighet och det både Charlie 
och Fröknarna von Pahlen tycks förmedla är att kvinnors samkönade kärlek inte är 
”emot naturen”, som lagen stadgade, utan något som står i samklang med den.

Som Benno Levin förutspått täcker inte relationen med Petra Angelas alla 
behov. Hon söker sig dock inte till en man utan förälskar sig i en annan kvinna, 
Agda. Angela och Agda fullbordar relationen sexuellt (vilket Petra och Angela 
inte gör). Jag återkommer till Angelas och Agdas relation lite längre fram. När 
Petra inser att Angela och Agda har ett kärleksförhållande plågas hon svårt. Re-
dan innan Petra har förstått att de unga kvinnorna är förälskade i varandra är hon 
rädd att förlora Angela till Agda. ”Petra sade sig: Detta kan inte vara länge. Ang-
ela är ju min. Hon har alltid varit min. För ögonblicket är hon förtrollad.” (ASB 
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308–309) Agda är, som Paqvalén påpekat, till en början Petras rival.338 Petra no-
terar Angelas och Agdas blickar och leenden och något som inte riktigt går att 
sätta fingret på men som ändå är i högsta grad närvarande, ”allt detta som tyck-
tes sväva i luften omkring dem så att det brände en bara man kom dem nära” 
(ASB 309). Men hon lägger inte ihop bitarna förrän en dag då Angela och Agda 
går nedför en trappa utan att veta att Petra iakttar dem. Kvinnorna tror sig vara 
osedda och i detta ögonblick blir de synliga som lesbiska för Petra. Agdas arm 
runt Angela och deras leenden avslöjar förhållandet. ”Det var kärlek. Det hade 
Petra läst i bådas uppåtvända ansikten.” (ASB 312) Hon inser att hon inte kan, 
faktiskt inte får försöka skilja dem åt.

Äntligen förstod hon med en liten rysning att Agda och Angela voro 
ett par, som inte hon skulle förmå skilja åt. [---] Och nu sam åter den-
na doft [av nejlikor] omkring henne. Var det inte också nu ett varsel om 
ett hophörande par som Petra inte fick och inte kunde tränga sig emel-
lan? (ASB 310–311)

Kärleken, även den samkönade, är okränkbar, men det gör inte situationen lätt-
tare för Petra. Hon reagerar starkt på insikten om Angelas kärlek till Agda: hon 
vacklar ”som i yrsel” (ASB 311) och allt förlorar sin mening. ”Nu har jag ingen-
ting mer att leva för, tänkte hon med skarp smärta. Angela har gått förlorad för 
mig.” (ASB 312) Petra och Angela såg sin kärlek som större än kärleken mellan 
man och kvinna men när Petra i förtvivlan tänker på Angela och Agda förlorar 
den samkönade kärleken sitt tidigare höga värde.

Petra såg hur Agda och Angela omfamnade varandra, hur deras munnar 
sökte varandra, deras sköten trycktes emot varandra. En oändlig om-
famning, omättlig, evig – därför att den inte kunde skänka någon verklig 
tillfredsställelse. Ingen kvinna kan i längden helt tillfredsställa den an-
dra. De hungra. De törsta. Och de skänka varandra endast små pärlan-
de droppar, sådana som man ser stänka upp och yra omkring i ett cham-
pagneglas. (ASB 316)
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Paqvalén har visat hur Petras fantasi framställs med ett bildspråk som står nära 
dels dekadensens, dels skildringar av andra gränsöverskridande kvinnors begär, 
såsom Adèles, Doras, Frideborgs och Isas.339 Petras sätt att här betrakta sexu-
alitet mellan kvinnor hör dessutom ihop med den sedan medeltiden etablera-
de föreställning jag redan nämnt: att kvinnors samkönade kärlek inte kan vara 
långvarig. Föreställningen bygger på att kvinnor inte anses fullständiga utan när-
varon av en man. Det är, som Faderman påpekar, med män som den verkli-
ga sexuell a tillfredställelsen står att finna enligt detta sätt att tänka.340 Likafullt 
låte r Krusenstjerna Petra vara beredd att dö på grund av förlusten av en kvin-
na, av Angel a. Hon faller till marken i skogen och reser sig inte upp. ”Hennes liv 
hade varit tillräckligt långt. Nu ville hon dö. Hennes egen älskade skog skulle 
gömma henne.” (ASB 317) Arrendatorn Tord finner Petra av en slump och räd-
dar henne var igenom han blir hennes förtrogne. Petra berättar om sitt krossa-
de hjärta. ”Och då berättade hon långsamt, som uttalade hon ord hon inte själv 
fattade, om detta hur hon blivit övergiven av Angela.” (ASB 320) För Tord släcks 
därmed allt hopp om att vinna tillbaka Petras kärlek: ”Vad var det hon talade 
om? Om Angela! Det var henne hon älskade. Det var henne hon saknade och 
längtade efter.” (ASB 320) I Tords tankar tycks det inte vara någon skillnad på 
den hetero- och den homosexuella kärleken – hade han inte tagit Petras lesbis-
ka kärlek på allvar hade han inte upplevt sig som chanslös i förhållande till den. 

Petra tvivlar på Angela och Agda som par men hon väljer ändå att kämpa för 
Angelas lycka med den andra kvinnan. När Agdas och Frideborgs äkta män dy-
ker upp på Eka inser Petra att om kvinnorna följer sina män blir hon åter en-
sam med Angela. ”Men fastän hon kände detta, kämpade hon ändå och det för 
Angelas skull. Hon hade sett en verklig ångest nyss i Angelas ögon för att Agda 
nu skulle glida undan. Och den där blicken kunde Petra ändå inte motstå, fast-
än den höll på att göra henne tokig.” (ASB 335) Petra kommer så småningom 
över sin svartsjuka inför Angelas relation med Agda, bland annat genom sin åter-
uppväckta kärlek till Tord. Angela och Petra återförenas som älskande individer. 
Som Paqvalén påpekar är deras kärlek inte exkluderande utan den har utrymme 
för kärlek till andra människor.341
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 – Du älskar Tord? frågade Angela.
 – Och du Agda? sade Petra.
 Men de logo med tårar i ögonen. De visste nu att kärleken till de an-
dra två endast hade bundit dem fastare tillsamman. (ASB 439)

I denna passage är Petras tvivel på den lesbiska kärleken borta och hetero- och 
homosexuell kärlek får samma status. Krusenstjerna låter Petra visa sin accep-
tans av kärleken i dess olika former när hon och Angela pratar om vilket namn 
Angelas barn ska få. Petra säger: ”– Du kan gärna kalla henne Thomasine Petra 
Angela Agda.” (ASB 496) Namnsättningen bildar en kedja av älskande par: Tho-
mas och Petra, Petra och Angela, Angela och Agda. Merete Mazzarella påpekar 
att detta är ett erkännande av Angelas integritet och av hennes ”rätt att älska an-
dra”.342 Detta ligger i linje med att kärleken mellan Angela och Petra har utrym-
me också för kärlek till andra människor.

Angelas och Petras relation och kärlek till varandra går som en röd tråd ge-
nom hela cykeln. Till Angelas ”flickår” hör en annan samkönad relation, nämli-
gen den med väninnan Stanny. Som Petra uttrycker det i Av samma blod så hade 
det ”varit något särskilt med Stanny” (ASB 309).

Angela och Stanny
I Kvinnogatan möter Angela Stanny på hushållsskolan Prästkragen. De fattar ge-
nast tycke för varandra och deras vänskap är en intensiv tvåsamhet med stor be-
tydelse för dem. ”Det föreföll dem så underbart och drömlikt att de nu voro 
vänner, att de kunde förtro varandra allt och förstå varandra.” (KG 97) Vänska-
pen innehåller stora mått av sensualism vilket till exempel visas i episoder som 
denna: ”Angela såg hungrigt på henne. Hon fylldes med ens av en lycklig bävan. 
[---] Deras händer hade slutits i ett fast grepp, deras hjärtan hade öppnats. De 
ägde varandras kärlek och förtroenden och drömmar.” (KG 223) 

Vid ett tillfälle kysser flickorna varandra. En natt blir de vittne till en parnings-
akt mellan hundar vilket får dem att tala om hur ett samlag går till. Stanny fylls 
av minnet av en kyss hon fått av sin bror Bernard. Minnet av den ena kyssen le-
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der till den andras förverkligande. ”Och häftigt gripen av minnet tog hon Ange-
las ansikte mellan sina händer. Angelas läppar darrade. Stanny kysste dem. Hon 
stod där bredbent som hunden nyss och borrade in sina händer i Angelas vita hud.” 
(KG 175) Det här är ett av de få tillfällen då Krusenstjerna markerar att flickorna 
inte vill att någon ska se deras närhet till varandra: ”Så foro de ifrån varandra. Nå-
gon kom i trappan.” (KG 175) Min tolkning av detta är att Krusenstjerna försö-
ker visa att flickorna ändå är medvetna om att de överskrider en gräns för kvinn-
lig vänskap och att de genom kyssen riskerar att bli synliga som lesbiska. Som en 
extra fingervisning till läsaren är den person de tror sig se komma i trappan Bell 
von Wenden.343 Som jag redan nämnt fungerar Bell som en markör för lesbiskt be-
gär. Björklund lyfter fram att Bell är ”den enda explicit lesbiska kvinnan i roman-
serien”344 och att hennes ganska opåkallade närvaro, som person eller tanke, då det 
gäller kontakter mellan kvinnor ger dessa ” homoerotiska övertoner”.345

Lång tid efter händelsen vet Angela att hon inte kan tala om kyssen, och den 
ger henne samvetskval i Porten vid Johannes. ”Men Angela skälvde därför att hon 
nu med samvetskval tänkte på hur hon och Stanny en månskensnatt omfamnat 
varandra. Nej, det kunde hon dock inte berätta för Thomas.” (PVJ 397) Men 
minnet av kyssen är så starkt att det driver Angela in i Thomas armar.

Där hon nu stod i den soliga skogen bredvid den man hon älskade, hade 
hon en blixtlik vision av blankt månsken som föll i vita rutor över golvet 
i hushållsskolans förstuga, av Stannys kortklippta gosshuvud då det luta-
des över henne, och hon hörde flämtandet från hundarna där ute på går-
den, vilkas kärlekslek hon och Stanny varit vittne till. Det upphetsade 
henne så, att hon kastade sig in mot Thomas. (PVJ 397–398)

De tre kyssarna binds samman där den första är en katalysator för den andra och 
en kedjereaktion startar. Som jag nämnt ovan bildar namnsättningen av Angelas 
barn en kedja av älskande par: Thomas och Petra, Petra och Angela, Angela och 
Agda. Här bildas en liknande kedja på händelseplanet, nämligen Bernard och 
Stanny, Stanny och Angela, Angela och Thomas.



112

kärleken utan namn

Trots sensualismen och kyssen ser sig flickorna som enbart vänner och i alla 
fall Stanny distanserar sig från lesbiska kvinnor. Flickorna talar i Kvinnogatan om 
kvinnor som älskar kvinnor, utan att sätta detta i samband med sig själva. Stan-
ny målar upp en mycket mörk bild av ”sådana kvinnor” (KG 216): ”– De äro 
olyckliga stackare, blöta som svampiga djur. De draga och locka en till sig. Och 
är man en gång hos dem, är man förlorad. Jag tror de liksom suga ut en, till dess 
man sitter där med tomt hjärta.” (KG 217) Den lesbiska kvinnan som vampyr är 
enligt Faderman en vanlig litterär schablon i europeiska 1900-talsromaner och 
Krusenstjerna anspelar på vampyrbilden vid flera tillfällen. Faderman menar att 
den lesbiska vampyren livnär sig av sitt offers energi och ungdom i stället för 
av hennes blod.346 Stannys bild av ett manipulerande väsen som tömmer offrets 
hjärta står i samklang med den bilden. Men som med så många av de traditionel-
la föreställningar som Krusenstjerna berör får den inte stå oemotsagd. Stannys 
uttalande motsägs till exempel genom att hennes egen kärlek till Angela är po-
sitiv och livgivande medan hennes incestuösa heterosexuella kärlek till sin bror 
blir en av orsakerna till hennes död. För Stanny är väninnerelationen mer kom-
plicerad än vad den är för Angela, enligt Domellöf, eftersom Stannys svartsju-
ka och manipulativa mor hela tiden närvarar i Stannys känslor och tankar. Det 
ligger en mörk skugga över Stannys upplevelse av samhörighet med Angela.347

Krusenstjerna gestaltar vänskapen mellan Angela och Stanny som något utöver 
det vanliga. Författaren tydliggör normbrottet bland annat genom andra karak-
tärers reaktioner. I sin svartsjuka över att Angela väljer Stannys sällskap planterar 
Bell frön av tvivel hos skolkamraterna – tvivel kring arten av Angelas och Stannys 
relation till varandra. Bell pekar ut sådant som de andra flickorna redan har sett, 
men hon gör det med en värdering. ”Ha ni sett hur de betjäna varandra? Ibland 
är det Angela som är page och Stanny prinsessa, andra dagar är det tvärtom. De-
ras förhållande till varandra – är inte det litet egendomligt?” Flickorna på skolan 
reagerar framför allt på Angelas beteende. ”Hennes ögon strålade bara när Stann y 
närmade sig eller när hennes röst hördes utanför fönstren.” (KG 207) En flicka 
med smeknamnet Kalle tar fasta på Bells antydningar. ”– Det är något konstigt 
med dem, hade Kalle sagt en kväll. Jag tror att Angela utövar en hypnotisk makt på 



113

4 lesbisk litteratur under 1930-talet

Stanny. Ha ni sett hur hon ser på henne, som om hon ville svälja hennes själ? Det 
är onaturligt.” (KG 207–208) Ordvalet ”onaturligt” för uttalandet rakt in i samti-
dens pågående homosexualitetsdebatt. Att det är den feminint framställda Angela 
som utpekas som vampyren, och inte pojkflickan Stanny, hör antagligen ihop med 
äldre litterära bilder av lesbiska. Enligt Faderman beskrevs lesbiska bland den fran-
ska dekadensens 1800-talsförfattare som feminina kvinnor, man kan till och med 
kalla dem femmes fatales. Exempel på detta är två romaner från 1835, Théophi-
le Gautiers Mademoiselle de Maupin och Honoré de Balzacs La Fille aux yeux d’or.348 

Krusenstjerna låter en annan flicka, Judy, sjunga en sång om Angela och Stan-
ny där Stanny i sista versen framställs som Angelas friare. ”Fröken Stanny var i 
går i stan, / hon anhöll då om skön Angelas hand. / Hon är rik och mäktig, bil-
dad och förnäm, / och hon kan bliva Angela en värdig vän.” (KG 209) Skolkam-
raterna nöjer sig inte med att tala om Angelas och Stannys relation utan börjar 
trakassera väninnorna. Angela känner extra tydligt av deras ovilja:

Ändå hade Angela sedan länge lagt märke till flickornas ovilja mot hen-
ne. Hon såg att de inte tyckte om hennes och Stannys heta vänskap. På 
sista tiden hade de tagit sig till med att härma de två vännerna. Kom-
mo Angela och Stanny gående arm i arm från sina morgonpromenader, 
kunde de få se ett par flickor dyka upp från något gömställe och fnittran-
de gå framför dem på samma sätt som de, med armarna om varandras 
liv. Eller Angela hörde dem kalla varandra vid små smeknamn liknande 
dem, vilka Angela och Stanny använde och som de trott vara deras egen 
hemlighet. (KG 215)

Angela och Stanny fortsätter att dra sig undan de andra flickorna som i sin tur 
blir allt fräckare: de skickar ut en flicka att spionera på paret vilket leder till öp-
pen konflikt. Angela känner sig djupt kränkt över de andras beteende. ”Precis som 
tjuvar ha ni stulit till er vad vi sagt till varandra, när vi trodde oss vara ensamma.” 
(KG 219) Flickornas hårda ord om Angela får henne att känna sig värdig öknam-
net ”Fröken Fån” och hon känner sig utestängd från skolans gemenskap. ”Huset 
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var stängt för henne nu och fyllt av fiender, som lurade på henne.” (KG 222) Ang-
ela inser att drömmen om Stanny inte kan bli verklighet: ”De kunde ju inte stän-
digt få vara nära varandra. [---] Och Angela grät lutad mot väggen, medan sakna-
den efter Stanny redan brände henne.” (KG 223) Krusenstjerna visar på de gränser 
som omsluter kvinnlig vänskap genom gestaltningen av skolkamraternas beteen-
de. Överskridandet av gränser, medvetet eller omedvetet, leder till bestraffningar.

Stannys mor, Isa Landborg, har genom sin dotters brev noterat de extraordi-
nära band som finns mellan henne och Angela. Hon menar att Stannys andra vä-
ninnor inte alls framkallat samma känslor. ”De ha inte betytt något för Stanny, 
som ni gör.” (KG 236) Isa beskriver att kärlek alltid avslöjar sig själv, och benäm-
ner därmed Stannys känslor för Angela som kärlek.

När man älskar, brinner man ju. Man tror att inga andra märka något, 
förstår inte att den hand man räcker fram är het, att ens ögon stråla, ja 
att till och med likgiltiga ord man uttalar ha en klang av ringande klock-
or. Så föreställde jag mig Stanny genom hennes brev, och sådan var hon. 
(KG 230–231)

Isa menar att Angela är farlig för Stanny. Hon säger att hennes ”eget lilla barn 
är i fara” (KG 231) och att Angelas ” inflytande över henne måste vara skadligt” 
(KG 235). Detta ej specificerade hot mot dottern är Isas ursäkt för att separe-
ra flickorna och hon avtvingar Angela ett löfte om att inte höra av sig till Stanny. 

I Porten vid Johannes är flickorna fortfarande åtskilda men Stanny är närvaran-
de i Angelas tankar. Angelas blotta berättelse om Stanny får Thomas att dra slut-
satser som hon själv ännu inte dragit.

Om vänskap betydde så mycket för henne, tänkte Thomas nästan med 
oro, vad skulle då icke kärlek vara för henne? Eller kunde hon inte skilja 
på vänskap och kärlek? Hyste hon samma känslor för denna Stanny som 
för honom, Thomas? Han visste hur lätt unga flickor blanda samman allt i 
sina hjärtan. Varför kom han att tänka på Bell von Wenden nu? (PVJ 396)
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I citatet visas olika möjligheter upp. Angelas känslor för Stanny kan vara en frå-
ga om vänskapssvärmeri men Angela kan också älska Stanny på samma sätt som 
hon älskar Thomas. Närvaron av Bells namn fungerar än en gång som en markör 
för homosexualitet, som Björklund påpekar, och förstärker på så sätt möjlighe-
ten att kärleken till Stanny är densamma som kärleken till Thomas.349 

I Älskande par återförenar Krusenstjerna Angela och Stanny. Den geografiska 
närheten mellan sommarstället Nybo och familjen Landborgs Ösa väcker Ang-
elas längtan efter väninnan. Hon drömmer om att Stanny kommer emot henne 
och ”sedan skulle allt vara som förr” (ÄP 20). I sin längtan söker sig Angela till 
Ösa där hon möter Stanny igen – ett möte som är starkt laddat för dem båda.

Plötsligt lösgjorde hon [Stanny] sina stora vackra händer från badkap-
pan, som de krampaktigt hållit fast vid, och lade dem på Angelas axlar.
 – Jag älskade dig, Angela, stötte hon fram. Jag har aldrig älskat någon 
så, utom en enda. [---] 
Beröringen av Stannys händer kom henne att skälva. (ÄP 22)

Flickorna återupptar sin vänskap och de är ”intensivt upptagna av varandras när-
het” (ÄP 25) och när de vidrör varandra ”gick en ilning av glädje igenom dem” 
(ÄP 70). Angela funderar över sina känslor och för henne bildar kärleken till 
Thomas och vänskapen med Stanny en helhet.

Men där hon låg med halvslutna ögon, ännu med nattens drömmar un-
der pannan, hade hon en förnimmelse av att hennes kärlek till Thomas 
och hennes vänskap för Stanny flöto ihop, bildade kronbladen till en 
enda blomma, som röd och svällande av doft och försommarens soliga 
glädje höjde sig ur hennes hjärta. (ÄP 27)

Angela skiljer inte heller på den fysiska beröring hon upplevt med kvinnor och 
den hon upplevt med Thomas. Den homo- och den heterosexuella kärleken och 
åtrån blir densamma.
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Minnet av denna Stannys kyss, som Angela knappast vågat tänka på, och 
minnet av hur Bell von Wenden omfamnat henne, då Angela druckit te 
uppe på hennes rum, smälte nu samman med de smekningar Thomas gi-
vit henne här i sängkammaren på Nybo. Angela kunde i tankarna icke 
riktigt skilja dessa kärleksbetygelser åt. (ÄP 83)

Här visar sig den sammanblandning Thomas oroar sig för. Den tycks dock ha en 
annan betydelse, nämligen att kärlek och åtrå är densamma oavsett kön. Att ri-
valerna Thomas och Bell smälter samman pekar mot att de är mer lika varandra 
än de tror, något jag återkommer till. 

Även om de andra romankaraktärerna inte har tillgång till Angelas tankar ser 
de något utöver det vanliga i de två unga kvinnornas relation. Krusenstjern a an-
vänder sig av sina karaktärers blickar och i Älskande par är det framför allt Stan-
nys familj som iakttar relationen. Stannys mor Isa, som redan i Kvinnogatan upp-
fattat sin dotters känslor för Angela, säger sarkastiskt att ”i går blevo ni förstås 
kära i varandra på nytt, små dumsnutar” (ÄP 35). För Isa tycks det potentiel-
la hotet mot Stanny vara glömt och hon är mest irriterad över närheten mel-
lan flickorna. ”– De där flickorna äro som två nyförälskade, Ola, utbrast hon då 
med ett irriterat skratt.” (ÄP 72) För Stannys bror Bernard är det inte heller nå-
gon främmande tanke att Stanny och Angela skulle vara mer än vänner. ”Och 
han fann att Angela ägde en stark sensuell charm. Var det den som Stanny för-
älskat sig i? Kanske hade hon kysst denna Angela med de mörka ögonen och det 
blonda håret?” (ÄP 136–137) Han minns att han uppfattat sin syster som en an-
drogyn varelse med ”makt att skänka kärlek till både män och kvinnor”. Innan 
han sett Stanny tillsammans med Angela uppskattade han systerns androgynitet 
men med Angela i rummet blir han ”het av svartsjuka” (ÄP 137).

Älskande par är den sista delen i cykeln som behandlar Angela och Stanny ef-
tersom Stanny dör i denna bok. Relationen rör sig hela tiden i ett spänningsfält 
mellan romantisk vänskap och homosexualitet. Jag menar att ett sätt att förstå 
skildringen av Angela och Stanny är att Krusenstjerna låter dem leva ut en ro-
mantisk vänskap, i en tid då sådana relationer inte längre tolkas som vänskap. 
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Att de öppet visar sina känslor för varandra ligger helt i linje med den roman-
tiska vänskapen men får konsekvenser som den romantiska vänskapen tidigare 
inte fick. Deras vänskap står dessutom mycket nära en homosexuell relation och 
på många ställen överlappar dessa två varandra. Krusenstjernas sätt att skriva in 
Bell von Wenden och Angelas lesbiska relation i seriens avslutande del är mo-
ment som ytterligare närmar Stannys och Angelas vänskap till homosexualitet.

I och med Kvinnogatans hushållsskola, som det här avsnittet börjar med, gör 
ytterligare en kvinna entré, nämligen lärarinnan Bell von Wenden. 

Bell von Wenden
I Fröknarna von Pahlen framstår lärarinnan Bell von Wenden som en av få, kanske 
den enda, som är uteslutande intresserad av kvinnor.350 Hon är också den enda som 
Krusenstjerna förser med en orsaksförklaring till sina känslor, även om frågan be-
rörs vad gäller en karaktär jag behandlar i kommande avsnitt, nämligen Agda. Bells 
lesbiska begär framställs i Kvinnogatan som en del av hennes natur: ”Hon kunde 
icke hjälpa det. Hon såg på kvinnorna, som en man ser på dem: med begärelse och 
heta önskningar.” (KG 151) Liksom i frågan om Charlie i Margareta Subers roman 
beskrivs en förklaring till Bells begär efter kvinnor. Förklaringen är, som Svanberg 
påpekar i Sanningen om kvinnorna, dubbel och det är både arv och miljö som lyfts 
fram.351 ”Hon var född med denna förbannelse i sitt blod, men hade hon i tid bli-
vit rätt ledd, kanske hon aldrig vaknat till insikt om denna sin natur.” För Bell är 
det ”helt naturligt att åtrå en ung kvinna” (KG 151) samtidigt som hon (av berätta-
ren) kallas ”det perversa barnet” (KG 152). Bell hade blivit övergiven av sina för-
äldrar och växte upp på ett barnhem. Hon var ett trotsigt barn som fick stryk av 
föreståndarinnan och vid detta läggs stor vikt.

Ur den första förskräckliga rädslan för att få stryk växte så småning-
om upp ett underligt begär därefter. Ett rasande, kittlande begär, som 
gjorde hennes strupe torr och brännande och som jagade henne ända 
in i nattens drömmar. När föreståndarinnan fingrade på knapparna till 
hennes byxor, klängde hon sig fast vid henne, snyftande, med vidöppna 
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ögon och ryckande som i spasmer. Skammen, blygselkänslan, allt smalt 
bort för denna längtan efter den svidande smärta de där händerna till-
fogade henne. Hon krängde och vred sig över föreståndarinnans knän 
blott för att i allt högre grad få känna njutningen av rappen, hettan i 
kroppen, de bultande pulsslagen. Hon begick handlingar, vilka stämpla-
des som okynne och elakhet, endast för att ånyo skälvande få ledas fram 
till föreståndarinnan och mottaga straffet. (KG 152)

Frågan om arv och miljö låg, som jag visat, i tiden. Enligt till exempel Inger Ehn 
Knobblock var en av 1930-talets tvistefrågor om homosexualitet var medfödd 
eller förvärvad.352 Krusenstjerna beskriver ett samspel och oavsett om tonvik-
ten läggs vid arv eller miljö så är formuleringen ”[h]on kunde icke hjälpa det” 
viktig (KG 151). I romanen poängteras på så sätt att Bell inte bär någon skuld till 
att hon är lesbisk. Att det är hennes ”natur” och helt ”naturligt” för henne bemö-
ter sannolikt lagstiftningens formulering som otukt ”som emot naturen är”.353 
Krusenstjerna tycks vara medveten om lagstiftningen och använder i romanen 
uttrycket ”sedlighetsbrott mot naturen” (KG 155).

Det är inte bara orsaksförklaringen till Bells homosexualitet som beskrivs 
dubbelt utan hela karaktären beskrivs på ett dubbelt sätt. Å ena sidan beskrivs 
hennes vackra yttre och ruttna inre:

Hon liknade en av dessa ljust röda blommor, som trivas i kärren och 
slingra sina slemmiga rötter allt djupare ned i dyn. De blomma i solske-
net med huvudena ovanför den blanka vattenytan, medan de hämta all 
sin näring och allt sitt liv från den underjordiska och mörka ruttenhet, 
som de stå fast i. Likt dessa blommor levde Bell ett dubbelliv, tvingad 
därtill av dunkla drifter och av den miljö hon vuxit upp ur. (KG 153) 

Väl värt att observera är att Krusenstjerna även här använder naturmetaforik: 
hur slemmiga och ruttna kärrväxterna än verkar är de naturliga – hur slemmigt 
och ruttet Bells begär än kan framstå är det naturligt. Å andra sidan får Bell själv 
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uttala sig om hur hon ser på den samkönade kärleken: ”Men att famna en bild 
snarlik en själv, fastän vackrare och mera utvecklad, det är att söka forma sig ef-
ter fullkomligheten. Då mognar man, då blir man helt kvinna.” (KG 179) Det 
slemmiga och ruttna ställs mot utveckling och fullkomlighet.

Kristina Fjelkestam läser Bell som en representation av tidens ”Manhaftiga 
Lesbian” och som en rakt igenom patologisk karaktär, något som kan ifrågasät-
tas.354 Bell framställs snarare som en tämligen feminin kvinna, Birgitta Svanberg 
beskriver henne till och med som ”en raffinerad femme fatale”.355 När Bells ut-
seende beskrivs får vi veta att hon ”var en smärt dam på trettio år, som hade 
ett blekt ansikte med stolt, fin näsa, röda, smala läppar, ljusa ögon och en mas-
sa färgat, gullgult hår” (KG 106). De andra lärarinnorna på skolan är avundsjuka 
på hennes skönhet. ”Den tvetydiga och utmanande varelsens guldgula hår stack 
dem också i ögonen. Särskilt var Fredrika ond däröver, medan Riken inom sig 
undrade, om hon skulle kunna fråga fröken Bell vad hon använt för tinktur.” (KG 
107) Utöver sitt feminina utseende arbetar Bell dels som textillärarinna, dels 
som danslärarinna – yrken som antagligen betraktas som kvinnligt kodade. Hon 
omger sig också av tyger, rökelse och vackra föremål i sin bostad. Till exempel 
står att läsa: ”På ett smalt bord stod en liten elektrisk lampa i form av en genom-
skinlig orkidé, och gardinerna fäste hon upp med sidenrosetter.” (KG 150) Bells 
bostad är långt ifrån Grevens pojkrum i Lydia Wahlströms Sin fars dotter. 

Bells kärlek till kvinnor handlar inte enbart om patologi som Fjelkestam me-
nar, utan snarare om en avvikelse som i Kvinnogatan fyller en subversiv funktion. 
Som Svanberg skriver i Sanningen om kvinnorna ”underminerar [hon] på sitt sätt 
den prydliga kvinnovärld där hon är satt att verka.”356 Svanberg poängterar att 
Bell inte heller framställs som renodlat osympatisk, utan snarare gestaltas hon 
tvetydigt, fängslande och problematiserande. Bells problem är inte att hon är 
lesbisk utan att hennes kärlek är egenkärlek. Det är hennes brist på solidaritet 
och förmåga att älska andra, inte hennes lesbianism, som fördöms i texten.357 
Paqvalén är inne på samma spår och hon poängterar att det som avgör begärets 
värde är ”närvaron eller frånvaron av ett etiskt förhållningssätt till den man be-
gär”.358 Ett förhållningssätt som Bell saknar.359
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Bell är Angelas lärarinna i Kvinnogatan. Bell minns de kvinnor hon älskat: Maj 
som förrått henne och Cecilia som dött ifrån henne. Minnena kopplas i texten 
till Angela och en av anledningarna till att Bell fattar tycke för henne är att hon 
påminner om Cecilia. ”Något i Angelas blick och rörelser väckte minnet av Ce-
cilia. Hjärtat drog sig smärtsamt samman för att på nytt släppa fram blossande 
rött blod.” (KG 161)

Bell tycker om sina elever ”och visste att hon var omtyckt av dem tillbaka” 
(KG 106). I och med Bells känslor för Angela uppstår dock viss misstro gen-
temot lärarinnan. Bondflickan Linnéa förstår inte vad det är hon ser, men hon 
upplever att Angela är i fara.

Linnéa hade misstro till den där lärarinnan. Hon tyckte det var något 
besynnerligt med henne. Inte bara håret. Ögonen hade en så underligt 
ruvande blick, som om de lurade på något. Instinktivt kände Linnéa sig 
rädd, då det där håret snuddade tätt invid Angelas ljusa huvud. Vad var 
det? En förnimmelse av att Angela på något sätt var i fara. Linnéa kunde 
inte komma ifrån det. (KG 146)

Bell sätter sig nära Angela på en lektion och lägger sin hand över hennes och 
denna närhet och beröring påverkar Angela på ett sätt hon inte kan förstå. ”Hos 
Stanny fanns det trygghet och vänskap. När Stanny var nära henne, som Bell nu, 
blev hon inte orolig och darrande. Ja, hon darrade i hela kroppen bara av att den 
där kvinnan lade sin hand på hennes.” (KG 147) Med Linnéas känsla av fara och 
Angelas kontrasterande mot trygghet och vänskap kan man tänka sig att Angela 
darrar av rädsla inför Bell. Det är dock inte det enda sättet att förstå detta dar-
rande. Krusenstjerna beskriver nämligen Angela som darrande i sensuella situ-
ationer. Ovan nämns att hon besvarar Petras kyss i Bröllop på Ekered med ”dar-
rande iver” (BPE 67), och i Av samma blod följs en kyss av att de två kvinnorna 
”darrade litet” (ASB 18). Den trygghet och vänskap Angela känner för Stanny 
kommer att kompletteras med att ”Angelas läppar darrade” (KG 175) då Stanny 
kysser henne. När så Krusenstjerna låter Angela darra även vid Bells beröring 
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kan läsaren sluta sig till att Bell måhända är farlig, men att hon inte är utan att-
raktionskraft. Kanske är det just i kraft av sin farlighet som Bell är attraktiv. Jen-
ny Björklund påpekar att Bell personifierar det farliga (och det sjukliga), vilket 
Angela och senare också Agda både repelleras och attraheras av.360

Bell ber Angela att komma och hälsa på henne och än en gång betonas det far-
liga hos Bell: ”Hennes ögon lyste, sammandragna, smala som strimmor. Mun-
nen var som ett blodrött streck. Håret kastade en skugga över halva ansiktet, så 
att andra halvan framträdde onaturligt blek och förstorad som hos en som har 
ett lyte.” (KG 147) Svanberg poängterar att Krusenstjerna ofta använder sig av 
ett dubbelt perspektiv. I bland annat beskrivningen av Bell använder hon ljus och 
skugga för att visa på tillvarons dubbelhet. Det trygga och välkända har en svår-
begriplig och dunkel skugga.361 Linnéa är inte den enda som lagt märke till Bells 
intresse för Angela. Stanny har också noterat intresset och i hennes ögon ”skym-
ta en glimt av svartsjuka”. Angela talar inte om för sin vän vad Bell sagt hen-
ne utan bestämmer sig för att hemlighålla inbjudan till lärarinnan. ”Men Ange-
las hjärta slog oroligt. Med ens hade hon beslutat att hon inte skulle tala om för 
Stanny att Bell bett henne besöka sig.” (KG 148) 

Något oroar Angela och hon undrar upprepade gånger vad Bell vill henne. Det-
ta till trots låter Krusenstjerna Angela besöka Bell i hennes rum. På bordet står ett 
foto som fångar Angelas blickar. Bell börjar tala om kvinnan på bilden, Cecilia, och 
hon kopplar sina känslor för Cecilia till Stannys känslor för Angela. ”– Vi ha rest 
tillsammans, levat med varandra som två… systrar, fortsatte Bell. Hon är död nu. 
Jag älskade henne för mycket, tror jag. – Som Stanny älskar dig.” (KG 178)362 Ang-
ela reagerar inte på Bells uttalande om sig själv utan på det hon säger om Stanny. 
”Angela ryckte till. Kanske Bell ändå sett dem den där månskensnatten.” (KG 178) 

Trots Angelas aning om att det hon och Stanny gjort överskrider kvinnlig 
vänskap uppvisar hon i samtalet med Bell okunnighet vad gäller lesbisk kärlek. 
Bell menar att många kommer att älska Angela: ”Både män och… kvinnor”. 
Detta är nytt för Angela: ”– Kvinnor? eftersade Angela undrande.” (KG 179) 
Bell fortsätter att tala om kvinnor som älskar varandra, ett okänt ämne för Ang-
ela. ”Angela smålog förvirrad. Hon förstod inte. Något sådant hade hon ju ald-
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rig tänkt på.” (KG 180) Krusenstjerna framställer den unga Angela som myck-
et oskuldsfull. Trots samtalet med Bell och sina egna upplevelser tycks hon inte 
förstå att det finns kvinnor som älskar varandra. När Stanny senare påpekar att 
Bell är kär i Angela bemöter hon detta med den i sammanhanget något under-
liga kommentaren ”– Kan en kvinna vara kär i en annan kvinna? frågade Ange-
la. Jag har aldrig hört något sådant.” (KG 216). Som läsare vet vi att Angela hört 
detta förut i och med det nyss citerade samtalet med Bell. Det finns flera oli-
ka sätt att förstå detta utifrån karaktären Angela. Det är möjligt att Krusenstjer-
na vill framställa det som att Angela ljuger, att hon glömt, att hon inte förstått, 
men det är också möjligt att kommentaren är till för att än mer markera Ange-
las oskuldsfullhet. Paqvalén påpekar att Angela intar en position ”som å ena si-
dan en närmast helig symbol för renhet och oskuldsfullhet, å andra sidan som 
ett objekt för allas begär”.363 Hennes oskuldsfullhet är en av de saker som gör 
att alla älskar henne. Som Paqvalén påpekar ser många av svitens övriga karaktä-
rer Angela ”som en primitivistisk fantasi, som en kropp genom vilken det begä-
rande subjektet söker nå sin förlorade ungdom”.364 Jag håller med Paqvalén men 
menar att Angelas oskuldsfullhet också kan vara en ”motdiskurs” mot samman-
kopplingen mellan homosexualitet och negativa företeelser. Angela är ren och 
oskyldig, alltså är hennes kärlek ren och oskyldig.

Bells tal om kvinnor som älskar kvinnor får Angela att tänka på ett nytt sätt 
om sina egna upplevelser.

Ett minne föresvävade henne: en afton hade hon sett Tage och Petra 
komma ut från den mörka salongen. Ljuset Angela hållit i handen hade 
sänt sitt fladdrande sken över deras heta och upprörda ansikten. Då hade 
hon kastat ljuset i golvet för att slippa se. Hade hon känt smärta, där-
för att hon svärmat för Tage, eller bara för att hon varit rädd att förlo-
ra sin Petra? (KG 180)

Hon tänker sig att det är en starkare makt än Bells som styr dennas handlingar. 
”Kanske mina också? tänkte Angela och såg ned i sitt knä. Och Stannys – den där 
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natten då hon kramade om min nacke.” (KG 181) Den natt som Angela tänker 
på är den då Stanny kysser henne, vilket här formuleras på ett försiktigare sätt.

Bell berättar om Cecilias död och om sin egen bakgrund som hittebarn för 
att ”väcka Angelas medkänsla”.365 Planen lyckas för en stund i och med att Ange-
la fängslas, känner medlidande och sitter stilla när Bell lägger sin arm runt hen-
nes midja. ”Hon [Angela] kände sig underlig till mods som inför något nytt.” 
Men Bell agerar av fel anledning, hon närmar sig inte Angela av kärlek, utan för 
att minska sitt eget lidande. ”Om hon kunde vinna Angela för sig, skulle svedan 
i hennes hjärta bli mindre.” (KG 182) Bell undanröjer eventuella tvivel om sina 
intentioner med Angela genom att kyssa henne, tidstypiskt beskrivet i maskuli-
num, som en älskare.

Bell drog häftigt Angela intill sig. Angela kände hennes andedräkt mot sin 
kind. Hon ville rycka sig lös, bli fri, men förmådde inte. Bell gav Angela 
en kyss. Inte en öm kyss, sådan en mor eller äldre väninna kan ge, utan en 
älskares kyss, het, passionerad och utan behärskning. (KG 183) 

Än en gång använder Krusenstjerna ett upprepande mönster – det som får Ange-
la att avbryta kyssen är detsamma som avbryter hennes och Stannys kyss: påmin-
nelsen om andra människors närvaro. ”Då hörde de utanför dörrar som slogo och 
Rikens röst, hög och gäll, som talade till någon. / Angela sprang upp.” (KG 183) 
Angela lämnar Bells rum för att inte komma tillbaka och hon har blivit rädd för lä-
rarinnan. ”Vad var det för ett underligt ansikte Bell plötsligt uppenbarat, naket och 
fritt från förställning, då hon tagit Angela i sin famn och kysst henne?” (KG 205) 

Angelas avslag plågar Bell, hon blir ”blek och sluten” och har ”en vemodig 
blick”. Varje dag frågar hon sig hur hon ska kunna vinna tillbaka Angela och för-
lusten är svår eftersom hon känt att Angela varit beredd att närma sig henne. 
”Hon hade känt att Angela ett ögonblick velat närma sig henne, att hon tjusats 
av henne, liksom Bell av Angela, men ögonblicket hade glidit undan.” Att åter bli 
ensam gör Bell bitter och hämndlysten. ”När hon icke kunde vinna Angela, mås-
te hon på något sätt skada henne.” (KG 205) Det är i detta skede som hon till 
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de andra eleverna antyder att Angelas och Stannys förhållande till varandra är 
”egendomligt” (KG 207) något jag behandlat ovan. Detta försök att skada Ang-
ela hjälper dock inte Bell. I sin ensamhet och svartsjuka upplever hon en vaken 
mardröm där kvinnorna hon åtrått dansar runt henne som skogsrån. Bells själv-
bild antar monstruösa proportioner och hennes rädsla handlar om hur kvinnor-
na sett på henne. Detta påminner om Charlies känsla i Margareta Subers roman 
av att vara ett skrump som hånas och föraktas av andra. Som Svanberg myck-
et riktigt påpekar är det när Bell ser sig själv med andras ögon som hon tycker sig 
vara en avvikelse.366

Hade alla de hon älskat gjort narr av henne? Vad mindes de nu av hen-
ne, Bell? En girigt framräckt arm, en mun som spetsades rovdjurslikt, 
ett par rödkantade ögon som glodde. Så hade de sett henne: vanställd av 
ett onaturligt begär, som några givit efter för, men alla hatat. (KG 210)

Bell är ensam och förvirrad och allt som återstår är en skugga ”med hår som 
ålande ormar”. Bell inser att skuggan är hennes egen och att hon liknar ett 
monster på grund av sin narcissistiska kärlek. ”Överallt fanns hon, därför att 
hon hade älskat sig själv, njutit sig själv, ätit upp sitt hjärta, så att blodet nu dröp 
om hennes läppar.” (KG 211) Att homosexualitet ofta har förståtts som narcis-
sism har många påpekat. Lillian Faderman konstaterar att kvinnors sexuella för-
hållanden till varandra i huvudsak har förståtts på två sätt: utifrån en heterosex-
uell förklaringsmodell eller utifrån en narcissistisk förklaringsmodell. ”Where 
the sex relationship between women is not modeled on heterosexuality, it is, 
contradictorily, narcissistic: Women love other women because in them they see 
themselves.”367 I Krusenstjernas romanuniversum tillskrivs narcissismen dock 
både kvinnor och män, både homo- och heterosexuella. Frågan faller snarare 
tillbaka på det etiska förhållningssätt Paqvalén nämner i sin avhandling: Är kär-
leken fokuserad på egennytta eller på jämställdhet och skapande?368

Bell räddas ur skogen av sina elever och skickas ”till en vårdanstalt för nerv-
sjuka” (KG 213). Om läsningen skulle sluta där tycks Bells öde mörkt och hen-
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nes lesbiskhet detsamma som narcissism. Men det är, som jag inledningsvis sagt, 
inte de enskilda romanerna som är avslutade helheter utan det är serien om 
fröknarna von Pahlen som utgör helheten. Delar av det som händer i Kvinnoga-
tan får andra förklaringar under seriens gång och Bells historia fortsätter.

I Porten vid Johannes träder Bell åter in i handlingen. Till stora delar är det en 
mörk bild som målas av henne, men det finns passager som motsäger hennes 
mörka sidor. När Angela får veta att Bell åter ska bli hennes lärarinna känner 
hon sig ”rädd, som stode hon i begrepp att på nytt möta ett öde som hon med 
fasa vänt sig ifrån” (PVJ 87). När hon tänker på Bells kyss får hon ”feber av olust” 
(PVJ 93) och när Bell närmar sig i rummet får Angela ”en svag känsla av ovilja” 
(PVJ 233). Bells intresse för Angela har inte minskat och i sin åtrå beskrivs Bell 
som ett rovdjur med ”ögonen som smala strimmor” och med en hungrig blick 
”som ville hon bita i henne” (PVJ 185). Bell liknar den lesbiska vampyr jag ti-
digare nämnt. Faderman påpekar att det länge var populärt att göra koppling-
ar mellan lesbisk, lärarinna, feminist och vampyr. Hon visar på möjligheten att 
kopplingen mellan lesbisk och lärarinna var avhängig av det faktum att de enda 
maktpositioner som stod öppna för kvinnor var inom utbildningsväsendet.369

Bell gör sexuella närmanden mot Agda, den karaktär som senare kommer att 
ingå i en lesbisk relation med Angela. I Bells ögon liknar Agda ”en österländsk sla-
vinna” och Bells tankar avslöjar för läsaren hennes maktbegär och brist på kärlek. 

En slavinna, det var vad hon alltid drömt om att äga. En ung trälinna 
med en underbar kropp som böjde ett glänsande marmorknä vid hen-
nes sida och hörsamt lyssnade till hennes befallningar. En orientalisk trä-
linna som hon köpt på ett solbadande torg i någon fjärran ökenstad och 
som tillhörde henne helt och hållet. [---] En undergiven slavinna som 
Bell kunde piska, om hon vore olydig, och låta kyssa sin fot, när hon var 
henne till lags. En tillbedjande slavinna, som om natten låg framför hen-
nes säng på en matta och ibland delade hennes bädd. (PVJ 360) 
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Bell vill inte ha någon att älska, utan hon vill ha någon att befalla över, någon 
som ska följa hennes minsta vink. Denna någon är heller inte vem som helst utan 
just en orientalisk kvinna. Bell erotiserar maktskillnader och den drömda slavin-
nan framstår inte som en människa utan just som en bild av underdånig kvinn-
lighet som dessutom är etniskt markerad. Slavinnan är ”orientalisk”, köpt i en 
”fjärran ökenstad”. Hennes händer är mörka och hon talar ”ett främmande gurg-
lande språk” (PVJ 360).

När Bell omfamnar Agda liknas Bell återigen vid ett djur. ”Det var som om en 
orm med smalt huvud och spetsig vass tunga ringlat sig uppför Agdas kropp.” (PVJ 
363) Agda som är fysiskt stark stöter henne ifrån sig och skyddar på så sätt sig själv, 
medan fantasi och verklighet flyter ihop för Bell och hon förnedrar sig själv.

Bell kastade sig framstupa med händerna mot golvet. I sin upphetsning 
inbillade hon sig att Agda låg under henne. Med utbredda armar slickade 
hon fånigt parkettgolvet. Hela hennes kropp ryckte krampaktigt. Hon 
tyckte sig vila mot en vek höft och känna skötets brännande syra mot 
sin tunga. (PVJ 363–364)

Bells maktlystna sida är påtaglig, men Krusenstjerna låter henne i någon mån för-
klara och försvara sig själv. I ett samtal med Angela berättar Bell än en gång att 
hon är ett hittebarn som uppfostrats på barnhem innan hon kom till sin fostermor. 
Hon berättar om de bestraffningar hon utsatts för och här får föreståndarinnans 
misshandel en annan tolkning än i Kvinnogatan. ”Jag fick stryk där. Ohyggligt med 
stryk av en gammal häxa till föreståndarinna. Hon gav mig ris för minsta orsak – 
eller för ingen orsak alls. Hon risade mig tills mina begrepp blevo så förvirrade, att 
jag längtade efter hennes breda feta händer.” (PVJ 239) Den innehållsliga skillna-
den mellan Kvinnogatan och Porten vid Johannes är tydlig, men det finns också en be-
rättarteknisk skillnad: i Kvinnogatan är det berättarrösten som talar om något som 
hände när Bell var barn, i Porten vid Johannes är det Bell själv som talar som vuxen. 

Föreståndarinnans ena nagel var deformerad och Bell drömmer fortfarande 
mardrömmar om nageln som hon kallar för klon. Hon kopplar sina traumatiska 



127

4 lesbisk litteratur under 1930-talet

barndomsminnen till det nervösa sammanbrottet i Kvinnogatan. ”Den [klon] var 
nära att draga mig intill sig då, den gången jag blev så sjuk. Nu väntar den bara på 
att finna mig alldeles hjälplös för att få riva mig i stycken.” (PVJ 239–240) Sam-
manbrottet som i Kvinnogatan framställs som orsakat av narcissism framställs i Por-
ten vid Johannes som ett resultat av svåra upplevelser. I Kvinnogatan framställs Bells 
tal som ett försök att manipulera Angela till att känna medlidande medan det här 
i stället framställs som rättframt och det faktiska resultatet blir att Angelas känslor 
för Bell förändras. ”Men nu kände hon inte uteslutande ovilja mot Bell. Något nytt 
hade kommit till. Medlidande? Kanske. Angela visste det väl inte själv.” (PVJ 241)

Bell uttrycker att hon är ständigt missförstådd, att ingen förstår henne, och 
hon jämför sig med sinnessjuka, djur och en röst från urtiden.

Jag förstår mig inte själv. Jag känner mig bara ibland som något slags 
djur, något halvtämt djur i människohamn. Nästan som den unga flick-
an på vårdhemmet jag berättade om. Ofta när jag talar med andra män-
niskor, stirra de som förbluffade på mig, som du nu, lilla Angela. Precis 
som om jag sagt miau miau eller vov vov! Eller snarare som om de plöts-
ligt fått höra ett skri från urtidens vildmarker. (PVJ 240–241)

I citatet ställs Bell utanför det mänskliga och det moderna. Som ett djur, som ett 
skri från urtiden passar hon inte in i tolkningsramarna och blir därför obegrip-
lig. Passagen utmynnar i något som hela romanserien försöker visa: att kvinnor 
hör samman. ”–Vi kvinnor äro ju ändå alla släkt med varandra. Något binder var 
och en av oss till den andra. Skall då ingen annan känna och tillstå det ärligt som 
jag? Att vi alla, alla äro av samma blod! Jag drages oemotståndligt till er, men ni 
hycklerskor, ni vilja inte begripa mig.” (PVJ 241) Bells ord gör intryck på Ange-
la och de hätskt utsagda fraserna antar formen av en vision. ”Kvinnor – alla släk-
tingar till varandra, tänkte Angela med Bell von Wendens ord ännu ringande i 
sina öron. Vi alla, alla av samma blod!” (PVJ 242) Fyra av seriens kvinnor visar 
sig vara biologiska släktingar och i den sista delen vars titel utgörs av Bells ord, 
Av samma blod, gestaltas ett kvinnorike bestående av dessa besläktade kvinnor.370 
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Att det är just Bells uttalande innebär att titeln laddas dubbeltydigt – i titeln lig-
ger också det lesbiska begäret.

Det är varken första eller sista gången som Krusenstjerna låter Bell förkla-
ra och försvara lesbisk kärlek och åtrå. I Kvinnogatan menar Bell att kvinnor och 
män är olika till sin natur, vilket hon ser som ett argument för samkönad kärlek. 

Män äro så olika oss. Aldrig förstå de oss. De leva i sig själva. Jag har ald-
rig träffat en man som inte var egoist. En man suger sin näring ur sitt 
eget starka jag. En kvinna måste alltid ha en annan att älska, att uppoffra 
sig för, att gråta och skratta tillsammans med. Hon är starkast då. Bor-
de inte kärleken vara lyckligast, då den man har kär är lik en själv – ock-
så kroppsligen? (KG 179)

Uttalandet är paradoxalt med tanke på att Bell vill ha en slavinna. I sin argu-
mentation tar hon dock inte hänsyn till detta begär. Bell lägger vikt inte bara 
vid kvinnors och mäns olika sätt att vara utan även vid deras olika kroppstyper. 
Sexuella handlingar kvinnor emellan leder, som jag tidigare nämnt, enligt Bell 
till en mer fullkomlig kvinnlighet. ”Men att famna en bild snarlik en själv, fast-
än vackrare och mera utvecklad, det är att söka forma sig efter fullkomligheten. 
Då mognar man, då blir man helt kvinna.” Bells argumentation rör sig från psy-
ke till kropp och landar slutligen i psyket igen, eller i själen som Bell säger. ”Jag 
tror att vi måste nå utom oss själva, men vi förlora oss och gå alldeles vilse, om 
vi söka en tvillingsjäl så helt olika oss som en man är.” (KG 179) 

I Bröllop på Ekered framstår Bell än mer än i de tidigare delarna, som en röst från 
marginalen och hon sätter ord på sin ensamhet och kärlekslängtan. Hon lider av 
att kvinnorna hon åtrår drar sig ifrån henne och hon har en stark känsla av utanför-
skap. ”Det är inte för mig livet är till. Jag står utanför. Som liten var jag ett barn-
husbarn. Och allt sedan jag blivit vuxen behandlas jag också som en sådan som 
inte hör hemma någonstädes.” (BPE 334) Det finns ljusglimtar, men Bell kan inte 
se dem i sin ensamhet. ”Hon såg inte stjärnorna som nu tänts uppe på himlen och 
sökte slå spröda trådar av ljus och silver i nattens mörka väv. Hon såg bara mörk-
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ret. En oändlig brunn av mörker, som hon stod vid randen av och var nära att gli-
da ned i.” (BPE 335)371 Bell undrar varför kvinnorna drar sig ifrån henne och hon 
lyfter åter fram fördelarna med att vara lika – hon, som kvinna, kan förstå andra 
kvinnor. ”Och vad har jag gjort? Jag har givit dem min kärlek. Kan jag hjälpa att 
jag måste älska dem? Min kärlek är bättre än männens. Jag är kvinna själv, därför 
förstår jag bättre vad de behöva. Jag vet vad de längta efter och hur deras tankar 
gå.” (BPE 333–334) Bell som tidigare drömt om en slavinna drömmer nu om att få 
visa den ömhet hon bär i sitt bröst, att få beskydda och att få uppnå fullkomlighet.

Jag skulle beskyddat Agda. Rört så varsamt vid henne. En ung flicka är nå-
gonting så oändligt sprött. [---] Hennes kropp är en underbar dyrbar vas 
som bär en eldröd blossande blomma. Den blomman bryter en man – han 
sliter itu den. En kvinna som älskar den unga flickan bara smeker blom-
man, lockar den att sakta, varligt öppna sig. Två kvinnor som älska var-
andra ha så mycket att anförtro varandra i sin kärlek. Den ena finner den 
andras kropp som en återspegling av sin egen. Världen blir harmoniskt 
fullkomlig. De le saligt, som om de funnit livets hemlighet. (BPE 335)

Krusenstjerna placerar dessutom in Bells kärlek i ett större sammanhang: ”Hen-
nes kärlek försmåddes. Och ändå rymde också hennes hjärta ett litet stoftkorn av 
guld från den stora oändliga kärlek som spänner sig kring allt levande.” (BPE 435)

Bell är kanske den enda i serien om fröknarna von Pahlen som man kan säga 
har en lesbisk identitet, i och med att hennes sexuella preferens är oberoende 
av en kärlekspartner. Frågor om (o)synlighet behandlas mest utförligt vad gäl-
ler Bell, vilket går i linje med tanken om att identitet och (o)synlighet är in-
timt förenade med varandra. I Kvinnogatan berättas som sagt om Bells barn- och 
ungdomstid. När Bell är 12 år blir hon adopterad av änkefrun Wenden och de 
två kommer att tycka mycket om varandra. När Bell är 18 år har hon en rela-
tion med en yngre flicka vid namn Maj, en relation som fru Wenden inte vet nå-
got om. Men hemligheten kommer att brutalt avslöjas av Majs syster vilket får 
katastrofala konsekvenser. Systern framställs som mycket osympatisk med sin 



130

kärleken utan namn

doft av ”billig parfym” och sitt ”rovfågelsansikte” (KG 154). Med utpressning 
som syfte avslöjar hon Bells sexuella preferens för den ovetande fostermodern. 
Systern provar flera olika formuleringar för att få fru Wenden att förstå vad det 
är hon menar. Hon frågar om frun vet ”hurdan Bell är?” och hon säger både att 
”Bell tycker om flickor” (KG 155) och att ”Bell har förfört min lilla syster” (KG 
156). Systern använder sedan uttrycket ”den otuktiga skolflickan” medvetet ”för 
att den gamla damen äntligen skulle få klart för sig vad det gällde” (KG 157).

Fru Wenden förstår till en början inte vad det är kvinnan säger, men hon får 
vissa associationer. ”Fru Wenden erinrade sig med ens en massa saker om otill-
börliga förhållanden. Tidningarnas notiser om sedlighetsbrott mot naturen, fast 
de gällde ju alltid förbindelser inom det andra könet, stodo med spärrad stil 
för hennes inre syn.” (KG 155) Här visas Krusenstjernas medvetenhet om sam-
tidsdebatten. Som jag nämnt flera gånger var homosexualitet ett omdiskuterat 
ämne på 1930-talet.

Som ett sätt att bemöta uttalandet om att Bell tycker om flickor låter Kru-
senstjerna fru Wenden använda sig av den ännu delvis verksamma svärmeridis-
kursen. ”– Alla unga flickor tycker väl om varandra, sade hon nu leende. Det 
hör till den åldern.” (KG 155) Det är ordet ”förfört”, och inte uttrycket ”den 
otuktiga skolflickan”, som får fru Wenden att förstå vad det är Majs syster talar 
om. ”Hon förstod det med ansträngning och en känsla av yrsel.” (KG 156) Sys-
tern hotar med att avslöja vad Bell har gjort inför omvärlden och hon påpekar 
de konsekvenser det skulle få för fru Wendens rykte. ”Jag har riktiga bevis. Och 
jag tänker draga dem inför skolföreståndarinnan. Det som hänt kommer att bli 
känt av alla. Ni skall inte kunna gå ut i sällskap utan att mötas av viskningar: där 
är den där som skyddar den otuktiga skolflickan…” (KG 157) Vid hotet om att 
alla ska få veta brister frun i gråt, oförstående och ovillig att acceptera att hen-
nes fosterdotter skulle ha ingått i en lesbisk relation, ovillig att ens ta sådana ord 
i sin mun. Hon vill att den andra kvinnan ska tiga.

– Säg ingenting mer, mumlade hon. Jag begriper inte riktigt. Säkert har 
ni misstagit er… Jag har visserligen hört någon gång om… om sådant. 
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Men jag trodde inte att det fanns… Har min lilla Bell betett sig mot er 
syster på något sätt som kan misstolkas? Ni får inte tala om det för nå-
gon. I gengäld är jag beredd till allt vad ni begär. (KG 157) 

Det dåliga rykte som Majs syster utmålar som en konsekvens är det som får fru 
Wenden att besluta sig för att göra som systern säger. ”Hennes hus, hennes döde 
mans hem, finge icke vanäras. Hon måste köpa sig fri.” I Krusenstjernas text är det 
dåligt rykte som är det farliga och inte straffarbete eller dylikt. Fru Wenden har 
inte en tanke på att Bell skulle kunna få ett juridiskt straff för sina handlingar. Inte 
heller hänger hon sig fast vid vad Bell har gjort. Fru Wenden känner ”förtvivlan 
och besvikelse” men egentligen inte inför Bells sexuella preferens. Det primära är 
att Bell stängt sin fostermor ute: ”Hon [Bell] hade ljugit och levat ett hemligt liv, 
som fru Wenden, som varit så god mot henne, icke haft en aning om.” (KG 158)

Krusenstjerna ger avslöjandet av Bells sexualitet en extra knorr i och med att 
avslöjandet i sin tur avslöjas. Bell har nämligen bevittnat utpressningssituationen 
genom att tjuvlyssna. I rädsla flyr hon ut i staden och vandrar längs gatorna, oro-
lig över hur hon ska handla. ”Hon ville fly och slippa förhöret. Hon bävade för 
att tala om hela sanningen.” Bells rädsla och skuldkänslor manifesterar sig runt 
henne i och med att hon hamnar på en okänd gata, ”kall och grå”, full av män-
niskor som för Bell mest liknar någon sorts spökvarelser. ”Deras ansikten skeno 
vita under svarta hattar, ur rockärmarna stucko deras stora vita händer fram.” 
Att det handlar om hennes skuldkänslor är tydligt i och med att hon ”kände sig 
själv brottslig, och därför tyckte hon att de sågo brottsliga ut” (KG 159). Även 
för Bell tycks kärnpunkten vara att hon inte berättat sanningen. Den tanke som 
inte lämnar Bell någon ro är att hon måste berätta: hon ”måste berätta hela san-
ningen för sin gamla vän” (KG 160). Sanning och lögn har flutit samman.

Sanningen och lögnen, de voro ju lika varandra som de där två unga 
gatstrykerskorna framför henne. För henne, Bell, åtminstone, samman-
slingrade, omöjliga att skilja åt. Lögnens lem grep om sanningens och 
ville inte släppa taget. Maj hade förrått henne. Vad var det då för ord hon 
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sagt till sin syster, ord som liknade sanningen, som gåvo lögnen sanning-
ens dräkt? (KG 160)

När Bell kommer hem för att tala ut med sin fostermor är det för sent – fru 
Wenden är död. ”Hon hade dött av hjärtförlamning, sade läkaren sedan. Men 
Bell förstod att hennes hjärta hade brustit av sorg över fosterdottern.” (KG 161)

Därefter fortsätter Bells begär att synas. I Porten vid Johannes blir det tydligt att 
både homo- och heterosexuell kärlek kan avslöjas på ett ögonblick.

Och plötsligt möttes Thomas’ och Bells blickar. Han såg i Bells ögon att 
hon måste älska Angela, och han vände sig undan från hennes blick med 
ett föraktfullt leende. Men dessförinnan hade Bell med snabb intuition 
spårat hans egen kärlek till den unga flickan emellan dem. Från denna 
sekund avskydde de varandra. (PVJ 187)

På en tillställning i den homosexuelle Kiss Nilssons ateljé bjuder Bell upp Ange-
la och kvinnorna dansar tillsammans. ”Hon rörde sig smidigt intill Angela i dan-
sen. Hon slöt henne intill sig. Hennes andedräkt for över Angelas kind.” Närhe-
ten provocerar Angelas blivande älskare Thomas som avbryter dansen genom att 
fysiskt dra Angela från Bell. ”– Ni behöver inte vara kavaljer, fröken von Wenden, 
sade han, blek av vrede.” (PVJ 195) Thomas har bara behövt se på Bell för att veta 
”vad hon var av för sort” (PVJ 255) – ett uttryck som i cykeln ofta används om 
de homosexuella männen. Det skrivs också ut vilken ”sort” som menas. ”Hon var 
en sådan, som inte bryr sig om män, det var kvinnor, unga flickor, som behaga-
de henne.” (PVJ 256) Thomas menar att ”[d]ylikt känner man genast på sig” (PVJ 
255–256). Det är ett intuitivt igenkännande som avslöjar både Bells lesbiskhet 
och Thomas känslor för Angela. Thomas har mött andra lesbiska kvinnor och han 
låter dessa möten ligga till grund för sin ovilja mot Bell.

Han hade träffat alltför många av den typen för att finna dem ens vidare 
intressanta. De voro ju ofta högt begåvade och kunde fängsla genom en 
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viss hård intensitet eller vemodig upplöst charm. Men i allmänhet äck-
lade de honom, och i synnerhet fruktade han dem, när de sökte nästla 
sig in hos kvinnobarn, som han själv ville beskydda eller få älska. Därför 
hade han sprungit fram och rivit Angela ur hennes ormarmar. (PVJ 256) 

Det som provocerar Thomas mest är alltså, som Paqvalén påpekar, när lesbiska 
kvinnor blir hans rivaler.372 Bell är en sådan rival genom sina känslor för Angela.

Bell låter Thomas dra Angela ur hennes armar, men hon konfronterar honom 
senare och säger till honom att lämna Angela ifred. ”– Rör inte vid lilla Angela, 
sade hon. Det var bara det jag ville säga er.” Från att ha varit ”[k]all, utan spår av 
sentimentalitet” (PVJ 256) blir Bell osäker när hon ska sätta ord på sina känslor. 
Hon tvekar i sitt tal, här uttryckt genom ett tankstreck: ”Då lärde jag mig att – 
att hålla av henne.” (PVJ 257) Som i Bells samtal med Angela låter Krusenstjerna 
en sorts talande tystnader uppstå. Om sig själv och Cecilia sade Bell ”som två… 
systrar” (KG 178) och om vilka som kommer att älska Angela ”Både män och… 
kvinnor” (KG 179). Tystnaderna avslöjar att det är långt ifrån enkelt att uttala 
lesbisk kärlek och lesbiskt begär. Denna ordlöshet finns också som jag tidigare 
visat i Margareta Subers Charlie. 

Krusenstjerna uttrycker Bells position genom både röst och kroppsspråk i Por-
ten vid Johannes. ”Hennes stämma blev med ens osäker. Hon sänkte blicken.” Trots 
sin tvekan och osäkerhet ser Bell till att det står alldeles klart vad det är hon vill. 
”– Angela är ännu oskuld, viskade Bell hest. Ni kommer att göra henne olycklig. 
Släpp henne därför. Lämna henne åt mig.” Thomas reaktion är till en början enbart 
vrede och förakt. ”– Hålla av! Bli avhållen av er, fröken von Wenden, sade Thomas 
föraktfullt. Det vore bättre för henne att hon hamnade på en öde ö, att hon ble-
ve helt ensam och övergiven av alla, än att hon komme i ert våld, ni bleka smy-
gande orminna.” (PVJ 257) Vid flera tillfällen i romansviten kopplas Bell till nå-
got ormlikt och hennes hår spelar en särskild roll i detta. Som jag nämnt ovan ser 
sig Bell vid ett tillfälle som en skugga ”med hår som ålande ormar” (KG 211). Ti-
digare i Kvinnogatan står att Bell får igenom sin vilja i förhållande till de andra lära-
rinnorna genom sitt hår och temperament: ”Men de måste alltid falla till föga för 
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henne. När hon blev ond, var det som om hennes gyllene hår fylldes av smala or-
mar, som med utstickande gadd spottade åt Riken och Diken.” (KG 143) Dessa 
beskrivningar för associationen till Medusa, det kvinnliga monster som enligt gre-
kisk mytologi hade ormar i stället för hår. Domellöf menar att detta ”betecknar 
den förgörande och skräckinjagande aspekten av kvinnlig livskraft.”373 ”Orminnan” 
är dubbelbottnad – dels ett farligt väsen, dels en livskraft. Detta återkopplar till 
den dubbla gestaltningen av Bell som jag tidigare visat på.

I tankarna håller Thomas Petra ansvarig för situationen. Petra borde förbjuda 
Angela att umgås med sådana som Bell. Det som dock skrämmer Thomas är att 
Bell har sett det som han trott var en hemlighet. ”Men innerst i hans hjärta bubb-
lade det som av blodet från ett sår, som ville kväva honom. Denna kvinna som var 
kär i Angela hade spårat hans hemlighet. Hur kunde hon veta? Stod det då så tyd-
ligt att läsa i hans ögon?” (PVJ 258) Bell har sett Thomas hemlighet och hon har 
sett honom för vad han är, ”en gammal liderlig hanhund, när han om våren fått 
upp spåret på färskaste ungtiken” (PVJ 257). De två rivalerna är mer lika varandra 
än de någonsin skulle erkänna. Som Paqvalén påpekar åtrår de båda unga kvinno-
kroppar, båda framställer den andra som ett hot mot den unga kvinnan och båda 
beskriver varandras begär i form av djurmetaforer.374 Djurmetaforiken är åter-
kommande i sviten och den är inte entydigt negativ. Som Svanberg till exempel 
visat står fåglar för unga kvinnors frihetslängtan i Krusenstjernas författarskap.375

Angela är en nyckelperson i Fröknarna von Pahlen bland annat för att hon är 
den som alla älskar. Angela involveras med Petra, Stanny och Bell och i den sista 
delen uppstår ett sexuellt fullbordat lesbiskt kärleksförhållande, nämligen mel-
lan Angela och Agda.

Angela, Agda och kvinnoriket på Eka
I romansvitens sista del, Av samma blod, lever Angela i ett sexuellt kärleksförhål-
lande med en annan kvinna, Agda. Angelas känslor för henne planteras redan 
i Den blå rullgardinen.376 Agda är barnflicka åt Angelas kusiner och hon gör ett 
starkt intryck på den tolvåriga Angela. Agda framstår som en port till något un-
derbart och främmande.
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Ofta sedan under lektionernas möda skulle Angela tycka att lärarinnan 
förvandlades till Agda, och mitt i vintern skulle hon förnimma doften 
av gula rosor. Då kunde lärarinnans pekpinne som fördes utmed skol-
kartan med ens få vingar och dess torra rassel mot kartbladet bli till ett 
väldigt sus, medan sagans fågel styrde bort mot ett blånande, underbart 
land. (DBR 41)

När de träffas igen, i Porten vid Johannes, känner Angela genast igen Agda trots att 
hon inte sett henne sedan barnsben.

Fastän Angela ej sett henne sedan den tiden för så länge sedan på Eke-
red kände hon strax igen henne. Denna brunhylta unga skönhet med de 
svarta strålande ögonen kunde inte vara någon annan än det trolska sa-
goväsen, som i böljande skira kläder och med trädgårdens gula rosor 
kring sitt blåsvarta hår och i en girland ända ned till sina fötter stigit in i 
skolrummet på Ekered till de förtjusta barnen. (PVJ 300–301) 

Agdas och Angelas fysiska relation tar sin början när Agda provar ut en kjol till 
Angela i Av samma blod. Agda omfamnar henne och de vet att de älskar varan-
dra. ”All den ömhet de gått och samlat på bröt ut. De älskade varandra. Hade 
inte deras händer viskat det, då de berört varandra, där de suttit vid fönstret? 
Hade inte också deras ögon sagt det?” (ASB 245) Angela och Agda kommer till 
insikt om sin kärlek genom fysisk beröring. Krusenstjerna visar att kärlek inte 
bara är en tanke eller känsla utan också en handling – man kanske kan tala om 
en känslans praktik. Kvinnorna älskar med varandra och det är en av de få jäm-
lika fysiska kärlekshandlingar som gestaltas i romansviten. Det är dessutom, en-
ligt Svanberg, den första skönlitterära skildringen på svenska av ett samlag mel-
lan kvinnor – om man bortser från pornografiska texter.377 

Jag har tidigare påpekat att gestaltningar av natur/naturligt förekommer fli-
tigt i Krusenstjernas verk och att hon i och med detta kan sägas ”queera” pri-
mitivismen. Spelet mellan natur/naturlig blir tydligt inte minst i Av samma blod 
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genom Angelas och Agdas relation. Deras kärlek framställs som naturlig, som 
Björklund påpekar, genom att paret kopplas till naturen via bland annat bild-
språket.378 Svanberg påpekar att Krusenstjerna använder ett vegetativt och ett 
animaliskt bildspråk för att beskriva kvinnornas känsloliv i von Pahlen-cykeln. 
Det vegetativa bildspråket är otvetydigt positivt och visar upp kärleken och er-
otiken som meningsfull och extatisk medan det animaliska bildspråket snarare 
pekar på kärlek och erotik som skrämmande kroppsliga drifter.379 

Angelas och Agdas relation beskrivs med det ljusa, vegetativa språket och na-
turen blir deras rum. De kommer nära varandra i naturen och Agdas närvaro får 
Angela att känna en stark samhörighet med naturen. ”Vid Agdas sida kände Angela 
åter denna samhörighet med allt i naturen som nyss fått henne att falla i drömmar 
över den gamla båten. Var det en ny förälskelse som kom henne att åter förnim-
ma tingen omkring sig på detta nästan berusande sätt?” (ASB 254) Deras gravida 
kroppar jämförs med markens ”groende växande värld” som döljs under snön och 
kvinnorna har en stark känsla av samhörighet med denna växande värld. ”De hade 
en blid och ljuvlig känsla av att de hörde samman med denna natur. De voro själva 
naturmakter.” (ASB 305) Som i fallet med Petra, Angela och Bell skrivs de kvinno-
älskande kvinnorna in i naturen. Vad gäller Angela och Agda skriver Krusenstjerna 
rakt på sak att deras kärlek är naturlig:

De hörde samman på ett sällsamt sätt, som blommor, som träd som fin-
na sig växande tätt intill varandra så att blad och grenverk flätas sam-
man. I deras hemliga värld fanns inte längre plats för några män. Naturen 

hade givmilt och slösande fyllt det tomrum som männen lämnat efter sig i deras 

liv. [Min kursiv.] (ASB 306)

Även kvinnornas fysiska beröring beskrivs med naturmetaforer:

Så smeka också två blomkalkar varandra, när en sommarvind sakta för 
dem samman. Så berör också fjärilens guldöversållade vinge helt lätt 
blombladet och tyckes strö ett glittrande stoft över det. Och vågorna i 
sjön dyka in i varandra, förande varandra framåt gungande i solskenet.
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 Långt innan våren var där, medan snön ännu vilade över allt och tjälen 
icke gått ur jorden, värmdes Angela och Agda i en vårens lek som kom 
dem att stråla. (ASB 307)

Varje beröring framkallar ilningar av lycka och åtrå. ”Snuddade deras händer 
vid varandra, gingo rädda och lyckliga ilningar igenom dem. Berörde de helt 
flyktigt med läpparna varandras mjuka kinder, kändes lyckan nästan för stor att 
bära.” (ASB 306–307) Angela och Agda gör varandra lyckliga, men i lyckan lig-
ger också något nytt och främmande, något de inte riktigt förstår. Krusenstjer-
na skriver att ”[d]e voro lyckliga på ett sätt som de aldrig förut varit lyckliga på” 
och lyckan benämns som underlig: ”En underlig lycka riste deras kroppar.” (ASB 
304) Vidare sägs att i deras känslor ”låg något underbart och härligt som de icke 
kunde göra sig reda för” (ASB 307). Som i fallet med Bell förmedlas att deras 
gränsöverskridande gör dem i någon mån obegripliga. ”Men i själva verket voro 
de fortfarande hjälplösa och funno sig oförklarliga som ett par unga djur.” [Min kur-
siv.] (ASB 258) Kanhända är valet att likna Angela och Agda vid djur en påmin-
nelse om den animaliska driftens närvaro. Som jag tidigare nämnt pekar det ani-
maliska bildspråket i sviten på kärlek och erotik som skrämmande kroppsliga 
drifter. I den vegetativa lyckan mellan Angela och Agda finns därmed också hän-
visningar till den kroppsliga driften.

Kvinnorna försöker förstå sig själva och sin relation till varandra. Agda pre-
senterar tankar kring den samkönade kärleken och för henne är den fysiska rela-
tionen till Angela annorlunda än den varit med andra kvinnor. Tidigare har Agda 
tyckt att sexuella handlingar mellan kvinnor varit orätt och hon har känt äckel 
efteråt. Men nu har ”hon träffat en kvinna som hon verkligen höll av” (ASB 246). 

Det här, tänkte Agda dunkelt, var inte som när Lotty smekt henne eller 
när Bell von Wendens händer och läppar berört henne. Detta var som i 
livets barndom då ingen ännu ätit av kunskapens träd på gott och ont. 
Det låg ljus och renhet och ett saligt lugn däri. 
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 Hon förstod inte att allt vad hon lärt sig av Bell och Lotty nu mognat 
och svällde därför att hon träffat en kvinna som hon verkligen höll av. 
(ASB 246)

Detta anser jag vara en kärnpunkt i romansviten: Krusenstjerna undersöker 
sexualitetens villkor och kommer ständigt fram till att det är känslorna som av-
gör om något är rätt eller fel. Den stora frågan är om handlingar begås med eller 
utan kärlek. Svanberg påpekar samma sak, fast med andra ord, hon säger att det 
är ”kärlekens art och sinnelag som avgör om den skall bedömas som en ond el-
ler god makt”380 samt att det är ”den värdekontext” en handling ingår i som av-
gör hur den ska förstås.381 Paqvalén formulerar frågan som en konflikt: ”konflik-
ten mellan en skapande, jämlik och utvecklande kärlek och en icke-skapande, 
ojämlik och steril erotik”.382

Både Svanberg och Paqvalén menar att Krusenstjerna följer Ellen Key i sin 
syn på kärlek. Key var på många sätt en radikal tänkare i sin tid och hon före-
språkade att det var känslan, och inte vigseln, som avgjorde om en relation skul-
le betraktas som sedlig eller osedlig. Hon lade vikt vid den fysiska sidan av kär-
leksförhållanden och menade att själens upplevelse renade det sinnliga. Det som 
är fel och osedligt, enligt Key, är att hänge sig åt sexuell aktivitet utan att kän-
na kärlek.383 Eva Borgström påtalar att många i kvinnorörelsen läste Key selek-
tivt.384 Det är väl värt att påpeka att även Krusenstjerna använder sig av Keys 
tankegods på ett selektivt sätt. Krusenstjerna gestaltar till exempel Keys idé om 
kärlekens avgörande betydelse, men frånsäger sig Keys begränsning av kärleken 
som något som förutsätts äga rum mellan kvinna och man.

Angela och Agda älskar varandra och därför kan deras relation, enligt de-
ras egen och romanens logik, inte vara orätt. Den samkönade kärleken får sitt 
rättfärdigande, som Paqvalén säger, genom att känslan är ömsesidig och äkta.385 
Det är känslorna som avgör och andra hinder som till exempel klasskillnader 
får stå tillbaka för kärleken. ”I intellektuellt avseende stod ju Angela högre än 
Agda, vilkens alla förnimmelser tycktes komma från hennes känslor och hjärta. 
Men var det egentligen något företräde? Var icke allt, som det var något värde 
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med, känslor och hjärta?” (ASB 305–306) Att hänge sig åt sexualitet utan kär-
lek är däremot orätt. Den heterosexuella Adèle illustrerar detta gång på gång. 
Här nöjer jag mig med ett exempel: ”Men hos Adèle hade kärleken töat upp till 
ett tunt slask av erotik som icke kunde taga kärlekens namn.” (ASB 45)386 Adèle 
är dessutom den av seriens kvinnliga karaktärer som mest liknar en vampyr, vil-
ket Svanberg har visat.387

Krusenstjerna ställer inte bara frågan ”med eller utan kärlek?” utan också en 
av tidens stora frågor, nämligen ”vad är kärlek?”. Svanberg pekar ut kärleksfrå-
gan som en viktig fråga i Krusenstjernas text: ”Pejlandet av begreppet ’kärlek’, 
medvetandet om att det kan användas på olika sätt och ringa in helt olika käns-
lomässiga erfarenheter, är ett viktigt tema i Pahlen-cykeln.”388 Jag har här tagit 
fasta på relationerna mellan några av romansvitens kvinnor och varje relation 
kan ses som ett försök att besvara frågan vad kärlek är. Samma sak gäller för de 
heterosexuella relationerna som jag lämnat utanför denna undersökning. Man 
kan som Svanberg säga att ”Eros har för Agnes von Krusenstjerna många uppen-
barelseformer”.389 Det är på sin plats att påpeka att Fröknarna von Pahlen vimlar 
av kärlekshemligheter – den lesbiska kärleken är en av många och läsaren pre-
senteras för ett myller av heterosexuella hemligheter såsom förälskelser, förlov-
ningar, krossade hjärtan, otroheter, graviditeter och utomäktenskapliga barn.

Även om kärnfrågan handlar om huruvida något görs med eller utan kärlek så 
brottas Angela och Agda med frågor om deras kärleks beskaffenhet och värde. Pa-
qvalén menar att det finns många passager där det blir tydligt att homosexualitet 
var tabubelagd och kriminaliserad under den tid då romanerna skrevs. Just dis-
kussionerna om rätten att älska en person av samma kön påminner om detta.390

Angela drabbas av tvivel och samvetskval.

Men de begär som uppfyllt Bell och som Angela då tyckt så vederstygg-
liga, voro de inte desamma som Agdas och Angelas egna? Det gick ett 
ögonblick runt i Angelas huvud. Med en plötslig förtvivlan stödde hon 
sig mot Agda. 
 – Det är väl inte något orätt vi gjort? nästan skrek hon. Det var så 
vackert, så ljuvt. Var det synd? (ASB 260) 
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Angela ifrågasätter inte sin eller Agdas personlighet eller identitet utan hon ifrå-
gasätter de handlingar de utfört. Det handlingsorienterade perspektivet övervä-
ger vad gäller de flesta kvinnliga karaktärer i Fröknarna von Pahlen – man kan tala 
om en flytande sexualitet. Varken Angela, Agda, Stanny eller Petra har någon utta-
lad sexuell identitet och de har mer eller mindre fysiska kärleksrelationer till både 
kvinnor och män. När Angela och Agda ingår sin lesbiska relation sker en omde-
finiering av erotiken och inte av det egna jaget. Det är handling – att kyssa Agda 
– som stillar tvivlet: ”Dessa milda kyssar hade inte något syndigt i sig.” (ASB 261) 

För Angela, som för Bell, är det inte okomplicerat att tala om samkönad kär-
lek mellan kvinnor. I Angelas verbala kärleksförklaringar kan man se både ett 
hinder att tala och ordens makt att göra känslorna verkliga. När Angela säger 
till Agda att hon älskar henne sker det över flera sidor. De befinner sig ute i na-
turens frirum, i skogen, och Angela inleder med: ”– Om du vore en ung man, 
skulle jag bestämt förälska mig i dig, sade Angela djärvt.” (ASB 255) Uttalandet 
leder till att Agda berättar om kärleksnätterna med Gusten och Lotty och till 
ett av Agdas försvarstal för kvinnors rätt att älska varandra. Angelas hjärta bul-
tar och hon blir andfådd för att till slut säga ”– Jag – jag älskar dig, viskade hon”. 
Viskningen till trots tycks orden ljuda högt. ”Orden tycktes dåna i stillheten. 
Varför hade hon uttalat dem? Men blott och bart genom detta att hon sagt dem 
blevo de nu till något verkligt. Lika verkliga som den tysta skogen omkring dem 
och den blå himlen över dem!” (ASB 257)

Krusenstjerna låter som sagt Agda verbalt försvara den lesbiska kärleken och 
hon menar att kärleken har många former: ”Två kvinnor kunna väl också älska var-
andra, i synnerhet om de som vi inte ha några män att älska. Är deras känsla bara 
äkta, är den riktig och rätt.” (ASB 256) Agda gör Bells förklaring till sin: kvinnor 
och män är så olika varandra medan kvinnor förstår varandra. Agda hänvisar direkt 
till Bell: ”Så där brukade åtminstone Bell förklara det.” (ASB 259) Bells tal har haft 
effekt och hennes argument får fungera som en förklaringsmodell och ett rättfär-
digande för Agdas kärlek. Paqvalén har påpekat att erfarenheterna med Bell och 
med andra, både kvinnor och män, utgör en sorts bas för Angelas och Agdas rela-
tion. Deras erfarenheter fungerar både som en kunskapsbank och som något att 
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värdera relationen mot.391 Som Björklund påpekar använder sig Agda av Bells för-
ståelsemodell samtidigt som hon distanserar sig från henne.392 ”Hennes känsloliv 
är väl förvridet. Vi, vi äro riktiga kvinnor, fast vi inte ha några män och inte behö-
va några heller nu. Och vi – vi hålla av varandra, och det gjorde du väl inte med 
Bell.” (ASB 259–260) Agda distanserar sig från bristen på kärlek och en sorts brist 
på kvinnlighet. Lesbiskhet är inget problem så länge man håller av varandra, så 
länge känslan är äkta och så länge kvinnor ”äro riktiga kvinnor”. Vikten av att vara 
en riktig kvinna lyfter Anna Williams fram i samband med att Agda tänker på ett 
fysiskt möte hon haft med Bell. Agda oroar sig för sin kvinnlighet men konstaterar 
att hon är kvinna fullt ut.393 Bilden av vad det är att vara en riktig kvinna kompli-
ceras av den samkönade kärleken vilket vi snart ska se.

I Agdas förklaring finns hela tiden frågan med eller utan kärlek. Trots denna 
övertygelse om kärlekens rätt tvivlar Agda på sig själv och på sin rätt att älska 
Angela. På en promenad i skogen blir den gravida Angela trött och detta påmin-
ner Agda om det hon ser som en brist hos sig själv.

Jag borde naturligtvis bära henne, tänkte Agda. 
 Men hon visste att hon inte skulle orka det. Efter sina ömma ord och 
kärleksförklaringar nyss kändes denna hennes oförmåga som en skam. 
En man, som älskat Angela, skulle tagit henne i sina armar och triumfe-
rande stolt och lätt burit henne genom skogen och snön. Han skulle ald-
rig låtit henne gå så här och trötta ut sig. Men Agda hade inte en mans 
styrka. Hur kunde hon då våga älska? (ASB 262)

Agda känner skam över att inte ha en mans styrka. Men det är inte vilken man 
som helst hon jämför sig med utan en i högsta grad romantiserad bild av mas-
kulinitet – hur många män orkar egentligen bära en gravid kvinna genom snö i 
skogsterräng? Men det kanske inte är poängen. Poängen är snarare att Krusens-
tjerna visar att rätten att älska (en kvinna) är kopplad till maskulinitet. Den tan-
ken kan fungera som ett avstamp in i Agdas könsöverskridanden, genom vilka 
hon, som Paqvalén säger, ”intar en kvinnlig maskulinitetsposition”.394 
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Krusenstjerna klär Agda i manskläder redan i Den blå rullgardinen: ”Agda såg 
mer trolsk ut än någonsin, med en röd luva på det blåsvarta håret och en mörk 
kavaj, en sådan som pojkar bruka ha, med blanka knappar.” (DBR 108) Paqvalén 
lyfter fram att Agdas maskulinitet (eller androgynitet) visas i Bröllop på Ekered. 
Den nakna Agda väcker där den homosexuelle Gustens begär och han beskri-
ver henne som ”[d]en underbara nakna flickynglingen”.395 Temat planteras alltså 
i tidigare delar men utvecklas inte förrän i den sista delen där Agda avviker från 
kvinnlighetens norm genom att klä sig helt och fullt i manskläder. Hon gör det-
ta under en tid då hon i övrigt är intimt förknippad med något mycket kvinn-
ligt, hon är nämligen gravid. I Williams tolkning bidrar graviditeten till att göra 
Agda svårplacerad inom ramarna för ”kvinnligt” och ”manligt”: ”Agda är inte an-
tingen – eller men hon är heller inte både – och. Hon befinner sig i det kvinnligas-
te av tillstånd men klär sig i kostym och låter inte graviditeten bli ett hinder.”396 

Till en början får graviditeten förklara Agdas val. ”Havande kvinnor ha all-
tid nycker. Än äta de besynnerliga saker, krafsa till och med aska ur kakelugnar-
na och förtära den glupskt. Agda fick en plötslig önskan att klä sig i pojkkläder.” 
(ASB 248) Klädvalet innebär ett mentalt könsöverskridande. ”Samtidigt antog 
hon något gosselikt i själva sitt väsen och känsloliv.” (ASB 250) Agdas blick fo-
kuserar vid ett par tillfällen sina byxklädda ben och Krusenstjerna visar kläder-
nas effekt på karaktären. Dels känner sig Agda fri: ”Hon hade en härlig känsla av 
frihet och obundenhet. Hon tittade skrattande ned på sina ben och stötte spark-
stöttingen framför sig så att den tunna snön över isen yrde.” (ASB 252) Dels blir 
hon en annan: ”Agda tittade ned på sina kvinnligt skeva ben med de inåtgående 
knäna i långbyxorna. Hon kände ändå att hon blivit en annan i den här dräkten. 
Hon förstod inte riktigt sig själv.” (ASB 255)

Klädernas effekt är både en frihetskänsla och ett mentalt könsöverskridande. 
Kläderna hör också ihop med den samkönade kärleken.

Varför hade hon klätt sig i gosskläder? Var det kanske i en omedveten 
känsla av att hon i denna kostym föreföll att ha mera rätt att älska Ange-
la än eljes? Något som hittills hållit sig stilla och dolt djupt inne i hennes 
väsen hade plötsligt brustit ut i blomning, då hon smekt Angela. Så fort 
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hade alltsammans kommit över henne att hon inte riktigt hunnit med 
i sin egen utveckling. Handlingen med Angela var redan ett fullbordat 
faktum, innan hon börjat att närmare grubbla över sina känslor. På ett 
egendomligt sätt kände hon sig nu fri. Denna förnimmelse av kroppens 
och själens frihet hade hon aldrig förr haft. (ASB 257) 

Många saker står på spel samtidigt. Paqvalén menar att Agda klär om för att rätt-
färdiga sin kärlek till Angela – en linje även jag har följt i mitt resonemang – och 
att hon genom förklädnaden återställer en sorts heteronormativ ordning. Den 
maskulinitetsposition Agda intar ger henne dessutom en nyfunnen auktoritet.397 
Williams lyfter fram ”den nya kvinnan” och menar att den omklädda Agda står 
för en ny kvinna som själv väljer vilka kläder hon ska bära och vem hon ska äls-
ka.398 Något har hänt med Agda – hon har förändrats och utvecklats genom att 
älska Angela och förändringen är frihet. Hon känner sig fri till både kropp och 
själ. Att bilden av ”den nya kvinnan” var aktuell i tiden har jag redan visat och 
konnotationen ”ny kvinna” finns i Agda-gestalten, men den är inte lika tydlig 
som i fallet med Margareta Subers karaktär Charlie. Agda kopplas inte till mo-
derniteten på samma sätt som Charlie gör utan hon knyts snarare till djur och 
natur. Krusenstjernas kvinnor är kanhända framför allt ”nya kvinnor” i en Ellen 
Keysk mening med kärlek och moderlighet som främsta egenskaper.399

Som jag nämnt i avsnittet om Bell förser Krusenstjerna henne med olika or-
saksförklaringar; Bells lesbiska begär knyts till både arv och miljö. Även Agdas 
lesbiska begär förses till viss del med orsaksförklaringar. I citatet ovan står att 
det är ”[n]ågot som hittills hållit sig stilla och dolt djupt inne i hennes väsen” som 
”brustit ut i blomning, då hon smekt Angela” (ASB 257). Begäret och kärleken 
framställs som något essentiellt. Det Krusenstjerna skrivit några sidor tidigare 
framstår som en kontrast: ”Hon förstod inte att allt vad hon lärt sig av Bell och 
Lotty nu mognat och svällde därför att hon träffat en kvinna som hon verkligen 
höll av.” (ASB 246) Det inneboende ställs sida vid sida med det inlärda. I Pet-
ras tankar handlar Agdas lesbiska begär om något inneboende – ibland som nå-
got hotfullt och ibland som något neutralt. Petra tänker att Agda kanske är ”ett 
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av dessa tvåkönade väsen, en hermafrodit400, som slagit sina klor i Eka och såra-
de det och dem som hade sin bostad där” (ASB 314). Men hon tänker också att 
Agdas förvandling kan ha något med Angela att göra: ”Eller fanns grodden till 
denna nya gossevarelse inom henne redan sedan länge och hade det bara fordrats 
Angelas närhet för att grodden skulle skjuta upp?” (ASB 315)

Det som framför allt gör Agda synlig som lesbisk är maskulinitetens anspråk, 
maskulinitetens koppling till rätten att älska en kvinna i en heteronormativ ord-
ning. Paqvalén har påpekat att omgivningen kopplar Agdas manskläder till ett sam-
könat begär.401 Williams observerar att denna kvinna i manskläder möts av positi-
va reaktioner.402 De första reaktionerna på Agdas kostym är glädje och attraktion. 
Men Krusenstjerna låter henne snart nog väcka tankar om lesbiskhet hos utanför-
stående karaktärer. Agda har i hemlighet sytt sig en herrkostym och när hon första 
gången uppenbarar sig i den nya dräkten förvånar hon kvinnorna runt omkring sig. 

Mat höll på att tappa frukostbrickan i förskräckelsen en morgon, då hon 
kom in i salen och fann en ung herre där. Men när den unge herrn raskt 
vände sig om och Mat fick se att det var grevinnan Agda, brast hon i 
skratt. Hon tyckte att det var en ypperlig idé. Det var skönt att få se ett 
par herrbyxor bland alla kjolarna på Eka. (ASB 249)

Både Angela och Frideborg attraheras av henne. ”Angela darrade till litet, när 
hon efter en stund kom ner. Hon fann Agda förtjusande. [---] Frideborg fnissade 
åt Agda, men plötsligt sprang hon fram, slog armarna om hennes hals och kys-
ste henne mitt på munnen.” (ASB 249) Att en kvinna i manskläder signalerar les-
biskhet blir tydligt genom Adèles kommentar när hon får syn på Agda: ”– Nu ha 
de också fått en älskare, anmärkte hon elakt.” (ASB 250) Manskläderna kommer 
att väcka uppmärksamhet även fortsättningsvis, men Angela och Agda tycks inte 
medvetna om de signaler dräkten sänder ut. Som i fallet med Angela och Petra 
är Angela och Agda mer omedvetna om omvärlden än vice versa. 

Angela och Agda betraktar sitt förhållande som en positiv hemlighet. ”Deras 
kroppar brände. Deras ögon strålade. De hade en underligt ljuv hemlighet som 



145

4 lesbisk litteratur under 1930-talet

ingen annan visste.” (ASB 249) För att bevara sin hemlighet söker de sig ut i na-
turen. Williams påpekar att naturen fyller en funktion som frizon och kopplar 
detta till romanen som frizon – ”en plats där nya idéer kan prövas i den konst-
närliga frihetens namn.”403 Svanberg har observerat att Angela och Agda rör sig 
i naturen och hon lägger fokus på att de utforskar och söker ”nytt, oupptäckt 
land”.404 Deras sökande av det nya landet tycks, enligt min mening, inte helt och 
hållet frivilligt, utan de är tvungna att söka sig utanför de vanliga sociala rum-
men. Det är en flykt, ett sökande efter en plats att få vara ifred på.

Utan att bry sig om vart de gingo trängde de allt djupare in i skogen, 
som föreföll dem som en okänd, tät djungel, full av hemligheter. Det var 
som om de flydde, sökte sig ett gömställe. De måste vara ensamma med 
varandra. En ny värld började med ett svagt skimmer höja sig omkring 
dem – de förälskades nya värld. (ASB 258)

När Angela och Agda får vara ensamma med varandra närmar sig beskrivningarna 
utopiska dimensioner. I citatet ovan framstår en förälskelsens nya värld i en djup 
djungel som också kan läsas som en utopisk plats. Detta går att jämföra med be-
skrivningen av Agdas tankar om sin sexuella relation med Angela: ”Detta var som 
i livets barndom då ingen ännu ätit av kunskapens träd på gott och ont. Det låg 
ljus och renhet och ett saligt lugn däri.” (ASB 246) Båda passagerna närmar sig den 
kristna ur-utopin Eden. Utopin beskrivs också tidigare i sviten av Bell när hon be-
skriver följderna av kärlek mellan kvinnor: ”Världen blir harmoniskt fullkomlig. 
De le saligt, som om de funnit livets hemlighet.” (BPE 335) Krusenstjerna tycks 
här framställa de positiva konsekvenserna av att följa sina sanna känslor. Det finns 
många utopiska inslag i Fröknarna von Pahlen men jag lämnar denna tråd för att i 
stället fortsätta analysen av skogen som en frizon för det samkönade begäret.405

I skogen känner sig Angela och Agda fria eftersom ”[i]nga ögon bevakade dem, 
ingen lyssnade på deras ord” (ASB 304). Krusenstjerna tillskriver kvinnorna en 
viss medvetenhet om sin egen synlighet som kärlekspar och låter dem välja att 
försöka hemlighålla sin relation. I texten läggs ingen större vikt vid detta hemlig-
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hållande och kvinnorna är inte så bra på att bevara sin hemlighet som de tror. Ag-
das kläder gör henne synlig som en potentiell älskare och hennes och Angelas be-
teende väcker uppmärksamhet och frågor. När Angelas kusin Edla första gången 
ser Agda i hennes pojkkostym frågar hon sig ”Vad hade man egentligen för sig på 
Eka?” (ASB 263). Och när Edla ser Agda och Angela tillsammans tycker hon genast 
att de ser ut som ett kärlekspar. ”När hon varseblev Agda vid Angelas sida, ryck-
te hon åter förvånad till. Sannerligen sågo de inte ut som fästfolk! Eller, korrekta-
re, som ett ungt gift par.” Agdas omsorger om Angela får Edla att tänka att det är 
Agda som är barnets far: ”Alldeles så såg det ut.” (ASB 264) Edla noterar de blick-
ar kvinnorna ger varandra och den underton ”av ömhet som darrade i allt vad de 
sade”. Hon ser att de rör vid varandra och hon ser deras leenden. Edla vet att det är 
något speci ellt hon ser, men hon förstår inte riktigt vad.406 ”Edla drog sig frysande 
undan. En eld, vars uppkomst hon ej kände till, brann i närheten av henne.” (ASB 
265) I Edlas värld är en lesbisk relation något ”hart när otroligt”.

När Edla körde runt på gården för att vända, upptäckte hon i fönstret 
till arrendotorsbostaden [!] Adèles bleka ögon. Skrattade de åt något? 
Hon vände på huvudet och såg Agdas gossklädda gestalt långsamt stiga 
uppför trappan vid Angelas sida. 
 Nu höll hon Angela om livet. Edla for raskt därifrån. Hennes egna 
ögon voro också de bleka av förvåning som över något hart när otroligt 
hon plötsligt fått vara ett ovilligt vittne till. (ASB 266)

Både Adèle och Edla står utanför den innersta cirkeln av kvinnor på Eka, men 
Krusenstjerna låter dem uppfatta den relation som Angela och Agda tror är de-
ras hemlighet. De som står närmast Angela och Agda – Petra och Frideborg – 
har också observerat de känslor kvinnorna har för varandra. För Petra var in-
sikten om Angelas och Agdas kärlek en smärtsam process, vilket jag har visat i 
avsnittet ovan om Angela och Petra, medan det för Frideborg inte tycks vara nå-
got märkvärdigt alls. Hon utbrister obekymrat till Tord: ”Därborta på Eka har 
Angela ju Agda. De äro ett par för sig.” Tord som tidigare inte gjort skillnad på 
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Petras kärlek till Angela och sin egen kärlek till Petra reagerar häftigt på Fride-
borgs uttalande. Han kopplar det samman med sin hustrus ord om att man på 
Eka ”fått en älskare” (ASB 292) och kanhända är det den explicit sexuella kopp-
lingen som får honom att reagera. ”Men om Angela ville han inte höra något så-
dant. [---] – Det är lögn, sade han häftigt.” (ASB 292–293) 

Krusenstjerna låter Angelas och Agdas kärlek observeras av flera karaktärer 
som i sin tur reagerar olika. Vi har allt från Edlas och Tords misstro till Adèles ska-
deglädje och Petras acceptans. Petras acceptans är i någon mening nödvändig ef-
tersom hon framstår som matriarken över kvinnoriket Eka. I Av samma blod for-
mulerar Agda en vision: ”Eka skulle fyllas av röster. Parken och huset skulle bli ett 
stort och kärleksfullt rike för barn och kvinnor.” (ASB 477–478) Visionen är på 
god väg att realiseras genom Frideborg, Angela, Agda och deras barn. Petra me-
nar att ”Eka borde myllra av barn för att ta bort skammen att en kvinna en gång 
bott där och icke velat erkänna sin avkomma” (ASB 480). Detta syftar på tidiga-
re nämnda Laura som skickade bort sin dotter Rosita, Agdas och Frideborgs mor.

För att kvinnoriket ska bli möjligt krävs vissa offer och det gifta par som le-
ver på Eka, Tord och Adèle, är några av dessa. Adèle fungerar genom hela serien 
som en orm i paradiset och utan hennes död skulle friden inte ha kunnat lägga sig 
över Eka. Svanberg menar att Adèle står för en ondskefull kvinnlighet som måste 
förintas för att tron på ett kvinnligt paradis ska hålla ihop: ”Först när den ’onda’ 
kvinnligheten, den goda moderns demoniska vrångbild, utplånats och dräpts i 
Adèles gestalt, kan kvinnorna på Eka med lugn ta sitt rike i besittning och kvin-
noparadiset, den nya guldåldern, ta sin början.”407 Jag vill tillägga att såvida Adèle 
inte mördats skulle heller inget ha förmått Tord att lämna Eka och Petra. Merete 
Mazzarella menar att Tord utgör ett hot mot Petras självständighet. Att avlägsna 
honom är grundläggande för att kunna bevara Petras autonomi.408

Tord upplever sitt äktenskap med Adèle som plågsamt och hon står för ond-
ska och tristess. Det är bara med Petra han har varit lycklig. ”Den enda tid han 
känt något av lyckan att leva var när Petra hållit av honom.” (ASB 331) När så 
Petra berättar för Tord om hur hon blivit övergiven av Angela och Tord inser att 
Petra älskar henne beslutar han sig för att döda sin hustru. För Tord innebär för-
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lusten av Petras kärlek att han blir en mördare. ”Det var Petra som släppt lös 
det lystna odjuret, då hon så plötsligt lämnat hans famn.” (ASB 321) När Adèle 
är död ansluter sig Petra till samma förklaringsmodell och hennes kärlek åter-
uppväcks. ”All den ömhet hon en gång känt för honom vände nu plötsligt till-
baka. Om hon blivit hans älskarinna, skulle allt detta säkerligen icke ha skett. 
Det skulle inte varit något annat blod på hans händer då än små stänk av drop-
par från Petras oskuld.” (ASB 415–416) Petra känner skam över att inte ha följt 
sina känslor och det som händer Tord blir ett bevis på de ödesdigra konsekven-
ser som kan följa av att inte välja kärleken. ”Var det inte hon som syndat? Hon 
hade givit honom en liten bit av sig själv och sedan låtit honom längta sig sjuk 
dessa år. Ja, hon hade handlat skamligt.” (ASB 430) 

När Tord bara har en kort stund kvar i frihet ger de två sig åt varandra och äls-
kar för första och sista gången. Samlaget ger mer styrka åt Petras dröm om att 
bli mor och hon hoppas bli gravid. ”Hon grep med armarna ett krampaktigt tag 
om sin kropp som hoppades hon så kunna hålla kvar den säd hon mottagit, pres-
sa in den i sig, gömma den, driva den till grodd och spirande.” (ASB 481) I hen-
nes längtan efter moderskap ligger en dröm om att bli mor till ett helt släkte, 
till allt levande. ”Hon ville äga alla dessa barn, alla dessa blänkande ögon. Hon 
ville svälla och rymma alla världar, bli en stammoder för allt nytt liv som kräla-
de, sprang, andades med lungor och gälar.” (ASB 483) Drömmen infrias genom 
att Petra blir matriark över kvinnoriket på Eka. Mazzarella menar att Petra har 
ett samhälle att förfoga över och att hon framstår som en samhällsmoder i Ellen 
Keys och Elin Wägners anda i stället för en biologisk moder.409 

Drömmen om alltings samhörighet visualiseras genom att de fyra kvinnor-
na på Eka blir ett med varandra och naturen. De hör varandra, växandet, mar-
ken och våren till.

De bildade en kedja av armar och hjärtan. De tyckte sig höra saven rin-
na i träden, de stannade böjande huvudena över någon kvist som re-
dan bar knoppar. Deras blickar foro smekande över gräsmattorna, där 
enstaka gröna strån stucko upp. Då kände de sig växa med naturen, då 
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grönskade de, då rann saven till också i deras hjärtan. De sögo in dof-
ten av den fuktiga myllan. De stannade och läto sina ansikten bada i vår-
luften. (ASB 485)

Deras blickar söker sig till rymden och Krusenstjerna poängterar deras både fy-
siska och psykiska likhet. Deras rike sluter sig runt dem.

Och när stjärnorna trädde fram på himlen, lutade de sig tillbaka och 
blickade leende upp. Då voro deras ansikten så lika varandra. Deras 
ögon hade samma glans av speglade drömmar, deras bultande hjärtan 
samma lilla förväntansfulla skälvning. Och parken slöt sig omkring dem. 
En ring av träd som börjat knoppas och fridfullt bidade grönskan som 
skulle hölja dem. (ASB 485)

Petra, Angela, Agda och Frideborg utgör en stark kvinnoseparatistisk gemen-
skap som förstärks av de släktband som binder dem samman. Det finns också 
en annan gemenskap, en sorts homosexuellt kollektiv, som kvinnorna kommer 
i kontakt med. De homosexuella männen utgör ett kotteri som trots motsätt-
ningar fungerar som en fristad för till exempel Bell. 

De homosexuella männen  
– ett tänkbart kollektiv för lesbiska kvinnor?
I Fröknarna von Pahlen skildras en grupp homosexuella män. Gruppen består 
av Stellan von Pahlen, Gusten Värnamo af Sauss, Elias Vanselin och Kiss Nils-
son. I del I hänvisar jag till Eve Kosofsky Sedgwicks resonemang om identifi-
kationsmöjligheter. Hon menar att en könsseparatistisk tolkning av homosex-
ualitet ofta innefattar en universaliserande förståelse av homo-/heterosexuell 
definition, vilket gör att homosexuella kvinnor kan identifiera sig med kvinnor i 
allmänhet och homosexuella män med män i allmänhet. En könsöverskridande 
förståelse å andra sidan innefattar ofta, enligt Sedgwick, en minoriserande syn, 
vilken leder till identifikation mellan homosexuella i första hand. Men den skul-
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le kunna leda till att lesbiska kvinnor identifierar sig med heterosexuella män ut-
ifrån argumentet att de delar en ”manlighet” och ett begär till kvinnor.410 Angela 
och Agda ingår, som sagt, i en kvinnoseparatistisk gemenskap, men det är också 
möjligt för dem (och för andra kvinnor) att identifiera sig med och mot manli-
ga homosexuella karaktärer och relationer.

Svanberg har berört flera aspekter av det manliga homosexuella kollektivet. 
En av hennes poänger är att männen fungerar som en motbild till kvinnorna.

Agnes von Krusenstjernas avsikt med skildringarna av konstnärskotte-
riet kring greve Värnamo av [!] Sauss har troligen varit att de skall fung-
era som en fond av urartad storstads- och överklasskultur, mot vilken 
hon som en motbild vill teckna kvinnokulturen på Eka. Storstadskultu-
ren blir i hennes version en manskultur i förfall.411

De homosexuella männen representerar det negativa i storstads-, överklass- och 
manskulturen. De manipulerar, utnyttjar och klättrar på varandra och tar avstånd 
från kvinnor.412 De lever på alla sätt kärlekslösa liv och Svanberg poängterar att 
homosexualiteten i deras fall ”skildras som ett förfallsfenomen, en känslornas för-
flackning, snarare än som utslag av lidelse och förbjuden passion.”413 Det som gör 
dessa män perversa är inte homosexualitet utan just bristen på kärlek samt rädslan 
för och avståndstagandet från såväl kvinnan som naturen.414 Paqvalén påpekar att 
Krusenstjernas gestaltning av de homosexuella männen som feminina, narcissistis-
ka och degenererade följer stereotypa beskrivningar i tiden från både sexologi och 
sekelskiftesdekadens. Hon påpekar vidare att det i sviten inte bara är homosexuel-
la som tillskrivs dekadens och förfall utan det gäller också heterosexuella kvinnor 
och män.415 Dragen tillskrivs de karaktärer som bryter ”mot en livsbejakande kär-
lek”.416 Paqvalén följer samma linje som Svanberg – fördömandet av de homosex-
uella männen tillskrivs deras brist på kärlek (och deras kvinnoförakt).

Jag instämmer i stort sett i Svanbergs och Paqvaléns resonemang men intres-
serar mig dessutom för aspekter som inte har uppmärksammats i någon stör-
re utsträckning i tidigare forskning – nämligen det kollektiv de homosexuel-
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la männen utgör även för lesbiska kvinnor. Genom att Krusenstjerna synliggör 
dessa manliga karaktärer som homosexuella visar hon att homosexualitet finns; 
genom att i romansviten låta andra ta del av deras mötesplatser skapas en mö-
tesplats för lesbiska och när ingen annan finns att lätta sitt hjärta inför kan den 
lesbiska karaktären tala till den homosexuelle.

De homosexuella männen som skildras i sviten är synliga som homosexuel-
la bland annat genom sitt kroppsspråk, utseende och tal. Krusenstjerna skildrar 
dem som feminina och dekadenta, aspekter som påpekas gång på gång. En del av 
detta kan man förstå genom det Mazzarella säger, nämligen att dessa homosex-
uella män får beteckna ”onatur” i betydelsen av det artificiella och konstgjorda. 
Att flera av dem är konstnärer följer samma linje – konst blir här motsats till na-
tur.417 Detta står i bjärt kontrast till den lesbiska kärlekens naturlighet och Kru-
senstjernas inplacering av de kvinnliga karaktärerna i naturen.418 

Hos Stellan lyfts ”feminina” sidor fram. ”Den tjugufemårige Stellan svängde 
fram och hälsade. Han rörde sig mellan möblerna kokett och varsamt som en 
flicka.” (PVJ 11) Vidare kopplas Stellans känslolägen till den kvinnliga kroppen 
genom anspelningen på menstruella besvär: ”Han reste sig och stampade i golvet 
hysteriskt som en ung flicka, när hon vissa dagar i månaden inte känner sig riktigt 
väl till pass.” (BPE 153) Stellan och de övriga homosexuella männen är djupt fas-
cinerade av kvinnokläder, smycken och parfym.419 Stellans lust till kvinnokläder 
finns redan i hans barndom vilket beskrivs bland annat i hans syster Paulas minnen.

 
På eftermiddagen hade Stellan svassat omkring klädd till flicka. Det var 
hans förtjusning. Han behandlade Paulas kläder på ett mycket mera ömt 
och försiktigt sätt än hon själv. Han nöp i tyget, knixade som en flicka, 
dansade och hoverade sig. Men han satte aldrig en fläck eller rev sön-
der sig. (PVJ 62)

Gusten, den rike greve som delvis förser de övriga med pengar, beskrivs som 
lastbar. Han jämförs med ”en uppsvälld pussig padda, trött sittande vid lasternas 
pöl” (PVJ 207). Levernet har satt sina spår på Gusten och lastbarheten syns även 
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på hans kropp. Det finns inga tvivel om arten av de sexuella utsvävningar som 
Gusten roat och roar sig med. Orgier beskrivs och uttalanden som ”han som äls-
kat så många unga gosskroppar” förekommer (BPE 244). Gusten har låga tankar 
om sitt sätt att leva och om dem han omger sig med. ”Han var trött på Kiss Nils-
son, han kände äckel för den lille Elias Vanselin. Han tyckte att han hängde fast 
vid ett vidrigt odjurs svans och slängde hit och dit, nästan kvävd av den avsky-
värda stank som strömmade ut från vidundrets lemmar.” (BPE 243) 

Gusten hoppas Agda ska frälsa honom, men när lusten pockar på är hon snart 
glömd. ”Nästa gång Kiss Nilsson med smidigt vaggande höfter slingrade sig fram 
till honom, riktigt tiggande om hans ynnest, glömde han Agda och alla goda gär-
ningar i världen för den vällust pojken skänkte honom.” (BPE 247) Gusten fal-
ler till föga för vällusten men det finns också andra saker som indikerar att han 
inte kan räddas av en kvinna. Bell, som ofta agerar sanningssägare420 i sviten, lyf-
ter i ett samtal med Gusten fram att det mest onaturliga är att gå emot sin egen 
natur: ”– Förstår du inte att nu när du ränner efter en ung flicka är du mer vid-
rig än någonsin? Nu först är du riktigt onaturlig. Den där Guden du pratar om 
kommer att straffa dig!” (BPE 252) Som jag tidigare påpekat beskrivs Bell som 
en kärrblomma – hur slemmiga och ruttna kärrväxterna än synes vara, är de na-
turliga. Bell har sin egen naturlighet, en naturlighet Gusten inte tillskrivs.

Krusenstjerna visar att männens utseende och beteende inte går omvärlden 
obemärkt förbi. Kiss ”doft av en stark parfym för mörka damer” (PVJ 79) får 
Thomas att flytta på sig, och Kiss och Stellan får honom att rysa.

Sannerligen: hu! Var detta den nya generation som höll på att växa upp 
i gamla Sverige?
 Där sutto dessa två prydliga gossar, frökeneleganta ut i de lackerade 
fingerspetsarna, pratande med gälla flickröster och fnissande på ett till-
gjort sätt. [---] Agda tittade de ej ens åt. (PVJ 81–82) 

När Stellan presenterar sina vänner för sin far Peter reagerar denne på både 
kvinnorna och männen.
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– Det här är herr Kiss Nilsson från Paris.
 Kiss gjorde en ormande rörelse med kroppen och lade en slapp hand i 
Peters kraftiga.
 – Och detta är fröken af Idestam.
 Ida af Idestam bugade sig. Hon var klädd i körsbärsrött siden, och sina 
läppar hade hon låtit få samma högröda färg med dragning åt purpur.
 Bevare mig väl, vad är detta för figurer? tänkte Peter. Han sneglade på 
den söta Ida och den om möjligt ännu karamellsötare Kiss. ( PVJ 323)

Bell framkallar dock den största reaktionen. ”Peter försökte undertrycka en 
av sina värsta grimaser. Damen i opalskiftande vitblågrönt gav honom en besk 
smak av absint i munnen.” (PVJ 323) Jacob Levins omdöme om Kiss och hans li-
kar kopplar homosexualitet till den bohemiska konstnären. Jacob menar att Kiss 
är en av ”dessa tillgjorda, perversa artister” (PVJ 124) och för Jacob står de, ut-
över sin perversitet, för antisemitism och makthunger.

De snobbade med sin antisemitism som med sin perversitet. De voro så 
bullrande högröstade att de togo loven av den mera stillsamma och he-
derliga ungdomen, som ej höll sådant väsen om sig. Överallt stucko de 
nu fram sina grinande, läppsminkade ansikten, petande med långa ring-
prydda fingrar i allt. Och bakom dem stodo allmänt aktade män, som 
hade mycket att säga till om i riket. Liksom furstarna förr läto sig ma-
növreras av intriganta älskarinnor, styrdes dessa herrar av denna bräkan-
de hord av näsvisa och lastbara ungdomar. (PVJ 124–125)

Jacobs uppfattning tar fasta på just de feminina männens synlighet genom att 
vara bullrande högröstade och genom att visa sina ansikten överallt.

Att Stellan och de andra homosexuella männen sticker fram sina ”läppsminkade 
ansikten” råder det inte något tvivel om. Krusenstjerna låter dem uppvisa en ten-
dens att göra sig synliga som homosexuella, att själva avslöja sin sexuella preferens 
inför andra. Stellan tycker till exempel att det är skrattretande att han skulle vara 
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förlovad eller gå i giftasplaner. På Bernards fråga om han är förlovad svarar han: ”– 
Nej, sådan är jag inte, fnissade han då utan att närmare förklara sig.” Trots att Stel-
lan inte förklarar sig förstår Bernard precis vad som åsyftas. ”Han förstod genast 
vad Stellan menade, och han visste redan förut hur det var fatt.” Detta ”hur det 
var fatt” är utan tvekan homosexualiteten. ”Män av den typen voro ofta utmärkta 
i det äkta ståndet. Fruarna fingo då söka tröst på annat håll, och det hade de i re-
geln ingenting emot. Vad angick det Bernard för resten?” (BPE 200) Stellan lägger 
inte band på sig utan kan ohämmat flirta med en heterosexuell man han finner att-
raktiv. ”Stellan tittade på arrendatorn och fann behag i hans manliga ljusa utseen-
de. På sitt vanliga koketta sätt slingrade han sig nu fram till honom. Okynnigt tit-
tade han upp i hans allvarsamma ansikte.” (ASB 337) 

Det finns flera passager av det här slaget, där de homosexuella männen talar 
om sig själva eller varandra, eller beter sig på ett tämligen avslöjande sätt även 
på någon sorts offentliga arenor. Gusten ställer sig till exempel på en scen i Ber-
lin och deklarerar, mer eller mindre ofrivilligt, sina känslor för Elias. ”Gusten 
hade då beträtt estraden och hållit ett sluddrande tal, vari han prisat Elias. Pu-
bliken hade förstått hans lilla tal alldeles rätt. De hade högljutt dragit sina slut-
satser: den fete var upp över öronen förälskad i den lille skäre amorinen.” (ASB 
141) På samma scen har även Bell stått och omfamnat Agda som en del i ett 
uppträdande. ”Bell von Wenden hade uppträtt i frack och med monokel och sett 
mycket besynnerlig ut, men även raffinerat elegant. I alla fall hade hon blivit ut-
visslad, då hon omfamnade Agda, som stått där så vacker med en krans konst-
gjorda blommor i håret.” (ASB 142)

De karaktärer som lägger märke till männens homosexualitet reagerar olika. 
Exempelvis fylls Thomas med avsmak medan Bernard anser att det inte angår ho-
nom. Frideborg får genom sitt umgänge med de homosexuella männen bevittna 
en hel del och hon för detta vidare. Hon har inga problem med att berätta för Pet-
ra och Angela om orgier hon åsett och bidrar på så sätt till att vetskapen om män-
nens homosexualitet förs vidare. Frideborg talar dessutom om för Tord att Kiss 
och Stellan är kära i varandra, något som enligt henne är tydligt trots deras försök 
att kommunicera utan andras vetskap. ”De hade också hemliga ord och tecken sin-
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semellan som skulle vara obegripliga för andra. Jag förstod nog inte så litet ändå 
och måste skratta åt dem för full hals.” (ASB 291) Till Bernard säger hon att Stel-
lan inte är ”någon riktig man” (BPE 170). Krusenstjerna låter också Agda använ-
da omskrivningen att inte vara en riktig man: ”Det är inte som om det vore några 
riktiga män.” (PVJ 361) Adèle använder en liknande omskrivning om Elias Vanse-
lin: ”Han tycktes ju knappt tillhöra något kön.” (ASB 28) Vad gäller de homosexu-
ella männen framstår könsöverskridandet inte som något positivt – de liknar inte 
den androgyn som både Petra och Agda får förkroppsliga. 

Omskrivningarna om att inte vara riktiga män går hand i hand med tidens fö-
reställningar om att homosexualitet och könsöverskridanden hör ihop. Utöver 
omskrivningarna förekommer ord som ”homosexuella” (PVJ 130) och ”sodo-
mit” (PVJ 139). Dessa ord används av (den heterosexuelle) löjtnant Macson på 
ett nedlåtande sätt. Även om orden används nedlåtande visar de på en kunskap 
om att homosexualitet och homosexuella finns. Citaten visar att Krusenstjerna 
har kunskap om orden, trots att dessa inte används om de kvinnliga karaktärer-
na i sviten. Detta stärker mitt påstående att författaren undviker orden för att 
de inte passar på den känslomässiga upplevelse som skildras.

Det är inte konstigt att andra karaktärer uttalar sig negativt om de homosexu-
ella männen och benämner dem på ett negativt sätt i och med att det är så de ge-
staltas genom hela romansviten. Krusenstjerna låter dock Stellan vid åtminstone 
ett tillfälle ta en benämning till sig och förvandla den till något positivt. Bell sä-
ger i vredesmod till Stellan att han är ”en av den där sorten” (BPE 336). När Stel-
lan i sin tur använder uttrycket säger han i stället ”en av rätta sorten” (BPE 337).

Synligheten är inte okomplicerad. Trots tidigare nämnda avslöjanden beskri-
ver Krusenstjerna männen som rädda för att synas som homosexuella och hon 
låter dem ibland använda sig av strategier för att dölja sina sexuella identiteter. 
Stellan är tacksam över att Angela och Petra inte tycks förstå gruppens jargong. 
”De [Petra och Angela] föreföllo alltid på något sätt omedvetna om rätta beskaf-
fenheten av jargongen i sällskapet. De tycktes finna den roande utan att alls för-
stå undermeningen i gester och uttryck. / Så gott är det, tänkte Stellan. Försto-
de de, skulle de inte komma.” (PVJ 183) 



156

kärleken utan namn

När Gusten blir misshandlad av en sjöman som tidigare blivit ”mycket omkra-
mad” (PVJ 214) på en tillställning hos Ida af Idestam blir Kiss omedelbart rädd 
för konsekvenserna i form av rykten. ”Medan Kiss lyssnade till grevens berättelse, 
flackade hans ögon oroligt över rummet. Herregud! Han förstod redan hur ryk-
ten skulle dansa runt i staden. Han såg stora rubriker i tidningen Fäderneslandet.” 
Han inser att de inte kan anmäla sjömannen på grund av vad som då skulle kunna 
komma ut. ”Det skulle bara dra med sig otrevliga följder. Sådant folk kunde aldrig 
hålla tyst med något.” (PVJ 213) Rädslan till trots visar det sig att de homosexu-
ella männen brukar skriva om sig själva och varandra i en sorts medial öppenhet.

Det stod för resten ofta om greven och hans vänner i Fäderneslandet. Kiss 
skrev där själv, Stellan von Pahlen också. I ett ständigt begär att väcka upp-
seende på något sätt förtalade de varandra i det ruskiga bladet och skrevo 
anonyma brev med skvallerhistorier till redaktionen. (PVJ 213) 

I det homosexuella kotteri Krusenstjerna skapar existerar viljan att väcka uppse-
ende och rädslan för att synas sida vid sida. Den stora skillnaden mellan det egna 
talet och sjömannens potentiella tal är antagligen kontroll. När de själva skriver 
kan de tiga med somligt medan Kiss föreställer sig att sjömannen och hans gelikar 
berättar allt utan urskiljning. Kiss tror sig dessutom vara osynlig som homosexu-
ell medan han tydligt ser andras synlighet. Kiss vill trots sina manér ”gälla som en 
Don Juan som massor av damer förälskade sig i” (PVJ 193). Han tror att han lyck-
as uppträda som heterosexuell men ser samtidigt de sätt Elias avslöjar sig på. Kiss 
menar att Elias umgänge med kvinnor blir komiskt eftersom hans bristande intres-
se för det kvinnliga könet syns. ”Så komisk han tedde sig tillsammans med damer! 
Som en icke rökare framför en tobakskiosk!” (PVJ 192)

Gusten konfronteras i tanken med sitt leverne då han besöker sin sjuka mor. 
När han i minnet ser sina älskare får han problem att tala med henne. Hemlighe-
ten ställer sig i vägen för hans tal.
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Ett par gånger sökte han börja på en mening, men varje gång klibbade 
tungan fast vid hans gom. Han hade sett för sig Kiss Nilssons fånigt fli-
nande flickansikte och den nye älsklingen Elias Vanselins runda lilla le-
kamen. Det var omöjligt att bedja dessa figurer ur hans dagliga liv stiga 
in och gå fram till hans bleka moder där i sängen. (PVJ 208)

Ändå kan han inte bli fri från tankarna på sina nattliga aktiviteter och minne-
na antar mardrömsform. Han inser att han inte kan säga som det är: ”Vad skulle 
han säga sin mor? Att Elias Vanselin var hans sista kärlek? Att denne Ladugårds-
landsadonis som så lätt dansade över tiljan kunde de otroligaste konster, att han 
tillbringat förra natten med honom?” (PVJ 208–209)

De homosexuella männen umgås bland annat i Stellans hem och i Kiss atelj é. 
Här upprättas en sorts semioffentliga mötesplatser där homosexuella kvinnor 
och män umgås. Men det är inte en plats för enbart de införstådda eller likasin-
nade, utan också andra såsom de ovetande Petra och Angela samt de negativt in-
ställda Thomas och Bernard befinner sig där. Speciellt Thomas och Bernard är 
karaktärer som borde framstå som ett hot mot ”frizonen” i och med deras för-
dömande av homosexualitet. Thomas framstår som kanske den tydligaste infil-
tratören i och med sitt starka fördömande och sina försök att ”rädda” Angela från 
sällskapet. ”Han funderade på hur han skulle få bort Angela från detta sällskap. 
Denna Bell von Wenden som smekande tryckte sig mot de unga flickorna! Dessa 
äckliga gossar med perversa fasoner!” (PVJ 197–198) 

För till exempel Bell är det ändå en positiv mötesplats, en plats utan fördo-
mar. ”Jo, jag är bjuden hit ibland. Jag tycker om det – somligt. Man saknar för-
domar här.” (PVJ 185) Det är dessutom i de homosexuella männens sällskap 
som Bell möter den kvinna som eventuellt blir hennes partner i Av samma blod, 
nämligen Ida. När Bell behöver någon att tala med vänder hon sig till Stellan 
trots att hon egentligen inte har något till övers för honom. ”Hon måste lätta 
sitt hjärta. Vad brydde hon sig om att det var den lymmeln Stellan som hörde på 
henne och att saliven fuktades kring hans läppar som om han nosat på några de-
likata läckerheter?” (BPE 335) Stellan är den som får ta emot Bells bekännelse 
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om den sorg hon känner över att kvinnorna hon åtrår stöter henne ifrån sig, nå-
got som tidigare behandlats. Trots sin i övrigt bristande empati tycker han fak-
tiskt synd om Bell och försöker trösta henne med att hon ska ”få någon” (BPE 
336) och att hans hustru Frideborg kanske skulle kunna vara ett alternativ. Trots 
att de manliga homosexuella karaktärerna generellt ser på heterosexuella kvin-
nor och lesbiska med avsmak innebär ändå männens närvaro en plats för kvin-
norna att vara på och någon att tala med.

I Krusenstjernas gestaltning finns kopplingar mellan Agda och de homosexu-
ella männen utöver att hon ingår i deras sällskap och gifter sig med Gusten. Det 
finns inslag av samma med- och motdefiniering som i fallet med Bell. Paqvalén 
påpekar att Agda klär om till manskläder för att rättfärdiga sin kärlek till Ang-
ela men att hon har lärt sig beteendet av de homosexuella männen under vis-
telsen i Berlin. Hon liknar dessutom dessa män. Efter att Frideborg kysst Agda 
kommenterar hon att Agda verkligen är lik en man, i alla fall en av de män som 
de omgivit sig med under den sista tiden, det vill säga de homosexuella män-
nen. Paqvalén menar att kommentaren både bekräftar Agdas maskulinitetsposi-
tion och kopplar henne till de homosexuella männen.421 Även Lotty sammanför 
Agda med de homosexuella männen när hon frågar varför Agda lämnat Gusten: 
”Varför har du rymt ifrån honom – du med din pojkkostym? Varför har du klätt 
ut dig, din toka? Du har ju själv gjort dig lik dem, de där gossarna som stackars 
Gusten måste dras med. Det är som om du hörde ihop med dem.” (ASB 409) I 
beskrivningen av Agda sägs att hon förkroppsligar det ideal som Kiss och Stellan 
försöker nå – Agda lyckas medan männen misslyckas.

Hon hade samma veka former under den åtsittande kavajen som de skö-
na efeber, vilka de [sådana som Kiss och Stellan] sökte framställa. Hon 
hade androgynernas och de förfinade kärleksgossarnas snabba mjuka rö-
relser, deras sätt att glida liksom på höfterna över golvet eller böja sig 
ner med sådan beräkning att ländernas kurvor skulle framträda vällus-
tigt och lockande.
 Hon var en av de feminiserade unga männen upp i dagen – men full-
komligt utan deras drag av narraktighet. (ASB 250)



159

4 lesbisk litteratur under 1930-talet

Agda liknar männen men skiljer sig från dem, enligt Krusenstjernas gestaltning, 
bland annat på grund av männens artificialitet och Agdas autenticitet. Paqvalén 
menar att männens narraktighet inte sitter i ”förklädnaden” utan i deras brist på 
allvarliga intentioner och kärlek.422 

Agda uppvisar en stark motvilja mot de homosexuella männen i Bröllop på 
Ekered och i sin avsmak lyfter hon fram det förfulade – det behagsjuka och bort-
skämda. ”Men dessa besynnerliga herrar, unga eller halvgamla, som tyckte om 
varandra och bland vilka de tillbedda älsklingarna antogo behagsjuka och bort-
skämda kvinnors sätt, de voro ju uteslutande löjliga och frånstötande!” Än en 
gång aktualiseras de kunskaper Agda fått av Bell och hon jämför (sin bild av) an-
tika homosexuella relationer mellan män med det hon har för ögonen.

Bell hade berättat henne att vackra sådana förbindelser existerat i fornti-
den och visst ännu existerade bland de primitiva folken och att antikens 
största författare skrivit hänförda sidor om deras skönhet och värde, men 
i det nutida Europa måste de ha blivit enbart vederstyggliga. (BPE 389)

Männens handlingar framstår som vederstyggliga medan Agda menar att hon 
inte ”gjort sig skyldig till något onaturligt” i de smekningar hon delat med Bell 
eftersom hon själv ”fann sig vara helt och fullt kvinna”. Även Bell betraktas med 
detta försonande drag i åtanke. ”Ja till och med Bell fann hon i det mesta av hen-
nes uppenbarelse, hennes sätt och väsen vara helt och fullt kvinna och icke fö-
rete något oskönt eller motbjudande.” (BPE 389) I Agdas argumentation läggs, 
som jag tidigare nämnt, stor vikt vid att vara en riktig kvinna eller en riktig man 
– något som i det här fallet framstår som något man är genom att anpassa sig till 
de rådande könsnormerna. 

Svitens beskrivningar av könsöverskridande kvinnor och könsöverskridande 
män skiljer sig åt. De feminina männens könsöverskridande beskrivs i allmän-
het negativt och det feminina är ett tecken på deras förfall423 medan de maskulina 
kvinnorna snarare framställs som hälsosamma eller driftiga. Ett exempel är sys-
konparet Stanny och Bernard: den maskulina Stanny är stark och god medan den 
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feminina Bernard är manipulativ och självisk. Andra exempel på könsöverskri-
dande kvinnor är Kalle och fröken Ridderhjerta. Den unga kvinnan som kallas för 
Kalle ser även som vuxen ”ut som en pojke” (PVJ 169) och är aktiv i en scoutför-
ening. Fröken Ridderhjerta är en framstående privatlärarinna och hon ”såg ut som 
en man” (PVJ 171) och hänför sina studenter med sin kunskap och sin ”lysande 
blick” (PVJ 172). Men det är framför allt den ständigt återkommande frågan om 
kärlek eller brist på kärlek som är avgörande i värderingen av karaktärer och rela-
tioner, vilket man till exempel kan se i Angelas kritik av kärlekslösheten.

Vad ville de? Vad sökte de egentligen? Kärlek? Nej, detta var inte kärlek. 
Stellan och greve Gusten, de sökte inte kärlek. Åtminstone inte Stellan! 
Varför skulle de då draga ned med sig dessa två unga flickor [Agda och 
Frideborg]? Och Kiss Nilsson och Elias Vanselin, å, vilken vämjelse hon 
förnam för dem! Och denna Bell med sin röda, sugande mun! Nej, nej, 
hon ville icke se dem mera! (BPE 464–465) 

Den stora skillnaden mellan de kvinnliga och manliga karaktärerna som här be-
handlats går tillbaka just på denna kärnpunkt: utförs handlingar med eller utan 
kärlek? Är känslan äkta eller ej? Även Bell framstår som en del av en större kär-
lek, som i tidigare nämnda citat: ”Och ändå rymde också hennes hjärta ett litet 
stoftkorn av guld från den stora oändliga kärlek som spänner sig kring allt le-
vande.” (BPE 435) Även hon vill på sina ställen något mer än att bara tillfred-
ställa sig själv. Kvinnorna är mödrar, deras kärlek är skapande. Också Bell läng-
tar efter ett barn (även om längtan inte är osjälvisk). ”O, om man kunde bli mor, 
men icke med en man, utan med en annan kvinna, och få en egen dotter, som 
vore helt och fullkomligt kvinna! Då skulle denna vansinniga längtan efter hen-
nes eget kön äntligen stillas.” (PVJ 361) De homosexuella männen å sin sida står 
helt utanför det skapande och äkta vilket leder till deras onaturlighet.424

Från att ha studerat framför allt ett personporträtt i Charlie, och intrikata rela-
tionsmönster i Fröknarna von Pahlen övergår jag till att studera en kamp mellan om-
världens språk och den egna upplevelsen som detta gestaltas i Karin Boyes Kris.
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Karin Boyes Kris
Karin Boyes Kris (1934) är till sin form experimentell och Gunilla Domellöf be-
nämner romanen modernistisk: ”Med sin teknik, som kännetecknas av illusions-
brott, subjektivism, en uppbruten kronologi och en ’ologisk’ struktur, kan Kris sä-
gas vara en programmatiskt modernistisk roman.”425 Kris är indelad i fyra avsnitt, 
med en inledning, där protagonisten Malin Forst presenteras, och tre så kallade di-
aloger, ”Dialog I. Om sunda ideal”, ”Dialog II. Om de fromma ordens betydelse”, 
och ”Dialog III. Om Malin Forst”. Malins historia berättas dels realistiskt, dels ge-
nom drömsyner, lyriska avsnitt och fiktiva debatter. Det är också en utvecklings-
historia där läsaren får följa protagonisten under ett år på lärarinneseminariet. 
Texten består av många lager och berör bland annat olika moraliska hållningar, hur 
religion förmedlas och olika människoideal. Kris är uppbyggd på ett sådant sätt att 
allt går in i vartannat, olika teman upprepas och såväl form som innehåll är intimt 
förknippade med varandra vilket gör det svårt att dela upp texten. De indelningar 
man behöver göra för att analysera verket är i högsta grad artificiella. 

Romanen läses ofta som en självbiografisk text. I diskussionen om begrep-
pet lesbisk litteratur i del I uppmärksammar jag att Bonnie Zimmerman menar 
att lesbisk litteratur skrivs av lesbiska författare. Jag påpekar också att Lillian Fa-
derman menar att författarens sexualitet kan förstärka tolkningen av en roman 
som lesbisk litteratur. Jag har ändå valt att inte gå in på författarens biografi utan 
studerar romaner av kvinnliga författare oavsett sexuell identitet. Likafullt finns 
det anledning att nämna den självbiografiska överensstämmelsen mellan Boyes 
liv och handlingen i Kris eftersom den tidigare forskningen lagt vikt vid detta. 
Camilla Hammarström skriver: ”De flesta av episoderna i boken återger det Ka-
rin Boye var med om under året.”426 Året som avses är 1920–1921 då Boye ut-
bildade sig till folkskollärare i Stockholm och förälskade sig i seminaristen Viva 
Liljewall.427 I mina analyser tar jag dock inte hänsyn till eventuella biografiska 
fakta utan skiljer karaktären Malin från människan Karin Boye. I det följande be-
handlas först tidigare forskning om romanen och därefter min tolkning utifrån 
frågor om identitet och (o)synlighet.
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Tidigare forskning
En av de mest omtalade böckerna om Karin Boye är Margit Abenius Drabbad av 
renhet. Boken är en biografi som bygger på Boyes litterära verk, bevarade brev, 
sam tal och brevväxling med människor som kände henne samt Abenius egna min-
nen.428 Drabbad av renhet var länge tongivande för förståelsen av Boye och Camil-
la Hammarström skriver i Karin Boye: ”Att polemisera mot Margit Abenius blir 
nästan en nödvändighet för varje skribent som sysselsätter sig med Karin Boye 
eftersom hennes Boyebild varit så förhärskande och samtidigt så personligt fär-
gad och affektladdad.”429 Hammarström gör i sin bok nyläsningar av Karin Boy-
es verk med fokus på idéströmningar samtidigt som hon ägnar sig åt författarens 
biografi. I det biografiska arbetet har hon använt Abenius som ”en informations-
bank som måste läsas med kritiskt öga och om möjligt kontroll av fakta”.430 Pauli-
na Helgesson har, i ”Karin Boye och de postuma bortförklaringarna”, polemiserat 
mot Margit Abenius och presenterat en alternativ bild av Boye som lesbisk genom 
Boyes framställning av sin egen sexualitet i brev. I stället för ett offer präglat av li-
dande och skuldkänslor visar Helgesson en aktiv konstnär som förhöll sig till sam-
hällets syn på homosexualitet men också till sin egen verklighet. 431

Jag fokuserar som sagt på romanen och inte på biografiska förhållanden. Abe-
nius, Hammarström och Helgesson förekommer i min analys men det är fram-
för allt deras texttolkningar som är av intresse. Hammarström har skrivit två 
kapitel om Kris, nämligen ”Kris – den skapande viljan” och ”Kris – bokstaven dö-
dar, men anden gör levande.”

Den forskare som kanske i störst utsträckning ägnat sig åt Karin Boyes för-
fattarskap är Gunilla Domellöf. Här tar jag fasta på hennes avhandling I oss är en 
mångfald levande, artikeln ”Den erotiska frigörelsen i Karin Boyes roman Kris” 
samt kapitlen om Karin Boye i Mätt med främmande mått.

I avhandlingen studerar Domellöf det hon kallar Karin Boyes modernistiska 
projekt som redaktör, litteraturkritiker och författare till Astarte, Merit vaknar och 
Kris.432 Vad gäller Kris fokuserar Domellöf på romanen som ett inlägg i en offent-
lig debatt där Boye särskilt har uppmärksammat ”frihetens, kärlekens och konstens 
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hotade villkor i tiden”.433 Domellöf studerar form och språkuppfattning i Kris och 
menar att romanen gör upp med gamla romankonventioner, erbjuder en reflekte-
rande läsarposition och en problematisering av konstens relation till verkligheten. 
Romanen gör upp med en kristen retorik och en idealistisk människosyn. I denna 
uppgörelse spelar den lesbiska kärleken en avgörande roll.434

I artikeln ”Den erotiska frigörelsen i Karin Boyes roman Kris” ställer Domel-
löf kärleksskildringen i relation till romanens frågor om moral och människosyn 
och placerar därmed in Kris i en pågående omvärdering av värden.435 Domellöf 
fortsätter på denna väg i Mätt med främmande mått där hon läser sju romaner av 
kvinnliga författare som en del av tidens omvärderingsprocess. Hon är, som jag 
nämnt i avsnittet om Fröknarna von Pahlen, särskilt intresserad av hur författar-
na arbetar med frågor om identitet och moral i relation till föreställningar om 
kön.436 En av de sju romanerna är Karin Boyes Kris. Romanen är, enligt Domel-
löf, en del av en existensfilosofisk litterär tradition samtidigt som den strävar ef-
ter att förändra denna tradition. Ideal omvärderas, ordens innebörd ifrågasätts 
och läsares tolkningar problematiseras. Romanen skildrar en värdekris och för-
söker, med läsarens delaktighet, att skapa en ny etik.437

Kristina Fjelkestam ägnar ett par sidor i sin avhandling Ungkarlsflickor, kam-
rathustrur och manhaftiga lesbianer åt Karin Boyes Kris. Fjelkestam beaktar sam-
tidsmottagandet samt Kris tematisering av tecknet och det betecknade.438

Birgitta Svanberg behandlar Karin Boye kortfattat i ”Den mörka gåtan” och 
mer omfattande i ”Det som brister, det som stänger”. Svanberg gör i den sena-
re nedslag i Karin Boyes författarskap och studerar upproret i ”Preludium”, Kris 
och Kallocain, samt språket bortom logiken i Härdarna och För trädets skull. Svan-
berg lyfter bland annat fram att Kris bygger på det Karin Boye upplevde under 
sin tid på seminariet i Stockholm 1920–1921 och menar att Boye genom den 
experimenterande formen och fokuseringen på idéer och inre processer förny-
ar den svenska självbiografiska romanen.439 

I min analys av romanen Kris fokuserar jag på Malins identitetsutveckling där 
förälskelsen i en annan kvinna spelar en avgörande roll. (O)synlighet tematise-
ras framför allt genom bristen på ord, eller hur yttre ord ställs mot en inre upp-
levelse. (O)synlighet berörs också i viss mån på andra sätt, vilket jag tar fasta på.
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Längtan kontra konvention, Svart kontra Vit
Den första dialogen i romanen Kris inleds med ett samtal mellan Medicinaren, 
Teologen och Humanisten; en bön till Gud; och något som kallas för Makternas 
schackklubb. Olika förhållningssätt till livet och gudstron uppvisas. I Makter-
nas schackklubb introduceras krafterna Svart och Vit som kämpar i och om Ma-
lin; krafter som följer med under berättelsens gång. I detta tidiga avsnitt i roma-
nen får vi, som Domellöf påpekar, en komprimerad framställning av Malins liv, 
från födelsen till det ögonblick då hon föds på nytt genom kärlekens under.440

Boye beskriver kampen som en dialog mellan de två krafterna och Svart får 
bland annat lyfta fram drömmar och önskningar. ”Drömmar vilda som marrit-
ter! Hemliga önskningar och fantasier, fulla av raseri och njutning, sådana som 
hon aldrig skulle våga tala om för en vuxen…” (36) Svart talar om en brinnan-
de eld inom Malin. ”Elden i hennes sinnen växer för stark för att du skulle kun-
na förinta den.” Vits svar är förbud och kuvande. ”Men kuva och stänga. Hennes 
dagar blir kamp mot förbjudna känslor. Om natten sover hon på golvet för att 
undslippa de förbjudna drömmarna. Du kommer inte fram!” (38) Malins iden-
titetsprocess beskrivs i form av de stridande makterna. Svart segrar genom ex-
tasen och kärleken. ”All hennes rädsla, all hennes förstening genombröts av en 
stor extas! Mitt i vardagen slog den ut – under hennes fötter var kärlek, över 
hennes huvud välvde sig kärlek, omkring henne kärlek, hon andades kärlek – all 
fruktan var förgången och en stor önskan slog ut i blom.” (40) Extasen och kär-
leken leder, som Domellöf säger, till att Malin skapas på nytt.441

Svanberg skriver i ”Det som brister, det som stänger” att romanen rör sig ”i 
spänningsfältet mellan två plan: den ’undre’, hemliga och förbjudna världen – be-
gärets värld, och den yttre – lagarnas och konventionernas värld”.442 Svanbergs 
formulering om begärets värld kontra lagarnas och konventionernas värld är an-
vändbar i min analys. Spänningen mellan inre och yttre, begär och konvention är 
tydlig i hela romanen, och krafterna Svart och Vit är ett exempel på detta. Vit re-
presenterar konvention, lydnad och uppoffring och Svart människans begär, läng-
tan och uppror. En pendelrörelse är genomgående i Malins identitetsprocess. Pen-
deln pekar från början mot lydnad för att slå över mot längtan, för att sedan röra 



165

4 lesbisk litteratur under 1930-talet

sig ett antal gånger mellan polerna Vit och Svart, från förälskelsens känsla till sam-
hällets definitioner och åter igen. Läsaren vet på förhand, genom avsnittet om 
Makternas schackklubb, var pendeln kommer att stanna – på Svart, på kärlekens 
extas – men det fråntar inte vägen dit, Malins process, dess spänning.

Malin Forst
Den 20-åriga protagonisten Malin Forst går på lärarinneseminariet och är upp-
tagen av existentiella frågor. Boye beskriver henne inledningsvis som mycket 
känslig och fokuserad på Gud samt andras lidande. Hon ber blott om en sak: att 
hennes vilja ska uppgå i Guds vilja. Malins självbild är mycket negativ och hon 
anser sig vara värd evig fördömelse eftersom hon inte är beredd att utsätta sig 
för lidande om Gud skulle kräva det av henne. Uppfylld av ångest, gråt och en 
konfliktfylld familjesituation skickas Malin till en läkare, doktor Ringström. Ma-
lin hoppas att han ska kunna hjälpa henne med hennes ångest och handlingsför-
lamning. För Malin är det till exempel ett alltför stort projekt att gå till tåget på 
egen hand eftersom det kräver en aktiv handling. ”Fallande träd gör henne ing-
enting, en tegelsten i huvudet skulle hon snarast uppfatta som en förströelse, det 
vore ju bara att tåla och ta emot. Men att handla! Att våga! Att vilja!” (109–110) 

Doktor Ringström avfärdar dock Malin i sina tankar vid första anblicken. 

Tjugu år! tänkte doktor Ringström. Och flickan sitter där och ser så tra-
gisk ut som om man vid hennes ålder verkligen visste något om bekym-
mer. I själva verket får man vara en ljusgrön optimist för att besvära sig 
med att springa till doktorn för den berömda världssmärtan, som vi ju 
alla normalt har i tjuguårsdraget. Men hon har ingenting sett av verkli-
ga sorger än. Vet ingenting om verkliga livet. Skulle förstås gifta sig, det 
skulle alla unga flickor göra. (119)

Läkaren har rätt i att det är kärleken som är lösningen för Malin, men inte den he-
terosexuella kärleken. När Malins ögon fastnar på studiekamraten Siv Lindvalls 
nacke tar en förändring sin början och Malin finner en fristad från sin ångest.
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En fin smärt pelare, som steg ur fulländade halsåsar som en lugn hymn. 
Och det underliga skedde, att Malins spända och plågade muskler för 
ett ögonblick slappnade i vila, att de irrande rastlösa ögonen fann ett fäs-
te, att tankarna släppte domen och domnade bort i det befriande vackra 
linjespelet där framför henne. Tankarna, som annars alltid måste tvingas 
till uppmärksamhet – de behövde inte tvingas här, de var där och stan-
nade utan att kunna slita sig därifrån. (129)

Till en början låter Boye Malin tolka upplevelsen av Siv som en upplevelse av 
skönhet vilken jämförs med den lisa ”ett vackert hus med rena, välavvägda pro-
portioner” (130) tidigare har gett Malin. Men det dröjer inte länge innan hon 
inser att hon när en längtan. ”En levande längtan, inte den vanliga döda ånges-
ten.” (136) Längtan kopplas till Siv och Malin inser att hon känner kärlek och att 
känslan har en oerhörd styrka.

Det var sant inifrån innersta innandöme och ut i huden, ut i alla minsta 
punkter av huden, ett slags ögonblicklig levandegörelse, som en inten-
siv nakenhet tvärsigenom kläderna, den var av eld och gjorde nästan ont 
i sin plötslighet. Och hon gjorde ingen häftig rörelse, ropade inte, tog 
inte ett steg, utan stod stilla och var av eld. (138)

För Malin innebär åsynen av Siv en hemkomst och en ”läkande svalka” (138–
139). Trots känslans styrka avslöjar Malin aldrig för Siv hur hon känner. I Kris ex-
isterar ingen parrelation och karaktären Siv ges ingen egen röst. Boye beskriver 
i stället Malins känslor för Siv och känslornas konsekvenser. Domellöf menar att 
processen banar väg för framtida lesbiska förhållanden: ”I Kris skildras inte nå-
got parförhållande mellan kvinnor. Däremot får läsaren följa den individuations-
process, som föregår etablerandet av ett lesbiskt förhållande.”443 Domellöf tän-
ker sig Malins framtid utanför romanen och kanske drar hon sin slutsats utifrån 
författaren Karin Boyes levnadsöde.
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Genom kärleken till Siv vaknar den tidigare introverta Malin upp till en ny 
värld, den fysiska världen. ”Full av skygg vördnad vaknade Malin upp till nya 
dagar på ett helt nytt plan av verkligheten. Tingen hade fått djup färg och stigit 
henne nära, de kallade och fängslade.” Den tidigare deprimerade Malin ser vä-
gen till skolan som ”ett svårbegripligt äventyr” och för henne har världen plöts-
ligt berikats med ”djup värme och hög klarhet och mättad med större betydelse 
än ord kunde ge”. Världen har blivit vacker och full av möjligheter.

Det var som om alla skimmer och sken och dagrar närmade sig med 
en plötslig, knappt förnimbar och snabbt försvinnande blomdoft, fulla 
av mjukt och hemlighetsfullt naturliv som rågade rosenkorgar, och hon 
höll andan, och hennes hjärta stod stilla, då hon försökte fånga det ögon-
blickliga ogripbara löftet i deras doft. (197)

Den egna kroppen träffar Malin ”i all sin härlighet […] som en livsuppenbarel-
se” (202) och hon upptäcker ”att hennes förhållande till det ordlöst levande hade 
förändrats” (200). Tidigare har naturen och dess under fungerat som en ingång 
till det inre livet men nu har det fått ett värde utanför henne själv.

Grep hon nu efter en bladknopp eller ett gräs, så rörde hennes hand vid 
den lena ytan av ett okänt och knappt vetbart du, guldgrönt av sjudande 
solliv, som hennes egen trångt mänskliga erfarenhet aldrig skulle fatta – 
lyckligt slutet inom sig självt, följande sitt väsen utan att fråga efter res-
ten, och ännu i denna oöverstigliga begränsning en översvallande glädje 
och livskälla för den främmande varelse, som stod här och bara snudda-
de vid ytan. (200)

Detta ”du” som Malin griper efter är med stor sannolikhet Siv. För Malin hör Siv 
i allra högsta grad samman med naturen och omvärlden. ”Ty Siv stod i förbund 
med allt som hade omedelbar och säker och självklar tillvaro, med de påtagli-
ga tingen och med de stumma varelserna, växter och djur.” (199) Hon står inte 
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bara i förbund med tingen, växterna och djuren utan hon är också, enligt Ma-
lin, släkt med naturen.

På tåget in till staden och ut från staden stod hon [Malin] ute på platt-
formen, darrande av förtjusning över att följa lövens och de ljusa skot-
tens utveckling. Ja, med dem var Siv släkt. Hon växte som de, i förtrös-
tan på rotens hemliga inneboende lag. Därför hade hon kunnat växa sig 
vacker som ett ungt träd eller en blomma. (200–201)

Domellöf påpekar att naturens utveckling är Malins dito: det hon ser hos både na-
turen och Siv blir bilder för hur hon själv vill växa. Siv och naturen växer som i 
citatet ovan ”i förtröstan på rotens hemliga inneboende lag” (201) och med Do-
mellöfs ord innebär detta att växa ”i överensstämmelse med sina egna inneboen-
de möjligheter.”444 Som jag ser det finns här paralleller till både Margareta Subers 
Charlie och Agnes von Krusenstjernas Fröknarna von Pahlen. Samtliga förhåller sig 
till föreställningar om natur/naturligt och argumenterar för lesbiskhet som något 
naturligt. Att naturen/det naturliga får stor betydelse hänger åtminstone indirekt 
samman med lagstiftningens formulering av homosexualitet som något onatur-
ligt och författarnas ”queerande” av primitivismen, vilket jag tidigare behandlat.

Malins förälskelse i Siv är utgångspunkten för hennes identitetskamp eller ut-
gångspunkten för hennes kunskapsprojekt som Domellöf formulerar det i ”Den 
erotiska frigörelsen i Karin Boyes roman Kris”. Malins personlighetsutveckling 
går inte att skilja från Siv.445 De starka känslor som hon väcker är dock inte opro-
blematiska för Malin utan hennes förståelse av sig själv och av kärleken kommer 
att förändras gång på gång. 

Känslan och ordet
Grundkonflikten i Kris gäller, enligt Camilla Hammarström, frågan om det är or-
det eller den egna erfarenheten som ger kunskap. Förhållandet mellan tecken och 
det betecknade står i centrum och Hammarström lyfter fram samtalet mellan Pa-
tern och Munken.446 Det är ett avsnitt som Karin Boye själv menade var av stor 
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vikt för förståelsen av Kris.447 Avsnittet utgår från Paulus andra brev till korintierna 
3:6 ”ty bokstaven dödar, men Anden gör levande.”448 Som Hammarström riktigt 
påpekar formulerar Munken tankar kring tecknet och det betecknade: han fram-
häver till Paterns förskräckelse människors erfarenhet som en viktigare källa till 
kunskap än Bibelns texter. Utan att ha upplevt till exempel fromhet kan man hel-
ler inte förmedla det till andra, menar Munken. Patern ser Munkens tankar som 
ett hot mot den rätta läran och kväser hans begynnande självständighet genom att 
slå fast att det heliga är fristående från människors uppfattning av helighet.449

I Kris behandlar Boye språket på flera nivåer. I det specifika – orden för les-
bisk kärlek, och i det allmänna – orden täcker inte den levande verkligheten. 
Domellöf påpekar i sin I oss är en mångfald levande språkets stora betydelse och 
menar att Malin skapas som subjekt genom att utveckla ett språk som passar 
hennes upplevelse av verkligheten.450 Berättelsen om Malins subjektsutveckling 
ligger nära Boyes uppfattning om författarskap. Boye såg det, enligt Domellöf, 
som konstnärens uppgift att hitta ett nytt språk som passar den nya tiden och 
människornas upplevelse i den:

Drömmar och ideal, som i brist på verklighetskontakt blivit klichéer, 
mänskliga relationer, som stelnat i konventioner, symboler, som inte 
längre täckte en levande verklighet, måste bäras ut, för att de levandes 
behov och erfarenheter skall kunna artikuleras och verkligheten ska-
pas på nytt.451

Domellöf behandlar frågan om språk och verklighet, språk och den nya tiden 
samt språk och författarskap. Jag har här valt att fokusera det specifika – språ-
ket och den lesbiska subjektstillblivelsen i romanen. Spelet mellan inre och ytt-
re kunskap, mellan känslan och ordet är centralt.

När Malins ångest ersätts med längtan sker det genom kärlek. För Malin är 
det problematiskt att kärleken är samkönad, att det är genom den unga kvinnan 
Siv som ångest blir till längtan.
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Var vill jag vara då? Var hör jag hemma då? prövade hon försiktigt sin 
längtan. Men svaret slog upp från grunden som en låga och fyllde hen-
ne in i minsta skrymsle: 
 Jag vill se Siv. Jag vill vara där Siv är. 
 Vad var det! Var det inte – – –
 Hon slöt munnen fast till skydd mot alla ord. De förde vilse, hon ville 
inte veta dem. Hon stod där orörligt tyst av väntan, och själva den för-
färan, som ett ögonblick rörde vid henne, var stilla och högtidlig. (136) 

I citatet beskrivs hur längtan och begär ställs mot ord och deras kulturella bety-
delse. Genom känslan får Malin kunskap om vad hon vill och var hon vill vara. 
Den längtans låga som slår upp ger tankar om vad känslan är. Känslan är me-
ningsskapande, som Domellöf säger. ”I Kris är det inte Guds ande som med ord 
skiljer mörker från ljus utan det är den framträngande känslan, som har makt att 
skapa mening i världen.”452 Till skillnad från tidigare behandlade karaktärer som 
Charlie, Angela och Agda, möter Malin varken text eller tal som kan ge henne 
insikter om lesbiskhet. Malins längtan är i stället vägen till insikt om att hon äls-
kar en annan kvinna. Men det finns en annan kunskap, ordens kunskap, en kun-
skap som kommer utifrån snarare än inifrån. 

Paulina Helgesson skriver i ”Karin Boye och de postuma bortförklaringarna” 
om något hon kallar för den dubbla nödvändigheten. Det är en hållning hos Boye 
som framkommer i hennes brev och som innefattar jaget och samhället: ”Dels be-
hovet av att se och erkänna samhällets syn på homosexualitet, och dels behovet av 
att trots detta samtidigt kunna se och erkänna sin egen verklighet.”453 Privat och 
offentligt glider in i varandra och offentliga definitioner påverkar privata situatio-
ner.454 Den dubbla nödvändigheten är i min tolkning ett sätt att förstå gestaltning-
en av olika förhållningssätt i Kris – jaget och samhället, känslan och ordet. 

Malins känsla ger henne insikter men känslan står inte oemotsagd. Malin in-
ser att hennes längtan har ett namn, ett namn hon inte vill veta av. Som Svanberg 
påpekar passar inte ord som förbrytelse eller perversitet på den upplevelse Ma-
lin har av sin livsbejakande förälskelse.455 Tidens förståelse av homosexualitet pas-
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sar inte på hennes egna känslor och därför försöker hon skydda sig mot orden. 
Så länge kärleken inte får något namn är den godkänd för Malin. Margit Abeni-
us, och många efter henne, har påpekat att det aldrig sägs vilket namnet är, be-
teckningen skrivs inte ut.456 Homosexualitet som ”the love that dare not speak its 
name” har jag redan berört. Det är inget att förvånas över att en kärlek vars hand-
lingar är förbjudna i lag inte vågar säga sitt namn. Kärleken som inte vågar säga 
sitt namn har heller inga ord att tillgå. Även om modet finns, finns det inga ord 
som passar, vilket jag har visat angående Charlie och Fröknarna von Pahlen. Ord är 
nämligen redan behängda med värderingar. På ett allmänt plan har Mikhail Bakh-
tin påpekat detta. Han skriver i ”Slovo v romane” (”Discourse in the Novel”) att 
ord får sin betydelse och form i ett historiskt och socialt samman hang. Ord står 
inte fritt för sig själva utan är en del av andra ord, värderingar och intentioner.457 
Att detta är fallet med ord som lesbisk påpekar Fader man när hon skriver att les-
bisk under lång tid varit liktydigt med sjukdom.458 Svanberg kommenterar att lä-
get varit detsamma i svenska förhållanden: begrepp som lesbisk eller homosexu-
ell har genom sin användning laddats med ”synd och abnormitet”.459

Boye låter Malin inse att hennes förälskelse är sann vid ett möte med Siv. 
Återigen kommer ”ordet” och stör och Malin undviker beteckningen och den 
förståelse som medföljer. Hon vill inte acceptera omvärldens kategorisering av 
henne själv och hennes kärlek.

Ni läppar, kan ni inte sluta er så hårt omkring det osägbara, att inga ord 
sticker fram sin illvilliga litenhet och grumlar! Stå stilla, tanke, och stör 
inte, du vet ju inte vad detta är. Det är sådant som sker en gång och ald-
rig mer i världen. Ge det inget namn, låt det vara som det är, i mitt 
blod och mina ögon, som liv och sav! Nyskapelsens under behöver inga 
namn. (139)

Svanberg påpekar att Malin visar orden ifrån sig i och med att nyskapelsens un-
der inte behöver något namn,460 men jag vill tillägga att pendeln svänger än en 
gång. Direkt efter passagen om nyskapelsens under kommer nämligen ett ögon-
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blick då Malin inte längre kan fly undan en beteckning. För Malin innebär ordet 
att kärleken inte får finnas: ”Det lyckliga namnlösa ruset kan vara en dag – två 
dagar, tre. [---] Vet du inte vad det är? / Och krypet vrider sig och stönar, sät-
ter sig upp och måste bekänna: Jag vet det! / Nå – och alltså? / Ja, alltså. Slut.” 
(140) När det ”namnlösa ruset” tar slut, när kärleken får vad man kan anta vara 
namnet lesbisk, måste den vara slut. 

Malin sörjer över förlusten av förälskelsen och det blir tydligt för henne hur 
viktigt det varit att få vila sin blick på Siv. ”Och i detsamma kände hon svidan-
de tydligt, hur beroende hon hade blivit av den höga och mystiska tröst, som bara 
kunde skänkas av en elfenbensnacke och två fulländade halsåsar…” (141) Att se 
Siv har gett svalka, lindrat ångesten och gett livet värde. ”Det var översvallande ri-
kedom, det var livets kostbara inre värde.” I och med att kärleken fått namn (be-
nämnts som lesbisk) blir Siv och betraktandet av henne något förbjudet. ”Det enda 
som talade brinnande inom henne [Malin], var törsten efter det förbjudna. Efter 
att kasta en enda blick dit bort.” (142) Utan Siv har Malin ingenting att längta efter 
och hon ser framför sig hur hon åter kommer att kastas ned i ångesten. Trots sina 
föresatser kan Malin inte begrava sin förälskelse och utan att hon egentligen kan 
kontrollera det kommer hon åter fram till ett annat beslut. ”Då knöt det sig i hen-
ne som till beslut. Plötsligt visste hon, att allt annat var likgiltigt. Hon ville vinna 
sitt liv, sitt liv, ingenting annat – såsom ett byte.” (144)

Efter att Malin fattat sitt beslut om att vinna sitt liv kommer en lyrisk text-
passage där Malin, som Kristina Fjelkestam säger, kastar orden över bord.461

I natt gick Gud under.
 Kanske det var ett tomt namnskal, som gick under.
 Men namnskalet drog makter som var dödens. Jag kastar det. 
 Jag ser tingen. De erkänner inte sina namn. Jag kastar deras namn. 
 Jag står alldeles ny på stranden av ett hav, och samvetet är inte längre 
mitt. Jag kastar det.
 Viljan till liv har gjort mig naken. Viljan till liv har gjort mig seende. 
Vad som än kommer skall jag möta med nakna, seende ögon. (145) 
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Domellöf lyfter fram två viktiga aspekter i ovanstående avsnitt, dels att Malin 
blir ”ett talande subjekt”, dels att livet erövras genom ”tillit till sina egna sin-
nen”.462 I avsnittet används jagform och därmed är Malin själv den som talar. 
Genom att frigöra sig från språket med dess tillhörande illusioner går Malin in 
för att uppleva verkligheten så som hon själv ser den.463 Malin överskrider de 
gränser samhället ställt upp för sexualiteten och det innebär, enligt Domellöf, 
att samhällets modeller inte passar på Malins upplevelse och hon ”måste hämta 
sin sanning ur den egna erfarenheten”.464 Hennes egen känsla utgör grunden för 
hennes förståelse av världen och livet.465

Genom att frånsäga sig orden tar Malin avstånd från konventionen och en för-
dömande omvärld. Hon börjar, enligt Boyes gestaltning, finna sig själv.

Men allra underst i källarvåningen rörde sig en sömngångare, som inte 
frågade efter hur mycket det gräts där uppe, inte nu längre – någon som 
hade börjat känna sig säker, därför att här inte fanns något val. Hade hon 
stått hundra gånger inför samma pliktens fordran, skulle hon ändå alltid 
varit tvungen att vända sig bort. Rätt eller orätt – det finns något som 
heter nödvändighet. Min nödvändighet. Min vilja! (181)

Domellöf lägger vikt vid just viljan och menar att Malins syn på sig själv föränd-
ras: först uppfattar hon sig som blott ett redskap, för att senare inse att hon har 
en egen vilja genom vilken hon kan ta ansvar för sitt liv.466 Upptäckten av viljan 
är av stor vikt, men i ovanstående citat lyfts också nödvändigheten fram. I att vil-
ja ligger en frivillighet – man kan välja att följa sin egen vilja eller att ge avkall 
på den. En nödvändighet är däremot inte frivillig – det som är nödvändigt måste 
göras. Utan att dra jämförelsen alltför långt vill jag påminna om en karaktär som 
Agnes von Krusenstjernas Bell von Wenden, vilken älskar kvinnor utan att kun-
na hjälpa det. Det är Bells natur, erfarenhet och nödvändighet att älska kvinnor. 
I Boyes nödvändighet anar jag ett försvar för den lesbiska kärleken: ”Rätt eller 
orätt – det finns något som heter nödvändighet. Min nödvändighet.” (181) Svan-
berg förhåller sig till detta citat i ”Den mörka gåtan” där hon påpekar att Malins 
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”lesbiska egenart” är en väg till hälsa, tvärtemot definitionerna av kriminalitet 
och onatur som florerade i samhället. Den lesbiska kärleken ”uttrycks i termer 
av natur, hälsa, ljus och livsglädje”467 och Siv blir med sin tydliga integritet en 
positiv modell för Malin. Genom sin kris uppnår Malin en inre styrka som låter 
henne förlita sig på sin egen moral och sin egen nödvändighet.468 

Svanberg lyfter i båda sina artiklar i Nordisk kvinnolitteraturhistoria fram att för-
älskelsen och bejakandet av denna innebär en metamorfos för Malin. Jag håller 
med Svanberg men menar att Malins väg innehåller många hinder och omvägar 
innan hon landar i tilliten till sig själv. I Svanbergs artiklar lyfts inte den länge på-
gående kampen fram – i Kris sker, som sagt, en pendelrörelse under lång tid där 
Boye låter Malin tolka och omtolka sina upplevelser många gånger innan hon 
slutligen landar i sin livstro.

Malin kastar orden och börjar finna sig själv men det tar tid innan hon verk-
ligen omfattar den nya inställningen till livet och språket. Till en början blir Ma-
lins lösning att förstå sin kärlek, att förstå Siv, som en livsriktning och en prin-
cip. ”En elfenbenshals som stiger ur fulländade halsåsar kan utan ord ställa mer 
direkta krav på en människas hållning än alla lagbud tillsamman.” (198)469 Ma-
lin frågar ständigt om det hon ställs inför leder till eller från klarhet, jämvikt 
och hälsa. ”Eller enklare och mer träffande uttryckt: till Siv eller från Siv.” (207) 
Principen Siv innebär, enligt Domellöf, ”att möta livets fakta med lugn och sak-
lighet”.470 Att betrakta Siv som en princip innebär att Malin inte behöver förstå 
sina känslor som kärlek – men likafullt ligger kärleken i principen. Som jag tol-
kar elfenbenshalsens krav gäller det kravet att bejaka livet, och i förlängningen 
kravet att bejaka kärleken i den form den har kommit.

Även om Malin ser Siv som en princip beskriver Boye förälskelse. Malin 
drömmer om att få berätta och visa saker för Siv men när de väl är på samma 
plats förstenas Malin av blygsel. Det enda hon får sagt är vardagligheter och vad 
hon egentligen ville säga kan hon inte längre komma ihåg. ”Det riktiga ligger 
förmodligen gömt någonstans i en vrå, så bundet och bevakat av hela ens inre 
kraft, att allt annat har mist färg och liv och verklighet för en.” (210–211) Ma-
lin frågar sig varför hon utsätter sig för blygselns förstening gång på gång och ett 
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svar är att hon hoppas att lösas från sin blygsel. Men den främsta anledningen är 
att Malin i Sivs närhet får se nya sidor av Siv och det vill hon inte avstå från. Siv 
får Malin att vilja ”sjunga högt eller falla ner och tillbedja” (213) och det är bara 
Siv som kan tillgodose de behov Malin känner.

Men när bara några få ord så kan visa vägen till en hel hållning mot ting-
en och verkligheten, en betraktandets och tänkandets heliga hållning av 
tillit – säg, hur skulle man då ha råd att bry sig om sin egen löjlighet el-
ler försteningens pina! Sådant är grundligt betydelselöst för den törs-
ten inom en, som bara kan släckas av det kungliga vinet Människa. (216)

I ovanstående citat är det inledningsvis principen Siv – ”en hel hållning mot tingen 
och verkligheten” – som berörs, men väl att märka poängteras människan Siv ”det 
kungliga vinet Människa”. Domellöf menar att nattvardskalken som bild och re-
ligiös symbol är närvarande i romanen och i ovanstående stycke blir kalkens blod 
”det berusande dionysiska vinet, driftstormen i Malins eget blod”.471 Begäret finns 
inskrivet i vinet, och i kalken ligger en tilltro till livets kraft.472 Enligt citatet är det 
människan som släcker Malins törst. I längden är det inte möjligt för Malin att hål-
la fast vid bilden av människan Siv som en princip – som det högsta och vackraste. 

Malin får av en slump veta att Siv är förälskad i en man och upptäckten på-
verkar henne kraftigt.

Att Malin sedan snarare vacklade än gick, och kom på fel tåg, och hamna-
de långt bort i Handen i stället för i Tullinge, och kom hem åtskilliga tim-
mar för sent och var absolut likgiltig för alltihop liksom också för fars kom-
mentarer – det var att skratta åt, men samtidigt på ett sätt väntat. (218)

Hennes reaktion är upptakten till en fortsatt kamp med identiteten och förstå-
elsen av kärleken. Reaktionen förvånar henne eftersom hon borde veta ”att det 
högsta och vackraste kan man inte hålla fast, det kan man inte göra anspråk på”. I 
och med att det är människan Siv, och inte principen, som drabbar Malin ser hon 



176

kärleken utan namn

sig själv som girig. ”Hon hade inte vetat, hur snävt personlig, hur primitivt girig 
hon var. Men nu märkte hon, att hon var inne på falska vägar. Nu märkte hon, att 
hon var på väg att förväxla det högsta och vackraste med en människa.” (219) Ma-
lin ser i Boyes beskrivning sin längtan som något okänt, personligt, obskyrt och 
mänskligt. ”Så underligt detta, att just det som kallas själ skulle vara ingångspor-
ten för okända, alltför mänskliga, trångt personliga, obskyra önskningar…” (219–
220) Det alltför mänskliga som anas är den personliga förälskelsen och kroppens 
lust och längtan. Malin vill göra upp med sin egen litenhet och uppmanar sig själv 
att kämpa. Trots alla föresatser handlar det ändå om Siv och återigen ger känslan, 
i det här fallet smärta, Malin kunskap. ”Vad är alla vishetsregler och principer mot 
en människa! Hon visste bara ett: att det gjorde ont. / Och smärtan tätnade, och 
Siv var där. Intill henne, omkring henne. Det fanns ingenting annat än brinnande 
eld – och Siv. Brinnande eld, och Siv, och smärta.” (220) 

Föreställningen om det opersonliga högsta och vackraste lämnar plats för män-
niskan Siv. ”Vad tjänade det till att försöka förneka att det gjorde ont, när det i alla 
fall var så. Vad tjänade det till att bedöva sig med ord om det högsta och vackraste, 
när det i alla fall inte var allt. För det var inte allt! Det var ändå Siv alltsammans.” 
(220–221) Känslorna förändrar Malins förståelse och hon accepterar att det hand-
lar om människan Siv och tvingas att lägga bort de konstruktioner hon gjort.

Så var det bara att klä av sig sina falska omänskliga anspråk och lägga ner 
sina konstruktioner – för vilken gång i ordningen? – och ta sin ganska 
hjälplösa plats innanför sin längtan, som gjorde ont, innanför sitt väsens 
gränser. Utan den heroiska gesten. 
 Därför att jag har sett dig, Siv. (221)

Innan Malin kan ta plats i sin längtan har hon gjort sig av med språket, som be-
handlas ovan. Hon har också anat ett nytt språk, ett språk som kanske inte läg-
ger band på kärleken, ”tingens språk”. ”Det kom nästan som en ersättning för 
det välkända system av namn och begrepp, som hon hade kastat eller tappat vid 
randen av det strandlösa. Hon stavade och trevade sig fram i detta nya.” (205) 
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Som läsaren vet efter avsnittet om Makternas schackklubb segrar Svart och Ma-
lin pånyttföds av och i kärlek. Kärleken i Kris har som sagt en enorm kraft: den är 
en omskapande makt. Som jag redan har visat innebär kärleken till Siv att Malin 
vaknar upp till världen runt omkring henne, att hon upplever sin kropp och sina 
sinnen, att hon finner sin vilja. Svanberg lyfter fram den metamorfos som sker ge-
nom kärleken: ”Världen förnyas inför hennes ögon. Skönheten, uppfattad genom 
sinnena, träder fram och skänker liv och mening åt verkligheten.”473 Svanberg lyf-
ter fram en intertext till kärleken som omskapande makt, nämligen Johan Hen-
ric Kellgrens dikt ”Den Nya Skapelsen” från 1790. Dikten diskuteras av några ro-
mankaraktärer och Malin känner att dikten stämmer in på hennes upplevelser.474 
Det finns flera likheter mellan Kris och ”Den Nya Skapelsen”.475 Också i Kellgrens 
dikt framstår ljuset och livet i världen genom kärleken: ”Och ljus och lif i verlden 
böd”.476 Kärleken ger en ny blick: ”Och såg de under i Naturen, / Som aldrig Vis-
heten förnam”.477 Och känslan ger kunskap: ”Hvem fattade dig, Skönhet? – ing-
en / Förutan den som älska vet”.478 I Kris beskrivs till och med världens ursprung 
och uppkomsten av mening som en förälskelsens skapelseakt. Mening, ljus och 
ljud kommer till på samma plats: ”På förälskelsens skapartröskel.” Amöban grips 
av ”havsförälskelse” och skapar havet. Vätan och kylan grips av ”rymdförälskelse” 
och skapar ”den tonande rymden”. Rymdens ljud grips av ”kosmisk förälskelse” 
och skapar ”det strålande universum”. Förälskelse är världens skaparkraft: ”Så ska-
pade en evig förälskelse världen till sin mening.” (194) 

Boye har förändrat den från början asketiska och lydiga Malin till en karak-
tär som lyssnar på sin egen vilja och som landar i en stark livstro. ”Säg: vårt li-
dande var en livets vilsegång, fråga inte efter vad vi led, det var oväsentligt och 
snarare en skam. Fråga efter vår del i hälsan, i glädjen, i segern! Den var vår ära 
och vår gåva, som går vidare.” (237) Malins nya livssyn är som ”en hemlig tros-
bekännelse” och det hon bekänner sig till är livet självt – ”livets eviga sega vilja 
att leva” (258). Livstro låg, som jag tidigare påpekat, i tiden och omfattades av 
bland annat manliga primitivister men också av kvinnliga författare såsom Agnes 
von Krusenstjerna och Karin Boye. Domellöf skriver att den segrande livstron i 
Kris innebär en ny syn på verkligheten och människan och Malin accepterar med 
glädje ”sin roll som deltagare i skapandet av en ny ordning.”479 
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Sammanfattningsvis gör Malin uppror, hon ställer sig på Svarts sida i makt-
kampen och väljer att vara i sin längtan. Upproret kopplas också till det kollek-
tiv som kan skönjas i texten. 

Den egna viljans kollektiv
Malin kan uppfattas som ensam: inga andra lesbiska karaktärer är synliga i tex-
ten och ingen parrelation uppstår. Men det finns ett kollektiv som hör samman 
med Malins förändrade människosyn. Som Domellöf skriver ställs olika männis-
koideal mot varandra i form av människor som lyder och människor som gör 
uppror.480 I Kris är det inte frågan om ett lesbiskt, homosexuellt eller kvinnose-
paratistiskt kollektiv utan ett kollektiv just av de upproriska. Det är inte själv-
klart vilka man hör ihop med, eller med Malins vokabulär, vilka man kan kall a 
sitt folk. ”Ingen vet från början, vilka han har rätt att kalla sitt folk. Man föds inte 
till det, fast det heter så. Man lär sig det inte i skolan, fast det kan tyckas så. Men 
under livets gång letar man ut det.” Gemenskapens grund är den roll man spelar 
”det är en händelse, en bestämd situation, där någon spelar en viss roll, som är 
min roll, min innersta och egnaste roll” (90). I rollen känner man igen sig själv 
och i kamratskapet måste man ställa upp för varandra. Malin vet som sagt till en 
början inte vilka som är hennes folk. Hon längtar dock efter en gemenskap och 
ett sammanhang. ”Men hon gick omkring och sökte bland dem hon mötte – sök-
te händelsernas tecken, som skulle säga: ditt folk.” (92) 

När Malin lyssnar på en av studiekamraternas lektion för en grupp barn bör-
jar hon fundera över varför barn alltid först och främst ska lära sig att vara lydi-
ga, varför man inför en fattig predikar ”Mig skall intet fattas” (224). Det barnen 
får lära sig är foglighet och som Domellöf säger innebär detta att barnen lär sig 
att inte kritisera de rådande förhållandena.481 Malin undrar varför kärleksbudet 
är ett tvingande ”Du skall älska! Du skall!”. Hon tvivlar på att dessa bud har nå-
got med moral att göra.

Det är bara en sak: vad i all föraktad och förtrampad rimlighets namn 
har detta med sedlighet att göra? Jag skulle vilja kalla det: Läran om de 
Maktägandes Förbud mot Uppror. Och moral är något annat… 
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 Det är något vackert. Det är något ljust och befriande. Det är något 
som man inte behöver befallas älska. Jag vet vad det är – – – (230)

Malin har i Boyes roman börjat ifrågasätta konventionen, skolan och tolkningen 
av kristendomen. Hon har börjat finna sin egen väg, där moralen är något annat 
än tvingande bud, något vackert, ljust och befriande. Moralen för Malin är med 
andra ord Siv. Förbudet mot uppror blir av stor vikt för Malin, för henne ”tyck-
tes världen eka av den stora striden mellan Makten och Upproret” (232). Som 
Domellöf säger är makten ”den rådande ordningen och Upproret en ordning 
som utmanar den.”482 De med makt skam- och skuldbelägger dem utan makt, de 
som försöker göra uppror. Men inget kan skrämma de upproriska lydiga.

Men ännu med märket [av skam och skuld] i pannan reste de sig, fula av 
dåligt samvete, med skygga blickar, med böjda ryggar, utan de ljusas lega-
la frimodighet – de olydiga, de upproriska. Reste sig till kamp för något 
så dyrbart, att varken skam eller skuld kunde skrämma dem lydiga. (233) 

Genom upproret finner Malin sin hemvist – det är för de upproriska hon vill 
slåss, det är med dem hon känner gemenskap – ”Mitt folk!” (233). Som Ham-
marström påpekar har Malin genom att överge medlidandet funnit en politisk 
medvetenhet som innebär att hon tar ställning för de förtryckta i stället för att 
odla sin idealistiska självbild.483

Formuleringarna kring gemenskap och kollektiv skiljer sig en hel del från de 
romaner jag tidigare behandlat. Bland annat framstår Malin som fristående från 
andra lesbiska samt från text och tal om homosexualitet eller lesbiskhet. Hon 
hittar ingen sexologisk bok och hon har ingen Bell som argumenterar för kvin-
nors rätt att älska kvinnor. I Malins sökande efter sitt folk vänder hon sig varken 
till kvinnor eller till lesbiska/homosexuella utan till en blandad skara som för-
enas av en vilja till uppror. Kris väver in omvärlden i övrigt på delvis oväntat sätt 
genom till exempel brev och dialoger. Det framstår som en omvärld i dubbel 
bemärkelse – omvärlden i romanen och omvärlden utanför romanen.
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Omvärld
Som läsare får vi ta del av tre flickors åsikter om Malin genom Dagnys brev till en 
före detta skolkamrat, Ruts brev till sina föräldrar och Gertruds dagbok. Boye vi-
sar genom flickornas skriverier hur jämnåriga utan motsvarighet till Malins exis-
tentiella grubblerier kan uppfatta en person som Malin. Det första brevet, Dag-
nys brev, kan sammanfattas med åsikten ”att Malin Forst är en viktigpelle, inte så 
lite skenhelig men först och främst viktig och högfärdig” (84). Det andra brevet, 
Ruts brev, framställer Malin som en person ”som liksom sitter på spänn för att 
girigt suga upp anklagelser att få försvara sig mot” (85). Gertrud beskriver i sin 
dagbok hur Malin reagerar på en syrlig kommentar om att hon skulle tala enbart 
för att visa sig intelligent. Malin sjunker ihop förkrossad och säger till Gertrud 
att hon helst skulle vilja be alla om förlåtelse men att hon inte kan göra det för 
då skulle hon gå förlorad. För Gertrud är situationen beklämmande och Malins 
ord och leende framstår som ”något sjukt, sjukt, sjukt” (88–89) och som något så 
provocerande att hon ”fick lust att spotta på henne och sparka henne”. Gertrud är 
inte tillfreds med sin egen reaktion eftersom det är fel sätt ”att behandla en sjuk 
människa, som det ju är synd om”. Men hon försvarar sig själv med att ”det är häl-
sans reaktion inför det sjuka” och hon tröstar sig med att hon ”hade biologiskt rätt” 
(89). Inom romanens ramar antyds inte att detta har med Malins lesbiskhet att 
göra, snarare att det hänger samman med hennes introverta, alltför allvarstyngda 
och grubblande personlighet. Ändå kan man, i samband med Gertruds dagbok, 
tänka sig att det är en kommentar angående omvärldens syn på homosexualitet. 
Hammarström gör denna koppling och kommenterar att man i samtiden disku-
terade möjligheten att ersätta kriminali seringen med en sjukdomsstämpel. Hon 
menar att detta är anledningen till att ordet sjukdom, och att frågan om Malin är 
sjuk eller inte, får en laddad betydelse i romanen.484 Recensenter i samtiden in-
tresserade sig också för frågan om Malin är frisk eller sjuk och många röster höj-
des för att försöka precisera hennes sjukdom.485

Det är tänkbart att Malin väcker starka reaktioner i romanen för att det finns 
något som är dolt men som ändå anas, något som är (o)synligt. Domellöf på-
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pekar till exempel att klasskamraten Gertrud känner sig äcklad av Malins livs-
hemligheter.486 I Gertruds dagbok står att läsa: ”det var som om hon [Malin] be-
handlade livshemligheter – och vad angår mig hennes livshemligheter”. (88) 
Återigen kopplas inte homosexualiteten uttryckligen till det skrivna, men att 
det ändå finns kopplingar däremellan verkar sannolikt. Margit Abenius menar 
i samklang med Boyes brev att skrivandet av Kris var en ”hjärtesak” för Boye.487 
Enligt Abenius menade sig Boye ha sagt allt med Kris – hon ansåg att hon avgett 
”en väldig bekännelse” – men för läsaren framstår det dock inte så utan något 
outsagt tycks prägla det sagda.488 Även om Boye ansåg sig ha avgett en bekän-
nelse var hon ytterst medveten om tidens bristande förmåga att förstå eller att 
höra det hon ville säga, vilket blir tydligt i Dialog III som snart ska behandlas.

En spänning mellan synlighet och osynlighet finns alltså på ett metaplan. På 
några ställen markeras det dessutom explicit att Malins förälskelse inte syns. När 
Malin ser Siv efter påsklovet drabbas hon av insikten att kärleken är sann och hon 
”stod stilla och var av eld” (138). Malin hänger sig känslan och låter sin blick drun-
kna i Sivs ansiktsdrag. ”Det varade ett orörligt ögonblick, som ingen lade mär-
ke till.” (139) Malin kastar ”en skygg, mycket skygg och förbjuden blick” efter Siv 
(141), och dessa blickar är osynliga. ”Ingen kunde mindre ana något än Siv själv. 
De snabba ögonkast, som gav Malin styrka, väckte inte uppseende.” (198) Hen-
nes beteende väcker inte uppseende och det är ingen som lägger märke till hennes 
reaktioner. Likafullt är Malin rädd för att hennes förälskelse syns vilket visas i en 
tänkt reaktion. Malin är övertygad om att hennes beundran för Siv ser komisk ut.

Hade hon varit en ung man vid sidan av sin hemligt tillbedda – då skulle 
man möjligen, men bara möjligen, kunnat ta henne på allvar. Hade hon 
varit en ung kvinna, som gick här med en hemligt älskad man – då skul-
le det redan ha snuddat vid det man småler åt, inte helt utan ogillande. 
Men som det nu var – ohjälpligt komiskt! Om inte värre. (209)

Komiken är kopplad till kön och sexualitet: en heterosexuell kvinna är mer ko-
misk än en heterosexuell man, och mest komisk är en lesbisk kvinna i omvärl-
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dens ögon. Den sista korta meningen indikerar också att löjet kanske inte är 
allt. I orden ”[o]m inte värre” ryms en ospecificerad hotbild. Väl att märka är det 
mer än kön och sexualitet som står på spel. Det tycks vara en hel personlighet 
som tilldrar sig löjets skimmer: även om Malin hade varit en ung heterosexuell 
man skulle man ”möjligen, men bara möjligen, kunnat ta henne på allvar” (209).

Boye låter Malin fundera över om andra kan förstå hennes känslor och över 
hur man kan förklara kärlek. Malin är, som sagt, oerhört blyg inför Siv men något 
tvingar henne att välja att utsätta sig för sin blygsel. Frågan som följer handlar om 
förståelse: ”Och skulle de förstå det?” (212) Sivs uttalande i en diskussion påverkar 
Malin mycket starkt och hon undrar om reaktionens styrka är underlig. ”Är det så 
underligt, om man då får tårar i ögonen och vill sjunga högt eller falla ner och till-
bedja? Kanske det är underligt. Nej, nej, det om något måste också de andra för-
stå, de vore ju blinda annars!” (213) Upplevelsen av Sivs uttalande får Malin att 
känna ”att något nytt är vunnet” men hur ska man förklara en sådan sak? ”Och om 
de ändå inte förstår? Hur kunde man förklara det?” (214) Genom konsten kanske 
känslan kan beskrivas – men räcker det? ”En bildhuggare kunde kanske beskriva 
det bättre, eller en musiker. / Men skulle de andra ändå kunna förstå?” (215) Frå-
gorna kan förstås på ett metaplan där konstnären, författaren Karin Boye, har be-
skrivit förälskelsen i en annan kvinna men inte vet om läsarna kommer att förstå 
den. Det enda Malin kan göra är att återvända till känslan som kunskap. ”Det sägs 
att förälskelsen är blind, därför att den ser och värdesätter på annat sätt än de an-
dra. Men är det inte den – och bara den – som ser?” (217) 

I den tredje och sista dialogen samtalar en mängd människor, vilka tagit del av 
Malins historia. I sin avhandling delar Domellöf in de diskuterande rösterna i tre 
grupper. För det första de som hör makten och den rådande ordningen till, för 
det andra de som har intressebestämda perspektiv och för det tredje de två rös-
ter som avslutar romanen. Den första gruppen utgörs av Kvinna med sunt för-
nuft, Lärarinna, Akademisk lärare i etik, Pastor, Läkare och Seminarierektor. Ge-
mensamt för dessa är att de dömer Malin utifrån etablerade föreställningar och 
ideal. Den andra gruppen utgörs av Kaktusodlare, Estet, Funktionalist och Prag-
matiker och de har olika perspektiv utifrån sina specifika intressen. Den tredje 
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gruppen utgörs av de två avslutande rösterna, nämligen Herre med slät ring och 
Blid person. Mannen med ringen, alltså en gift man, kritiserar Malins romantis-
ka bild av Siv, medan Blid person väljer att argumentera ur Malins position, nå-
got jag återkommer till.489 I en senare artikel påpekar Domellöf att karaktärerna 
i den tredje dialogen framstår som tänkta läsare och att detta grepp kommente-
rar samtiden utanför romanen – ”Den monolog som därmed avbryts är den litte-
raturkritik, som dominerade i samtiden.”.490 Hammarström har noterat att Boyes 
tänkta läsare dessutom träffar rätt: de flesta av Boyes tänkta reaktioner på roma-
nen och huvudkaraktären finns representerade bland samtidens recensenter.491

Olika åsikter förs fram i dialogen. Kaktusodlaren benämner Malins liv som 
fattigt och förkrympt medan esteten ser det som sublimt och näring till kon-
sten. Funktionalisten pekar ut Malins strävan efter hälsa och Pragmatikern hen-
nes pågående förändring. Kvinna med sunt förnuft anser att Malin går från hälsa 
till sjukdom medan Lärarinna hävdar att Malin är en vanlig flicka som utveck-
lats litet sent. Enligt akademisk lärare i etik har Malin för litet moralisk auktori-
tet, och enligt Pastor en felaktig tro. Läkaren försöker slå fast att Malin är dege-
nererad medan Studierektor i stället säger att hon är felaktigt uppfostrad. Herre 
med slät ring ser Malin som offer för en illusion medan Blid person tror att hon 
har rätt i att kärleken är vägen till livet. 

Domellöf lyfter fram samtidsmottagandet och påpekar att recensenterna inte 
tar hänsyn till framställningssättet utan tar till sig de fiktiva läsarnas kommenta-
rer och frågeställningar. Frågor om moral, sjuk kontra frisk och ideell kontra fy-
sisk behandlas gång på gång.492 Domellöf urskiljer framför allt två grupper av re-
censenter där den ena lägger vikt vid ideal och den andra vid det självbiografiska.

Antingen uppfattades Kris som ett slutet, traditionellt konstverk, där 
formen (budskapet) värdigt anpassat sig till det höga innehållet: omvän-
delsen från kristendomen till en sublimerad livstro, övergången från ett 
ideal till ett annat, eller också tolkades Kris som en kvinnlig bekännelse-
skrift av självbiografisk karaktär.493
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Mellan dessa två finns en erotikens skiljelinje. De förstnämnda fråntar i sina ide-
alistiska läsningar den lesbiska kärleken dess betydelse genom att till exempel 
som Ivar Harrie hävda att kärleken ”har ingenting med erotik att skaffa”, eller 
som John Landquist kalla det för ”ungflickssvärmeri”.494 De sistnämnda lägger i 
stället i sina självbiografiska läsningar stor vikt vid erotiken och kopplar denna 
till sjukdom.495 Svensk Läkartidning rent av varnar för romanen och kallar Malins 
kärlek för ”en sjukligt spirande abnorm böjelse”.496

I den tredje dialogen omtalas Malin uttryckligt, så även hennes förälskelse 
i Siv. Förälskelsen tolkas på olika sätt. Kvinna med sunt förnuft menar att den 
lesbiska kärleken är osund och äcklig: ”Och den där förälskelsen, den verkar 
på mig direkt vedervärdig. Jag är själv så genomsund, så mig äcklar sådant näs-
tan fysiskt.” (246) Lärarinna menar å andra sidan att det handlar om ett vanligt 
flicksvärmeri, vilket är något avsexualiserat, rent och upphöjt:

Och den som jag tycker är det mest ideella och rena man kan tänka sig, 
just därför att den är så lite kroppslig! Tar man den fysiskt, då har man 
verkligen en dålig fantasi! Sådana skolflickssvärmerier är ju så vanliga 
så man nästan kan kalla dem normala, och att de inte har ett dugg med 
kroppen att skaffa, det kan jag garantera, som har sett så mycket sådant 
i min dar. (246)

Här möter sexualitetsdiskursen diskursen om romantisk vänskap och den sist-
nämnda ger en förnekande effekt – förälskelsen tas inte på allvar. Domellöf me-
nar att de röster som tillhör Makten är en parodi över hur läsare ytligt kan förstå 
roma nen.497 Hur det än står till med parodin är det ett intressant textställe. Boye 
visar i Lärarinnas röst hur två diskurser är verksamma samtidigt och vilka problem 
som finns med dem båda: i det ena fallet döms lesbiska ut som sjuka för sin kärleks 
skull, i det andra fråntas lesbiska den erotiska sidan av sin kärlek och sin personlig-
het. Denna krock mellan diskurser finns också i receptionen som jag nämnt ovan.

Blid person är den som får sista ordet. Hon eller han distanserar sig inte från 
Malin utan väljer, som Domellöf säger, ”Malins roll som sin” och skiljer sig där-
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med från de andra i diskussionen.498 Blid person tycks enligt min mening sam-
manfatta det romanen vill säga: ”Därför ville jag för min del helst instämma i vad 
Malin Forst också tycktes mena själv: vi måste anförtro oss åt vår längtan. Med 
rädsla och motstånd finner vi ingenting, inte på någon väg. Med kärlek finner vi 
allt, på alla vägar.” (251) Citatet går i linje med det romanen tycks vilja säga ef-
tersom Malin anförtror sig sin längtan och hittar tillbaka till livet. Som jag ti-
digare visat pånyttföds Malin i och av kärlek. Kärleken är en omskapande makt 
och innebär att Malin vaknar upp till världen runt omkring henne, att hon upp-
lever sin kropp och sina sinnen, att hon finner sin vilja. Kärleken ger kunskap, 
en ny blick på världen och mening i livet. Det Malin, som sagt, bekänner sig till 
är livet självt – ”livets eviga sega vilja att leva”. (258)
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Historiskt sammanhang II

Den senare delen av 1900-talet och det tidiga 2000-talet är en tid av stor 
förändring vad gäller synen på homosexualitet och homosexuellas situ-
ation i samhället. Avkriminaliseringen 1944 ledde inte till ett mindre 

homofobiskt samhälle. Snarare spred sig en ”homofob panik” över västvärlden un-
der 1950-talet.499 Norrhem, Rydström och Winkvist lyfter i Undantagsmänniskor 
– en svensk HBT-historia fram två anledningar till paniken, nämligen den så kallade 
förförelseteorin och Kinsey-rapporterna. Förförelseteorin gick, som namnet an-
tyder, ut på en föreställning om att unga människor kunde förföras till homosex-
ualitet genom homosexuella handlingar.500 Alfred Kinseys forskning om sexual-
vanor som publicerades i två delar, Sexual Behavior in the Human Male (1948) och 
Sexual Behavior in the Human Female (1953),501 visade att en förvånansvärt stor an-
del människor hade haft samkönade sexuella upplevelser och detta ledde till tan-
kar om att det fanns dolda homosexuella överallt i samhället. I många länder upp-
fattades dessa homosexuella som ett hot mot landets säkerhet.502

Göran Söderström tar i ”Kejne- och Haijbyaffärerna” fasta på Kinseys rapport 
om mannens sexuella beteende och menar att förståelsen av att homosexuella 
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kunde se ut hur som helst och finnas var som helst fungerade som en grund för 
att beskriva homosexualitet som en epidemi som drog över landet. I USA häv-
dade man att epidemin spreds av kommunister för att försvaga befolkningen. 
Politiker hetsade mot homosexuella nätverk och med stöd av lagstiftningen rik-
tade man insatser mot framför allt homosexuella män.503 Även i Sverige bedrevs 
en jakt på homosexuella enligt Martin Andreasson i ”Samhällsfara eller samhälls-
grupp? Riksdagens syn på homo- och bisexuella”. Redan 1950 diskuterade stat-
liga och kommunala myndigheter samt enskilda institutioner vad man behövde 
göra för att motverka skadeverkningar orsakade av homosexualitet. En av flera 
åtgärder man bestämde sig för var att skapa ett register över personer som miss-
tänktes ägna sig åt kriminell homosexualitet.504 Med detta måste rimligtvis me-
nas samkönade sexuella relationer med personer under 18 år.505

Söderström lyfter fram två utmärkande aspekter i den svenska debatten. Det 
handlade dels om idén att homosexuella män fanns på nyckelpositioner i sam-
hället och skyddade varandra, dels att kampanjen inte drevs av politiker och po-
lis utan riktade sig just mot dessa.506 I tidningarnas rubriker florerade homosexu-
alitet flitigt i negativa sammanhang: till exempel stod på Stockholms-Tidningens 
förstasida den 5 maj 1950 ”HOMOSEXUELL LIGA I STOCKHOLM skyddas på 
högt förvaltningshåll”507 och på Aftonbladet 26 augusti 1952 ”1.000 UNGA RÄD-
DADE ur homosex-träsket”.508 En av debattens följder var att homosexuella fick 
en stämpel som motbjudande och kriminella människor för en lång tid framåt.509

Trots det hårda klimatet efter avkriminaliseringen uppstod början till en ho-
mosexuell kollektiv rörelse i Sverige. 1950 grundades Riksförbundet för sex-
uellt likaberättigande (RFSL). RFSL bedrev tidigt en viss opinionsbildande 
verksamhet och redan 1953 efterfrågade man äktenskap för samkönade par.510 
Likafullt präglades förbundet, enligt Stig-Åke Petersson i ”En svensk homorö-
relse växer fram. RFSL 1950–2000”, till stor del av diskretion de 20–25 första 
åren.511 Norrhem, Rydström och Winkvist påpekar att anonymiteten var av stor 
vikt och att det till en början krävdes rekommendationer av tidigare medlem-
mar för att en ny medlem skulle antas.512

Under 1960-talet pågick den så kallade sexuella revolutionen. Sexuallibera-
la röster höjdes bland annat för rätt till preventivmedel och abort, ungdomars 
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rätt till sin sexualitet, fri pornografi och att olika varianter av sexualitet skulle 
tolereras och i vissa fall bejakas. Ytterligare en fråga som behandlades i det här 
sammanhanget, enligt Lena Lennerhed i ”Rätten att vara annorlunda. Homo-
sexualitet i sextiotalets debatt”, var frågan om homosexualitet. De sexuallibera-
la rösterna förespråkade även en liberal syn på homosexualitet. Homosexuella 
framställdes som en minoritet som borde ha rätt att själva välja hur de vill leva. 
Lennerhed exemplifierar med två omtalade böcker i tiden, nämligen Henning 
Pallesens De avvikande och Lars Ullerstams De erotiska minoriteterna. Båda förfat-
tarna lyfte fram just minoritetsperspektivet: homosexuella är en minoritet som 
förtrycks av en heterosexuell majoritet.513

Det blåste en frigörelsens vind i debatten, men varken RFSL eller enskilda 
homosexuella gjorde sina röster hörda. Som Lennerhed säger diskuterades äm-
net homosexualitet, ”medan homosexuella i en mening alltså fortfarande var 
osynliga.”514

I slutet av 60-talet började homorörelsen bli allt mer radikal. På flera platser i 
västvärlden förespråkade homosexuella öppenhet och en mer upprorisk attityd. 
En händelse har blivit mer känd än andra och pekas ofta ut som ett startskott 
för den nya rörelsen, nämligen den så kallade Stonewallrevolten. En gaybar på 
Manhattan, vid namn Stonewall Inn, utsattes ofta för razzior av polisen. Den 29 
juni 1969 valde barens besökare att inte vara medgörliga utan att göra motstånd. 
Motståndet ledde till ett gatuupplopp som kom att vara i flera dagar. Efter Sto-
newall uppstod en mängd mer militanta organisationer såsom Gay Liberation 
Front och politik stod på dagordningen.515 Homosexuella började kräva rät-
tigheter och att behandlas som fullvärdiga medborgare.516 Förändringen, eller 
den homosexuella frigörelsen som den ofta kallas, hade andra av tidens rörelser 
i ryggen, till exempel den sexuella revolutionen och det sena 1960-talets vän-
stervåg. Lennerhed påpekar att vänsterrörelsen inte var intresserad av homofrå-
gor men att rörelsen som sådan var inspirerande genom att människor kollektivt 
kämpade mot förtryck.517 I Sverige fick RFSL allt fler lokalavdelningar samti-
digt som andra organisationer för homosexuella kvinnor och män bildades.518 

Norrhem, Rydström och Winkvist benämner 1970-talet som ”öppenhetens år-
tionde”,519 eftersom gayrörelsens grundsten var att ”komma ut ur garderoben och 
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stå för vem man var.”520 I och med detta började nya ideal göra sig gällande. Både 
bisexualitet och transvestitiska drag hade varit viktiga i den homosexuella sub-
kulturen under det tidiga 1900-talet. I och med att stor vikt lades vid könsöver-
skridanden tänkte man sig att homosexuella kvinnor och män hade mycket ge-
mensamt – båda befann sig någonstans mellan kvinnligt och manligt. Synsättet 
inbjuder till tankar om glidande skalor vad gäller både kön och sexualitet. Kinsey-
rapporterna förstärkte den bisexuella definitionen av icke-heterosexualitet och 
den tolkningen var rådande fram till 1970-talet.521 I den nya rörelsen fokuserade 
man i stället på dem som var ”uteslutande homosexuella”522 och könsöverskridan-
den frikopplades från (homo)sexualiteten. Inom den homosexuella rörelsen fjär-
made man sig från sexualiteten som gemensam grund och vände i stället blicken 
mot kön: homosexuella kvinnor och män har inte speciellt mycket gemensamt ef-
tersom de är just kvinnor och män. RFSL har haft ett visst separatistiskt inslag från 
början av 1950-talet i och med att Stockholmsavdelningen var tudelad: ”Kretsen” 
var för män och ”Diana” för kvinnor. Under 1970- och 1980-talen blev separa-
tismen allt starkare och baserad på det nya synsättet. Lesbiska kom att starta sina 
egna organisationer bland annat för att homorörelsen var så präglad av män och 
deras prioriteringar.523 En mycket viktig faktor i detta är kvinnorörelsen. 

Kvinnorörelsen var inget nytt på 1970-talet. Som Maria Jönsson påpekar i Som 
en byracka. Självbiografi, estetik och politik i Agneta Klingspors författarskap hade frågor 
om arbete, kropp och sexualitet diskuterats inom kvinnorörelsen sedan sekelskif-
tet. Det nya var snarare kvinnorörelsens och frågornas genomslagskraft och för-
hållandet till den politiska vänstern.524 Under 1960-talet pågick en liberal köns-
rollsdebatt som, enligt Cristine Sarrimo i När det personliga blev politiskt. 1970-talets 
kvinnliga bekännelse och självbiografi, framför allt handlade om individuella könsre-
lationer och dessas betydelse för kvinnors roller. Under 70-talet radikaliserade s 
denna debatt och kvinnorörelsen förde upp den patriarkala och kapitalistiska sam-
hällsstrukturen på agendan. En central skiljelinje är just det socialistiska anslaget .525 
Flera lagförändringar och reformer drevs igenom och en orsak till kvinnorörel-
sens genomslagskraft var, enligt Sarrimo, att kvinnofrågan kom att tas upp som 
”en socialdemokratisk statsangelägenhet.”526 Ytterligare ett nytt inslag i kvinnorö-
relsen var att man började fokusera på kvinnliga sammanhang och kvinnokultur.527
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Kvinnorörelsens förhållande till den politiska vänstern var inte konfliktfritt. 
I själva verket började många kvinnor i vänsterorganisationerna men fann det 
svårt att driva kampen för kvinnors frigörelse i det forumet. Under slutet av 
60-talet och början av 70-talet bildades därför grupper som Grupp 8 och Kvin-
noligan där kvinnokamp och socialistisk kamp skulle förenas.528 På ett liknande 
sätt, eller av liknande orsaker, bröt sig lesbiska kvinnor ut ur både homo- och 
kvinnorörelserna. Som Hanna Hallgren påpekar i När lesbiska blev kvinnor fanns 
det problem för lesbiska i båda rörelserna: ”RFSL kämpade för homosexuellas 
rättigheter, men diskuterade inte skillnader mellan homosexuella kvinnor och 
män. Kvinnorörelsen slogs för kvinnornas sak, men försåg inte kategorin kvin-
nor med någon annan sexualitet än den heterosexuella.”529 Lesbiska feminister 
övergick från att se sig själva som en del av en homosexuell minoritet till att se 
sig som kvinnor och lesbiska. Därmed blev det en central fråga att upprätta les-
biska kvinnor som politiska subjekt och som politisk kategori.530 

En av de radikala texter som ofta lyfts fram som betydelsefull för lesbisk fe-
minism och lesbisk organisering är Radicalesbians manifest ”The Woman-Iden-
tified Woman” (”Den kvinnoidentifierade kvinnan”) som publicerades i USA 
1970.531 Texten översattes till svenska redan 1974 och dess stora betydelse lig-
ger, enligt Hallgren, i dess nya, politiska, sätt att förstå lesbiskhet.532 Tiina Ro-
senberg lyfter fram flera av manifestets aspekter i L-ordet. Vart tog alla lesbiska vä-
gen? I manifestet argumenterade Radicalesbians för att sexuella kategorier fyller 
en maktfunktion där kvinnor endast blir begripliga i sin relation till män. Efter-
som lesbiska inte har relationer med män är lesbiska inte kvinnor och har där-
med en unik möjlighet att göra uppror. Lesbiskhet framstår som ett emancipato-
riskt projekt – snarare än en sexuell praktik – där kvinnor ägnar sin energi och 
sin kärlek åt andra kvinnor i stället för åt män. Tillsammans kan kvinnor omfor-
mulera sin identitet och bli kvinnoidentifierade.533 

Rosenberg lyfter fram ytterligare ett manifest som tydligt visar de idéer om 
politisk lesbiskhet som var vanliga. Leeds revolutionära feministgrupp utgav 
1979 sin programförklaring vilken säger att sexualiteten är det medel genom 
vilket kvinnoförtrycket upprätthålls. Kvinnor borde därför fatta ett politiskt 



192

kärleken utan namn

beslut att bli lesbiska. De som fortgår att ha sexuella relationer med män stö-
der sitt eget förtryck genom att samarbeta med männen. Sexualitet fokusera-
des alltså i hög grad som social och kulturell organisation. Lesbiska feminister 
intresserade sig både för mäns sexuella dominans över kvinnor, där prostitution 
och pornografi sågs som kärnfrågor, och för en ”kvinnlig” sexualitet som skulle 
bygga på ömsesidighet, jämställdhet och trofasthet.534 

Den lesbiska feminismen, både internationellt och nationellt, är mångfacet-
terad och förändras över tid. Under 1970-talet var dock den dominerande rikt-
ningen i Sverige något som Hallgren kallar lesbisk socialistisk radikalfeminism 
där man tog hänsyn till flera olika förtryck – patriarkatets, kapitalets och den 
obligatoriska heterosexualitetens.535

Lesbiska feminister i Sverige samlade sig under namnet Lesbisk Front 1975. 
Eva Ahlberg skriver i ”Homo-Sverige utanför RFSL. En historisk exposé” att 
det kollektiva stod i centrum för Lesbisk Front. Man diskuterade kvinnokamp, 
klasskamp och lesbisk kamp samt spänningarna däremellan. Det personliga sågs 
som politiskt och man arbetade i basgrupper där mötena inleddes och avsluta-
des med så kallade rundor där varje kvinna fick komma till tals.536 Lesbisk Fronts 
arbetssätt stämmer väl överens med radikalfeminismens, som den beskrivs av 
Pia Laskar i ”Feminismen på 1980-talet”. Organisationsformen var icke-hierar-
kisk, man utgick från parollen ”det privata är politiskt” och man försökte kopp-
la kvinnors erfarenheter till mönster i samhället genom samtal.537 Lesbisk Front 
agerade mot skönhetsideal, pornografi och prostitution med olika utomparla-
mentariska metoder, såsom demonstrationer och aktioner där kvinnorna kasta-
de in surströmming i sexköpares bilar.538 Att likheten med radikalfeminismen är 
stor är inte konstigt med tanke på att den lesbiska feminismen i USA utveckla-
des ur just radikalfeminismen. En av orsakerna till att den lesbiska feminismen 
växer till en egen gren är det ointresse som den radikalfeministiska rörelsen vi-
sade gentemot lesbiska kvinnors situation.539

Lesbiska feminister tog spjärn mot gamla bilder av lesbiska och skapade nya. 
Som Hallgren visar tog kvinnorna avstånd från ”den pornografiska lesbiska kvin-
nan” och ”den manhaftiga homosexuella kvinnan”540 och tryckte i stället på sin 
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vanlighet: lesbiska kvinnor ”skulle kunna vara en kvinna vilken som helst”.541 
Samtidigt blev öppenhet en viktig fråga. Inom homorörelsen framhölls vikten av 
att ”komma ut” och även i den lesbiska feminismen blev detta viktigt. Hallgren 
menar att öppenheten är en del av en ny lesbisk identitet.542

Under 1970-talet skedde flera förändringar i samhället. Till exempel ena-
des riksdagen i Lagutskottets betänkande 1973:20 om att ”en samlevnad mellan 
två parter av samma kön är från samhällets synpunkt en fullt acceptabel sam-
levnadsform”.543 Vidare tillsattes 1978 en utredning som skulle visa på vilka åt-
gärder som behövdes för att råda bot på diskriminering av homosexuella och 
åldersgränsen för homosexuella förbindelser sänktes till samma som för hete-
rosexuella förbindelser.544 Ett år senare, 1979, togs sjukdomsklassifikationen av 
homosexualitet bort.545

I början av 1980-talet kom betänkandet från den utredning som tillsattes 
1978, Homosexuella och samhället (SOU 1984:63). Betänkandet bidrog till att föra 
upp homosexualitet som en legitim fråga på den politiska dagordningen.546 I be-
tänkandet konstateras att ”den enda säkra skillnaden mellan homosexuella och 
heterosexuella är att homosexuella känslomässigt dras till personer av samma 
kön. Mot denna bakgrund är det självklart att homosexuella inte skall diskrimi-
neras.”547 Synen på homosexualitet beskrivs som öppnare och situationen för ho-
mosexuella som drägligare än den tidigare varit.548 Likafullt finns en mängd pro-
blem som framför allt kommer från ”samhällets och omgivningens förväntningar 
om att man skall leva heterosexuellt.”549 Utredningen konstaterar att homosex-
ualitet inte har integrerats i samhället: det råder en stor tystnad om homosex-
ualitet och homosexuella samt ett tabu mot homosexualitet. Många homosex-
uella döljer sina känslor och relationer för omgivningen på grund av rädsla för 
vilka konsekvenser öppenhet kan få i privatliv och arbetsliv. Utredningen lyfter 
fram tre huvudsakliga åtgärder som går ut på att 1) homosexuella jämställs med 
andra särskilt juridiskt skyddade minoritetsgrupper, 2) samkönade par jämställs 
juridiskt i vissa avseenden med ogifta heterosexuella par, 3) information och ut-
bildning om homosexualitet ska förbättras.550 Utredningen lyfter också fram en 
övergripande målsättning för hur man vill att relationen mellan homo- och he-
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terosexuella ska se ut. Den första punkten gäller öppenhet, som formuleras som 
att ”heterosexuella ser homosexuella som homosexuella och homosexuella döl-
jer sig inte”.551 Den andra punkten gäller en sorts värdeneutralitet: ”kännedo-
men om någons homosexualitet påverkar inte värderingen av homosexuella”.552 
1987 respektive 1988 instiftades diskrimineringsförbud och sambolag.553 

Det svenska 1980-talet präglas av aidsepidemin. George Svéd beskriver sam-
hällsdebatten i ”När aids kom till Sverige eller Aids angår alla – en liten be-
traktelse om när aids inte angick någon eftersom det bara drabbade bögar och 
knarkare…”. Han påpekar att information om att homosexuella män började 
uppvisa sjukdomssymtom av ett tidigare okänt slag nådde Sverige från USA i 
slutet av 1970-talet. Ingen visste säkert vad sjukdomen berodde på men man 
misstänkte att den överfördes sexuellt. 1982 fick en homosexuell man i Sveri-
ge diagnosen aids och det tidiga 1980-talet präglades av debatter om aids där 
rädslan och okunnigheten var stor.554 Att debatten var mycket hätsk kan man 
se bland annat genom att läkare på allvar kunde hävda att hiv-positiva antingen 
skulle tatueras i armhålan eller isoleras i ”aidssamhällen”.555

Norrhem, Rydström och Winkvist menar att den lesbiska separatismen öka-
de under samma tid som homosexuella män och aidsepidemin debatterades. Les-
bisk Front bytte namn till Lesbiska Feminister och arbetade med kultur och politik 
i bland annat nordiska samarbeten.556 Hallgren talar om en ”omritad feministisk 
karta” där till exempel de socialistiska influenserna kom att stå tillbaka.557 Både i 
USA och i Sverige växte intresset för kulturfeminism och så kallad kvinnokultur. 
Lesbisk kulturfeminism lade särskild vikt vid andlighet och matriarkatsteorier.558 
Laskar påpekar att feminister under 1980-talet fortsatte att arbeta med frågor om 
”mannen som norm” och vad som har osynliggjorts på grund av denna norm. Se-
paratismen blev viktig i form av egna mötesplatser och under åttiotalet skapades 
till exempel kvinnohus, Kvinnofolkhögskolan i Göteborg, Fora för kvinnliga fors-
kare och kvinnoforskning, Kvinnohögskolan och olika kvinnobokhandlar.559 

För de lesbiska kvinnor som var engagerade i kvinnorörelsen torde separa-
tismen ha varit viktig. Men enligt Rosenberg ökar också lesbiska kvinnors sam-
arbete med homosexuella män under 1980-talet. Många lesbiska som tidiga-
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re varit engagerade i kvinnorörelsen sökte sig till de homosexuella männen och 
deltog i arbetet mot aids. I engelskspråkiga länder kunde kvinnor som tidigare 
kallat sig för lesbiska kalla sig för ”queer dyke” för att signalera att de stod när-
mare homosexuella män än heterosexuella kvinnor.560 Hallgren menar att nya 
diskussioner förs inom den lesbiska feminismen under 1980-talets andra hälft: 
man debatterar bland annat den sexuella njutningens plats inom rörelsen, les-
bisk pornografi och S/M. En mer postmodern identitetsuppfattning gör sig gäl-
lande och en ny generation lesbiska feminister kunde basera sin identitet på nå-
got annat än den kvinnoidentifierade kvinnan.561

Under 1990- och det tidiga 00-talen debatterades många frågor som har med 
homosexuellas rättigheter att göra och flera lagförändringar infördes. Den sto-
ra frågan under 1990-talets första hälft, enligt Martin Andreassons Öppenhet och 
motstånd. Om homosexualitet i massmedia 1990–1994, var registrerat partnerskap. 
Socialstyrelsen lade fram ett lagförslag 1990, och 1995 började partnerskapsla-
gen gälla. Under tiden från lagförslag till gällande lag diskuterades partnerskap 
och homosexualitet flitigt i massmedia. Det största motståndet kom från kris-
tet håll trots att det inte var fråga om kyrkovigslar. I och med diskussionerna om 
partnerskap kom homosexuella som föräldrar att debatteras (trots att partner-
skapet inte innefattade gemensamt föräldraskap). Det fanns krav på att homo-
sexuella skulle få adoptera och under 1990-talet blev det tydligt för allmänhe-
ten att homosexuella faktiskt redan har barn.562 För lesbiska blev moderskap en 
central fråga och Norrhem, Rydström och Winkvist menar att lesbisk identitet 
härmed omdefinierades ordentligt.563

Det tidiga 1990-talet innebar, som Andreasson visar, en sorts ”medieboom” 
där riksdagspolitiker och kändisar kom ut som homosexuella i media samtidigt 
som homosexuella par intervjuades om sina liv. Väl att märka låg tonvikten ofta 
på homosexuella män och i många artiklar som egentligen handlar om både 
kvinnor och män talas det enbart om bögar. Öppenhet blev allt vanligare i var-
dagen och många föreningar såg dagens ljus, såsom föreningar för homosexuel-
la kulturarbetare och homosexuella latinamerikaner med mera.564 En stor del 
av mediedebatten var positiv men det finns också många exempel på hur homo-
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sexuella och homosexualitet utmålades som hemska hotbilder kopplade till pe-
dofili och prostitution.565

Som sagt infördes många lagförändringar och jag nämner några av dem, sär-
skilt utifrån Jens Rydströms artikel ”Från fula gubbar till goda föräldrar – sy-
nen på sexualitet och genus i lagstiftning och debatt 1944–2004”. 1999 stifta-
des en lag mot diskriminering på arbetsmarknaden på grund av sexuell läggning. 
Samma år inrättades HomO – Ombudsmannen mot diskriminering på grund av 
sexuell läggning. 2001 kom sexuell läggning att räknas in under förbudet mot 
hets mot folkgrupp och 2003 fick registrerade partner rätt att ansöka om adop-
tion. 2003 ersattes också de två tidigare sambolagarna med en könsneutral lag 
för både homo- och heterosexuell samlevnad. Samma år förbjöds dessutom på 
civilrättsliga grunder diskriminering på grund av sexuell läggning när det gäller 
tillhandahållande av bostäder, varor och tjänster.566 2006 fick lesbiska kvinnor 
rätt till assisterad befruktning.567

Rydström menar att attityderna till homo-, bi- och transsexualitet (HBT) har 
förändrats över hela världen under 1990-talet, men att också motståndet har blivit 
större genom till exempel religiösa gruppers ansträngningar.568 Norrhem, Ryd-
ström och Winkvist lyfter fram det faktum att det homofoba våldet har ökat och 
att flera attacker mot och mord på HBT-personer har inträffat under 00-talet.569 

En annan viktig faktor under 1990- och 00-talen har varit queerteorins ge-
nomslag.570 Med rötter i poststrukturalism, feminism och radikal aktivism har 
queer fått genomslag både som teori och praktik. Det engelska ordet queer bär 
både på betydelsen konstig och homosexuell. Don Kulick skriver i Nationalen-
cyklopedin att queerteori är en uppsättning perspektiv som fokuserar ”sexuali-
tet som relationer, identiteter, strukturer och värderingar vilka är historiskt be-
tingade”.571 Man ifrågasätter hetero- och homosexualitet samt kvinna och man 
som naturliga storheter och hävdar att identiteter inte utgörs av inneboende 
egenskaper.572 I en tidigare artikel, ”Queer Theory. Vad är det och vad är det bra 
för?”, skriver Kulick att det som förenar de queerteoretiska perspektiven är att 
de ställt in siktet på heterosexualiteten som norm.573 Fokuserandet av normer 
och normbrott lyfts fram i Fanny Ambjörnssons Vad är queer? Det är framför allt 
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sexuella normer och normbrott som queer sätter under luppen, och frågor om 
hur normalitet uppstår och upprätthålls är viktiga.574

Queerteori kan sägas vara en anti-identitetsteori eftersom man, som Marga-
reta Lindholm i ”Vad har sexualitet med kön att göra?” påpekar, betraktar iden-
titetskategorier som en del i maktprocesser och som både uteslutande och för-
tryckande.575 Trots ifrågasättandet av kategorier och normer har queer också 
blivit en sorts identitetspolitik.576 I sin beskrivning av dagens queeraktivism i 
Sverige påpekar Ambjörnsson att aktivismen till stor del består av grupper som 
förenas kring just gemensam identitet. ”De bisexuella organiserar sig i egna bi-
grupper, blatteflickorna för sig och de transsexuella i sina egna föreningar.”577 
Queer har kommit att handla om både ett ifrågasättande och ett skapande av 
identitet. Identitetsskapandet tycks ofta gå utanför den traditionella uppdel-
ningen mellan homo- och heterosexuell, som i Ambjörnssons exempel där bi-
sexualitet, etnicitet och transsexualism tas upp. Detta är kopplat till att ordet 
queer bland annat började användas för att det var mer inkluderande. Det var, 
enligt Kulick, ett sätt att göra plats för dem som inte kände sig hemma i den ti-
digare homorörelsen.578 Med det historiska sammanhanget i minnet är det dags 
att övergå till svenska lesbiska romaner från tiden efter 1930-talet.

Svensk lesbisk litteratur efter 1930-talet
Som jag inledningsvis nämnt ville jag ursprungligen behandla tiden 1930–2005 
men 1930-talet visade sig vara så intressant att jag valde att fördjupa mig i det. 
Nedan ger jag en översikt av tiden efter 1930-talet fram till det tidiga 00-talet 
(en tid som förtjänar minst en egen avhandling). Jag har inga anspråk på att ge 
en heltäckande bild och går inte in på djupet i romanerna. Det är frågan om en 
utblick – exempel på svensk lesbisk litteratur under nämnda tidsperiod.

1940-tal. Maria Langs passionsmord
Maria Langs Mördaren ljuger inte ensam publicerades 1949 och är därmed den första 
lesbiska romanen i mitt material som publiceras efter avkriminaliseringen av ho-
mosexualitet. Jag fokuserar här på en karaktär, Viveka, och hennes tal om sig själv.
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Langs roman är en kriminalhistoria som kretsar kring lesbiskt begär och en 
lesbisk relation. Jag-berättaren, Puck Ekstedt, är bjuden till Rutger Hammars 
sportstuga på en ö i Bergslagen. På ön samlas ett litet sällskap bestående av Rut-
ger och hans fru Ann-Sofi (Ann), Puck och den man vid namn Einar som hon är 
förälskad i, poeten Carl Herman samt den frapperande sköna Lil Arosander och 
hennes följeslagare Jojje (George). Till ön kommer också den än mer iögonfal-
lande Marianne i sällskap med den alldagliga Viveka. Känslorna – både positiva 
och negativa – bubblar i sällskapet och relationstrådar finns åt många håll. Ma-
rianne mördas och detektiven Christer Wijk anländer till ön och börjar nysta i 
sällskapets relationer och förehavanden. Rutgers syster Pyttan dyker upp på ön 
och ännu ett mord begås, den här gången på Jojje. 

Christer Wijk förstår att det finns en hemlighet som lett fram till morden: 
”Det finns en hemlighet någonstans, men jag är inte människa att begripa vad 
den rör sig om eller varför den har lett fram till två mord och ett mordför-
sök…” (159) Han avslöjar så småningom Viveka som mördaren men han har 
inte greppat hemligheten utan Viveka får själv berätta om den. När Viveka är av-
slöjad som mördare synliggör hon sig själv som lesbisk inför fiktionens sällskap 
och inför läsaren. Det sista kapitlet utgörs framför allt av Vivekas berättelse där 
hon förklarar sig själv varigenom många av händelserna på ön blir begripliga. Ef-
ter att Viveka berättat sin historia begår hon självmord.

Viveka överskrider sexualitetens normativa gränser genom sitt begär till 
kvinnor. Hennes homosexualitet har betraktats på olika sätt i tidigare forskning. 
Maria Söderlund menar i ”För het på gröten? Maria Lang och sexualiteten” att 
sexualiteten är avgörande för hur Langs karaktärer bedöms i hennes åtta för-
sta romaner. Söderlund talar om en skillnad mellan syndare, där de som syndar 
inom ”den allmänna normen” får förlåtelse, medan de som syndar utanför nor-
men inte får denna förlåtelse. Som exempel på en syndare som inte får förlåtel-
se nämner hon just Viveka.579 Ulf Carlsson menar å andra sidan i ”Maria Lang 
– Idyll och ideologi” att Viveka, som så många av Langs mördare, är en karak-
tär som utsatts för psykisk belastning och mördar då behärskningen sviker. Lang 
problematiserar gärningsmännen och gestaltar dem nyanserat och med en vilja 



199

5 efter 1930-talet. från (o)synlighet till öppenhet

till förståelse. Detta gäller även Viveka.580 Sara Kärrholm ställer sig någonstans 
mitt emellan Söderlund och Carlsson i och med att hon lyfter fram romanens 
dubbelhet vad gäller Viveka och den samkönade kärleken i Konsten att lägga pus-
sel. Deckaren och besvärjandet av ondskan i folkhemmet. Vivekas död kontrasteras mot 
hennes försvarstal.

Det finns en dubbelhet i Langs roman som man inte kan komma ifrån. 
Idyllen rensas, som sig bör, från inte bara ett utan två oönskade element 
på en och samma gång. Underligt nog lyckas Lang i detsamma föra fram 
ett milt (men trots allt kännbart) ifrågasättande av samhällets förutfat-
tade meningar om homosexuella. Via Vivekas långa försvarstal tycks för-
fattaren vädja för en mer inkännande inställning till homosexuella.581

En dubbelhet finns naturligtvis eftersom Viveka de facto går under. Jag menar 
ändå att Lang tar sig an frågan om lesbiska kvinnors situation med ett stort all-
var vilket visas av både innehåll och ”röstläge”. Eller som Lena Persson skriver 
i ”’Den klufna ormen’ och dess efterföljare. Om kvinnligt deckarförfattande”: 
”det är en djupt allvarlig ton över bokens slut som bryter kraftigt mot dåtidens 
deckarkonventioner”.582 

I det sista kapitlet får Viveka, som sagt, berätta sin egen historia. Hon tar av-
stamp i uttalandet: ”Det är sant att jag mördade Marianne i ett anfall av svartsju-
ka. Men det var inte Rutger jag älskade. Det var Marianne.” (182) I sitt tal berör hon 
orsaksförklaringar till homosexualitet och hon kritiserar samhället och den si-
tuation homosexuella tvingas leva i. 

Orsaksförklaringarna som presenteras i Margareta Subers Charlie och Ag-
nes von Krusenstjernas Fröknarna von Pahlen rör både inre och yttre faktorer. 
I båda används orsaksförklaringarna som ett sätt att legitimera kvinnors kärlek 
till kvinnor. Författarna använder sig av de tämligen negativa modeller som stod 
till buds för att kunna argumentera för något positivt, nämligen att befria les-
biskhet från skuldbelägganden. Mördaren ljuger inte ensam går ett steg längre ge-
nom att kritisera både psykologiska teorier och ärftlighetsteorier som förkla-
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ringar till samkönat begär. Viveka menar att hon haft en normal barndom. ”Men 
jag levde ett friskt och alldeles ohämmat liv, och jag kan inte hitta något som har 
varit komplexskapande eller ägnat att förvrida mina naturliga instinkter.” Därför 
tror Viveka att hennes homosexualitet funnits där från början.

Därför förmodar jag helt enkelt att mina instinkter redan från början var 
– vad ni skulle kalla abnorma. Visserligen är inte ärftlighetsteorien ett 
enda dugg mer givande än den, som bygger på de skakande upplevelser-
na i barndomen, för båda mina föräldrar är kärnsunt bondfolk, vars näs-
tan enda fel är att de är så intensivt riktiga och vanliga. (183) 

Lang låter Viveka kritisera förklaringsmodeller om ärftlighet och barndomsupp-
levelser. Vivekas homosexualitet finns där, precis som heterosexualitet finns hos 
andra, och behöver inte mer förklaring än så. Trots denna hållning får hon kall-
la sin sexualitet för ”mitt problem” (184). 

Mördaren ljuger inte ensam hanterar (o)synlighetsfrågor relativt utförligt. Myck-
et i berättelsen om (o)synlighet påminner om vår tids berättelser om öppenhet. 
Hemlighållande och avslöjande ställs mot varandra och avslöjandet (komma ut 
eller öppenhet) framstår som ett ideal. Karaktären har ett behov av att tala om 
sig själv som lesbisk och gör det också. Varför blir (o)synlighet på detta sätt ett 
viktigt motiv i just Mördaren ljuger inte ensam? Jag tänker mig att det finns fak-
torer inom romanen som gör (o)synlighetsgestaltningen möjlig: Viveka har en 
tydlig lesbisk identitet och det finns en medvetenhet om ett homosexuellt kol-
lektiv. Men framför allt, tror jag, att det är det historiska sammanhanget som 
gör tankarna möjliga. Den enskilt viktigaste faktorn bör vara avkriminalisering-
en. När homosexuella handlingar inte längre är kriminaliserade uppstår möj-
ligheter att tänka sig en synlighet i form av öppenhet. Det blir möjligt att tala 
om sig själv som homosexuell utan juridiska hinder. Den historiska verklighe-
ten skapar möjligheter att tänka och tala på ett annat sätt och detta menar jag är 
den primära anledningen till att (o)synlighet tematiseras på ett nytt sätt i Mör-
daren ljuger inte ensam. 



201

5 efter 1930-talet. från (o)synlighet till öppenhet

I romanen formuleras hemlighållandet som ett påtvingat kors att bära och är-
lighet som ett ideal. Hemlighållandet är svårt för Viveka: ”jag har alltifrån barn-
domen vant mig alltför mycket vid ärlighet för att jag i längden skulle stå ut att 
leva ett liv i ständig förställning.” (185) Likafullt väljer hon lögner och försiktig-
het för att skydda sina närstående. Hemlighållandet har varit en träning i lögn, 
vilket visar sig vara farligt i och med att det försvårat att sätta dit en mördare: 
”Jag hade under förhören god hjälp av att jag sedan många år tillbaka vant mig 
att i väsentliga sammanhang ljuga och ändå se folk i ögonen.” (187) Att träning-
en gett resultat visas i att Puck omöjligt kan föreställa sig att Viveka skulle kun-
na hemlighålla mord: ”Tanken att hon skulle kunna ha något med de båda mor-
den att skaffa var direkt vanvettig; jag kunde i varje fall inte föreställa mig att en 
normal och hygglig genomsnittsmänniska som hon så effektivt skulle kunna döl-
ja en dylik hemlighet.” (133)

Lang låter Viveka berätta hur hon kommit till insikt om sin homosexualitet. 
Det hela tog sin början när Viveka under samma kväll blev kysst av dels en man, 
dels en kvinna. ”Jag hade funnit en kyss, som halva den kvinnliga gymnasistkåren 
skulle ha avundats mig, rent fysiskt motbjudande medan kyssen numro två hade 
tänt en fullständig feber i mitt blod.” Alltifrån den händelsen kommer Viveka att 
fundera över sig själv och det hon upplever som svårast är att hon inte har någon 
att tala med. ”Jag tror att det värsta var känslan att inte ha någon att tala med, att 
stå utanför kamratkretsen med dess förtroenden och utbytanden av hemliga tan-
kar och drömmar.” (184) När hon flyttar till Uppsala upptäcker hon att det finns 
andra som är som hon: ”Uppsala blev en befrielse i många avseenden. Jag upp-
täckte att jag inte var så ensam som jag hade trott utan att jag hade förvånande 
många gelikar i både kvinnliga och manliga kretsar.” (185) Viveka har trott sig om 
att vara ensam men är det inte. Genom hennes berättelse får läsaren veta att det 
finns fler homosexuella men de är inte en del av romanen i övrigt. 

I Uppsala förälskar sig Viveka i en annan kvinna med vilken hon inleder en re-
lation. Flickvännen, eller som Viveka säger ”min väninna”, råder Viveka att söka 
hjälp för allt sitt ”grubbel”. Viveka träffar både en läkare och en psykoanalytiker 
där den förstnämnde, enligt min mening, konstaterar att homosexualitet inte är 
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en fråga för läkare då han till Viveka säger ”att om jag nu var sådan så var jag det 
och han kunde ingenting göra”. Psykoanalytikern hjälper Viveka genom att råda 
henne att öppet vara den hon är: ”Han rådde mig att öppet försöka följa min 
personliga linje”. (185) Denna beskrivning av en lesbisk kvinnas möte med vår-
den är intressant särskilt utifrån det faktum att homosexualitet var sjukdoms-
klassat när romanen skrevs och publicerades. Varken läkaren eller psykoanaly-
tikern betraktar Viveka som sjuk. Ingen av dem föreslår någon behandling och 
de tycks inte heller se något fel med hennes sexualitet. I och med detta, menar 
jag, tar Lang avstånd från bilden av homosexualitet som sjukdom. Hon berätti-
gar lesbisk kärlek på ett liknande sätt som gestaltningen av natur/naturligt skän-
ker legitimitet i 1930-talsromanerna.

Trots önskan att ha någon att tala med och förekomsten av andra homosexuella 
i omgivningen upplever Viveka sig vara tvungen att tiga om sin sexuella identitet. 
Hemlighållandet är inte självvalt utan påtvingat av en fördömande omvärld. Viveka 
skulle egentligen ha velat göra som psykoanalytikern säger och ”öppet försöka föl-
ja [s]in personliga linje” men hon är rädd för vilka konsekvenser detta skulle kun-
na få. Hon tror att hennes far, som är präst, skulle bli tvungen att lämna sitt ämbe-
te om sanningen avslöjas, och att hennes sexualitet skulle innebära en stor sorg för 
föräldrarna. Därför, säger Viveka, ”måste jag ändå välja lögnen och halvsanningen 
när jag var hemma och försiktigheten i min livsföring borta” (185).

Viveka berättar om sin lesbiskhet efter att hon gjort sig skyldig till mord ef-
tersom hon vill vara ärlig. Jag menar att hon utifrån de beskrivna förutsättning-
arna i romanen hade kunnat fortsätta sitt hemlighållande utan att någon skul-
le ha anat något. Men Lang tillskriver henne en vilja att tala och det som andra 
tycker och tänker har till slut spelat ut sin roll: ”I åratal har jag förställt mig in-
för vänner och föräldrar, men nu orkar jag inte längre. Förresten vet jag inte vad 
det numera skulle tjäna till. Just dem, som jag ville skona, har jag ju redan till-
fogat en många gånger större sorg.” (183)  

Birgitta Svanberg skriver i ”Den mörka gåtan” att ”[b]okens inneboende tendens 
är tydlig nog: en lesbisk kvinna är ’abnorm’ och hennes begär leder obönhörligt 
till tragik, ja, mord.” 583 Viveka avslutar dock sin bekännelse med att peka ut det på-
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tvingade hemlighållandet och inte lesbianismen, som Svanberg menar, som en bi-
dragande orsak till hennes brott. De ord Lang lägger i Vivekas mun lyder:

Nu när det hela är över och jag har försvunnit ur er åsyn kommer ni 
att säga: alltihop var egentligen så enkelt. Hon var en onormal männis-
ka med onormala böjelser, som till sist drev henne till två mord. Jag är 
ändå inte så säker på att det är så enkelt. Min kärlek var stark och nor-
mal för mig, och att den ledde mig till svåra brott berodde inte på att 
den var särpräglad. Däremot har det kanske spelat en roll att samhäl-
let och min omgivning har varit sådana att jag har tvingats att leva ett i 
viss mån oärligt och osant liv. Det kan aldrig leda till något gott för nå-
gon människa… (188) 

Hemlighållandet kan även ”överföras” på en annan karaktär som får reda på nå-
gons homosexuella identitet. Så är fallet med Rutger. När Rutger och Marianne 
är ett par ertappar han henne och Viveka: ”Rutger upptäckte – på ett obehagligt 
påtagligt sätt – att Marianne bedrog honom, och han såg också med vem.” (185) 
Detta leder till att Rutger lämnar Marianne men också till att han blir delaktig 
i att dölja relationen mellan kvinnorna. Rutgers och Mariannes brytning fram-
står för andra som ”ett enda stort mysterium” (110). Den förklaring han gett sin 
gode vän Einar är: ”’Det är slut mellan oss. Men om du är min vän, Eje, så försö-
ker du aldrig ta reda på vad det är som har hänt. C’est tout fini. Men livet mås-
te gå vidare.’” (69) Och till Carl Herman har han sagt: ”’Marianne och jag har 
haft en scen’, tillade han, ’och den var så till den grad obehaglig att jag tänker 
ägna resten av mitt liv åt att försöka glömma den.’” (112) Det överförda hem-
lighållandet går så långt att Rutger hellre blir misstänkt för mord än att han av-
slöjar det han vet. När detektiven Christer Wijk ställer Rutger mot väggen om 
att han blivit bedragen av Marianne vägrar Rutger att tala om med vem Mari-
anne hade sin affär: ”– Vad spelar namn för roll? Hon hade svikit mig. Svikit mig 
på ett sätt, som kunde göra vilken man som helst galen!” (172) Sveket som kan 
göra en man galen är otroheten med en annan kvinna. Att Rutger vet mer än han 



204

kärleken utan namn

vill säga och att denna kunskap är gåtans svar, är även Puck övertygad om: ”Nå-
gonstans i närheten av Rutger låg problemens lösning, det var jag säker på. Var-
för teg han så envist?” (107)

Även Viveka, som är beroende av Rutgers tystnad, har till en början svårt att 
förstå varför han tiger: 

Dessutom visste jag ju att min frihet hängde på en enda människas tyst-
nad; om Rutger så mycket som antydde vad han visste om mig och Ma-
rianne skulle strålkastarljuset omedelbart riktas mot mig. Jag förstod 
inte varför han teg; jag förstod inte att han var så djupt sårad och äcklad 
av Mariannes förhållande till mig att han inte ville tala om det ens när 
det gällde att sätta fast en mörderska. (188)

Rutgers förklaring är att han inte försökte skydda Viveka, utan Marianne. ”– Det 
var Marianne jag skyddade. Marianne och min egen skam…” (175) 

I och med att läsaren får kunskap om att Viveka är lesbisk och att Rutger kän-
ner till hennes sexualitet, framstår vissa händelser på ön i ny dager. Det är antag-
ligen också en formfråga: Kärrholm menar att pusseldeckare har flera repetitiva 
mönster varav ett är att gåtans lösning ska locka till omläsning.584 

Rutger reagerar mycket häftigt när Viveka och Marianne först dyker upp på ön.

Om det hade varit två vålnader ur graven, som närmat sig honom, kun-
de Rutger inte ha blivit blekare. Varje droppe av färg försvann ur hans an-
sikte, och ett ögonblick trodde jag att han skulle svimma. Han öppnade 
munnen som för att säga något men drog endast hörbart efter andan. (27)

I efterhand vet läsaren att ”vålnaderna” är Rutgers stora kärlek och hennes les-
biska älskarinna. Detta påminner om den ”förspökning” av lesbiska som, enligt 
Terry Castle i The Apparitional Lesbian, ägt rum i västerländsk kultur och littera-
tur: ”The lesbian remains a kind of ’ghost effect’ in the cinema world of modern 
life: elusive, vaporous, difficult to spot – even when she is there, in plain view, 
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mortal and magnificent, at the center of the screen. Some may even deny that 
she exists at all.”585 Castle menar att skönlitteratur i högsta grad bidrar till ett 
osynliggörande och en ”förspökning” av lesbiska och att lesbiska karaktärer i till 
exempel Denise Diderots La Religieuse (1760), Charles Baudelaires Le Fleurs du 
mal (1857) och Henry James The Bostonians (1886) liknas vid spökgestalter. Jag 
har inte sett samma tendens i den svenska litteraturen, utan Langs Viveka och 
Marianne är tämligen ensamma om att beskrivas som vålnader.

Viveka hamnar i affekt i vissa situationer då hon måste förhålla sig till Rut-
ger. Rutgers fru Ann-Sofi svimmar vid ett tillfälle och Viveka och Puck tar hand 
om henne. Viveka lättar på Ann-Sofis kläder då Rutger uppenbarar sig i dörr-
öppningen.

Viveka lyfte blicken från det hon hade för händer och såg mot dörren. 
Och plötsligt rodnade hon djupt och obehärskat; ända ner på halsen 
spred sig rodnaden i långa utlöpare uppifrån ansiktet. Min association 
var förmodligen alldeles felaktig, men hon påminde om en skolflicka, 
som överraskas i sina drömmar av ingen mindre än föremålet för sin 
kärlek. Hennes hand darrade när hon lade den på Anns panna. (100)

Pucks association är inte bara ”förmodligen” felaktig, utan den är felaktig. Vivekas 
starka reaktion hör naturligtvis samman med att hon och Rutger redan varit riva-
ler om en kvinna och att hon i det aktuella läget klär av hans fru. När Pyttan sena-
re vill dela rum med Viveka ingriper Rutger ”med oväntad skärpa” för att förhin-
dra detta. Puck funderar över hans reaktion: ”Vad menade han? Varför var han så 
angelägen om att Pyttan inte skulle ligga inne hos Viveka? Hade han hemliga kär-
leksmöten med henne på nätterna, eller trodde han att det på något sätt var farligt 
för hans lillasyster att vara i enrum med henne?” (131) Visst tror Rutger att Viveka 
är farlig för kvinnor – hennes hotfullhet ligger i att hon är lesbisk.

När Viveka så berättar om sin sexuella identitet och därigenom blottar Rutgers 
och Mariannes ”skam” får det direkt positiva konsekvenser även för Rutger. Vive-
ka själv känner sig lättad och Rutger får en möjlighet att börja läka. ”Rutger hade 
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långsamt sträckt på sig och fått ny glans i ögonen. Genom sin franka och ärliga be-
kännelse hade Viveka skurit hål även på gamla bölder.” (189) Kanhända är det just 
detta som gör Rutger positivt inställd till Viveka efter hennes död. Han får säga de 
sista orden om den lesbiska kärleken, ord som Puck instämmer i: ”– Grekernas 
Eros! För dem var den form av kärlek, som Viveka omfattade, den enda riktiga och 
värdiga. Man dömer människor alltför lätt, gör man inte?” (191) 

Efter sin bekännelse dör Viveka för egen hand. I romanen dör alltså båda 
kvinnorna i den lesbiska relationen. Enligt Jan Magnusson är det vanligt att för-
fattare tar livet av sina homosexuella karaktärer ända fram till 1970-talet.586 På 
så sätt passar Langs roman in i en tradition, men Lang avviker också enligt min 
mening från denna tradition. Hon låter fyra av åtta mördare begå självmord i 
sina åtta första romaner587 vilket innebär att Viveka inte dör bara för att hon är 
lesbisk. Dessutom kopplas både mordet och självmordet till en generell kärlek. 

Enligt Karl G. Fredriksson finns det i Langs tidiga romaner en stark föreställ-
ning om att kärlek och död är förbundna med varandra. Han nämner dödsmysti-
ken i Langs roman Rosor, kyssar och döden samt införandet av Eros-Thanatos i Mörda-
ren ljuger inte ensam.588 Eros-Thanatos aktualiseras tidigt i romanen genom en liten 
statyett: ”Det var en halvannan decimeter hög grekisk gossegestalt av en säregen 
och vemodsfylld skönhet. Det rena ansiktet var djupt tragiskt, och i ena handen 
höll han en nedåtvänd fackla.” Statyetten är Mariannes arbete och Rutgers egen-
dom och kombinerar kärlek och död. ”– Eros-Thanatos, kommenterade Rutger 
lågmält. Dödsguden som bär kärlekens drag.” (45) Det är samma statyett som i 
slutänden får Rutger att utlåta sig om grekernas kärlek och att man är för snar att 
döma andra människor. Kärlek och död kopplas till varandra genom statyetten och 
när det gäller statyettens skapare Marianne sägs det att hon blivit dödad för att hon 
varit alltför älskad: ”Marianne, som också hade varit alltför älskad och som fått be-
tala ett så högt pris för kärleken…” (173) Kärlekens pris var högt och ingenstans 
sägs det att det har med den lesbiska kärleken att göra. Lil pekar snarare ut att det 
har med en generell, eller en nordisk kärlek, att göra.
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Det utmärkande för det här sällskapet är tvärtom att var och en bara äls-
kar en gång. Men det är den sant nordiska kärleken; den är envis och hård-
nackad, och den tolererar inte att se föremålet i någon annans armar. Då 
blir det scener och uppträden och – som sista argument – mord. (121) 

Kärrholm visar genom sin läsning av romanen att Eros-Thanatos framställs som 
något allmängiltigt, att samma drifter finns i alla människor. När Einar och Puck 
kysser varandra på den plats där Mariannes lik hittats skymtar en okontrollerad 
och mörkare sida av deras kärlek fram. Einar nämner Eros-Thanatos i detta sam-
manhang och kärlek och död närmar sig varandra också vad gäller detta par. Om 
Puck och Einar kan drabbas, kan vem som helst drabbas.589

Från avkriminaliseringens årtionde har jag bara hittat en svensk lesbisk ro-
man, vilken ironiskt nog behandlar en kriminalgåta. Från den homofoba pani-
kens tid, 1950-talet, har jag inte hittat någon roman som oproblematiskt går att 
definiera som lesbisk litteratur utifrån min definition. Som jag tidigare behand-
lat använder jag mig av bibliografier som rör HBT i urvalet av material. Att verk 
som nämns i bibliografierna faller utanför (eller problematiserar) min definition 
har naturligtvis med själva definitionen att göra, något jag återkommer till i av-
handlingens slut. Men innan dess är det dags att undersöka 1950-talet.

1950-tal. Sjukdom och självmord
Från 1950-talet har jag, som sagt, inte hittat några romaner i HBT-bibliografier-
na som på ett enkelt sätt stämmer överens med min definition av lesbisk littera-
tur. Sammanfattningsvis avser jag med lesbisk litteratur i denna avhandling: ro-
maner skrivna av kvinnor, om lesbiska karaktärer och/eller relationer, och för 
lesbiska läsare i bemärkelsen att litteraturen skildrar lesbiska ur ett inifrånper-
spektiv. I romanerna från 1950-talet är den lesbiska kärleken inte explicit eller 
så saknas det av mig efterfrågade inifrånperspektivet. Att 1950-talet saknar les-
bisk litteratur framstår som begripligt, för att inte säga logiskt, med tanke på ti-
dens hets mot homosexualitet och homosexuella. Om man ser till Gerd Bran-
tenberg med fleras bibliografi På sporet av den tapte lyst tar de upp två svenska 
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exempel på romaner där lesbiskhet tematiseras. Det är Harriet Hjorths Den tom-
ma famnen (1951) och Lise Drougges Den långa vintern (1952).590 

Den tomma famnen handlar om Sanni som är olyckligt gift med den förtryckan-
de Erland. Sanni träffar Margret och kvinnorna inleder en intensiv vänskap. Med 
Margret känner sig Sanni lugn, varm, fri och trygg – allt det som hon saknar hos 
Erland. Det finns några textavsnitt där handlingen skulle kunna tolkas som lesbisk 
med svartsjuka, kroppskontakt och tal om kärlek, dock en avsexualiserad sådan. 
Sanni vill ha Margret ifred och vägrar att tala om för sin man vem hon brukar vara 
hos. Det finns likheter med Agnes von Krusenstjernas Fröknarna von Pahlen i och 
med den underliggande frågan om var vänskap övergår till kärlek. Det heterosex-
uella begäret får ett stort utrymme i både Fröknarna von Pahlen och Den tomma fam-
nen. Jag skulle dock vilja påstå att den sistnämnda framför allt är en text om hete-
rosexuellt begär: det är en historia om Sannis och Erlands misslyckade relation. 
Om hur de förtär varandra, och hur de misslyckas med att nå fram till varandra. 

Lise Drougges Den långa vintern är en berättelse om fyra mycket olika systrar, 
Harriet, Kajsa, Gittan och Ulla. Perspektivet växlar mellan systrarna och berät-
tarrösten. Tidigt omtalas att Kajsa bor tillsammans med Annie. Annie är illa an-
sedd av de andra systrarna och beskrivs som svartsjuk, kontrollerande och all-
mänt besvärlig. Så småningom får vi veta att Kajsa och Annie lever som ett par. 
Kajsas inställning till Annie är minst sagt ambivalent och hon skiftar mellan att 
se Annie som ett problem – ”en andlig yogaövning: jag vill bli av med henne, 
därför håller jag fast vid henne, min vilja är starkare än mina önskningar” (54) – 
och en kärleksfull resurs – ”Hur står hon ut med mej, tänker Kajsa, jag är ju all-
tid butter, trist, nere. Och inte snäll mot henne, fastän jag borde vara det. Hon 
har inga skyldigheter mot mej. Ändå offrar hon all sin lediga tid på mej; lever 
för mej.” (174) Kajsa undviker den fysiska delen i relationen och hittar på un-
danflykter för att slippa gå till sängs med Annie. Under ett gräl mellan kvinnor-
na kommer det fram att Kajsa ser samkönad sexualitet som orätt och att hon 
inlett relationen med Annie enbart för att trösta denna från en tidigare kärleks-
sorg. Som tidigare sagts vill jag undersöka texter med ett inifrånperspektiv, där 
lesbiska karaktärer själva får komma till tals. Drougges roman saknar vid en för-
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sta anblick detta inifrånperspektiv då Kajsa framstår som en heterosexuell kvin-
na vilken av olyckliga omständigheter hålls fast i en relation med en lesbisk kvin-
na. Den lesbiska Annie ges ingen röst i romanen. Men tolkar man i stället Kajsa 
som en lesbisk kvinna vilken internaliserat omvärldens åsikter om homosexua-
litet så är inifrånperspektivet närvarande. 

Kajsa är svårt sjuk, hon får någon sorts epileptiska anfall och lider romanen 
igenom av depression, migrän och yrsel. Annie vårdar Kajsa, vilken upplever 
det som om Annie är den enda människa som bryr sig om henne. När Annie lo-
var att aldrig lämna henne uppfylls Kajsa av stark tacksamhet och säger: ”– An-
nie du är underbar, jag – hur ska jag säja? Jag skulle vilja tacka dej – tala om hur 
mycket du betyder för mej. Du är det enda jag bryr mej om. Om du vill Annie 
– – jag menar – – kom nu!” (201) I sin förtvivlan söker hon sig till fysisk tröst.

Kajsa värjer sej inte längre mot någonting. Synd och orätt och nerärvda 
gamla moralföreställningar är utan betydelse så nära gränsen mot för-
tvivlan. Här borta, ända borta vid det outhärdliga, finns ingen skuld och 
ingen synd, man borrar, borrar för att gömma sej, och det varma levan-
de sluter sej kring ångestens sårigheter. 
 Inte för Annies skull, inte för den osonade skulden som kommit till så av-
siktslöst, inte för någonting annat än den förbrännande glömskan. Inte för 
Annies skull, hon som brinner av lidelse och gul hetta, inte för din skull, 
Annie, hör du det, – för min egen skull och min förtvivlans. (201–202)

Denna handling får oanade konsekvenser då systern Ulla av en slump stiger in i 
rummet till de nakna kvinnorna. Ulla fördömer relationen och Kajsa blir än mer 
deprimerad och drabbas av djupa skamkänslor. ”Skammen, den plötsliga, brän-
nande, förhärjande – – –. / Inte orätt? Men det känns så. Därför ÄR det ock-
så orätt. Och i andras ögon något vidrigt.” (207) Kajsa benämner skammen som 
för stor att bära och kommer närmare och närmare det självmord hon till slut 
begår. Hon är fysiskt och psykiskt sjuk och har kämpat med rädsla och oro inför 
att inte kunna ta hand om sig själv. Avslöjandet av den homosexuella relationen 
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är den slutgiltiga droppen som får hennes bägare att rinna över. Sjukdomen och 
homosexualiteten tycks flyta ihop till en sjukdom när hon tänker:

Eljest vet hon bara att det sjuka måste skäras av med roten, det har för-
lorat sin rättighet att leva på jorden. Att sjukdom visserligen är oför-
vållad men ändå ogräs och att man måste vara radikal när det gäller att 
bota. Också att man ändå till sist kan lura ödet: lura det hotande mörk-
ret, sinnesförvirringen, den hemska förändringen. (217–218)

Avslöjandet av den lesbiska relationen får stora konsekvenser: Kajsa dör och An-
nie förs ut ur historien för att aldrig mer höras av. Systern Harriet kritiserar an-
dras intrång i privatlivet upprepade gånger och Annie argumenterar för att män-
niskor borde få leva sina liv i fred, på det sätt som de vill. Romanen följer dock 
inte denna linje utan riktar en anklagelse mot att människor blundar för varandras 
olycka. Att vi inte tar oss tid att hjälpa människor i nöd. I sammanhanget framstår 
det som om Kajsas lesbiska relation är en del av hennes nöd som systrarna borde 
ha hjälpt henne ur. Enligt berättarrösten kan Annie antingen vara offer eller anstif-
tare: ”Vem vet om Annie är offer eller anstiftare, om hon är biperson eller olyck-
an i egen gestalt. Mycket måste hon tackas för, men kanske mest klandras. Systrar-
na ger henne gärna skulden, det gör deras egen mindre.” (217) I denna förklaring 
finns inget utrymme för att Annie kanske var det positiva i Kajsas liv och den svåra 
sjukdomen det som egentligen ledde till självmordet. I vissa stunder låter Droug-
ge Kajsa benämna Annie som styrkan i sitt liv: ”Annie som är det enda som finns 
kvar av levande liv.” (174) Men för Kajsas positiva bilder av Annie finns inget stör-
re utrymme i romanen, ej heller för Annies röst.

Från detta tämligen avsexualiserade 50-tal övergår jag till 1960-talet där 
sexuell lust och existentiella frågor om kärlekens beskaffenhet behandlas i den 
svenska lesbiska litteraturen.
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1960-tal. Kärlek eller kåthet?
Från 1960-talet är framför allt två författarskap av intresse, Annakarin Svedbergs 
och Eva Alexandersons. Svedberg behandlar lesbiska karaktärer och relationer i 
olika utsträckning i åtminstone tre romaner, Vingklippta (1962), Se upp för trol-
len! (1963) och Din egen (1966). Jag behandlar Vingklippta eftersom många te-
man som dyker upp i den senare litteraturen presenteras här. Alexanderson be-
rör lesbiskhet i sin produktion till exempel i Fyrtio dagar i öknen (1964). Hon har 
också skrivit en roman som framstår som lesbisk litteratur enligt min definition, 
nämligen Kontradans (1969) och det är den som diskuteras här. 

Viktiga teman för Svedberg är, enligt Inger Felldin i Kvinnors vardagsliv. Anna-
karin Svedbergs författarskap, tillblivelsen av en skapande människa och sökandet ge-
nom sexualiteten.591 Sökandet efter en identitet och en utlevande erotik är något vi 
ser också i Vingklippta. Existentiella frågor om identitet och kärlek står i centrum.

Huvudpersonen i Vingklippta är ett berättarjag utan namn, och det är henne 
vi följer genom romanen, till stor del genom inre monologer. Hon är en mycket 
vilsen människa, uppfylld av ångest, tystade skrik och funderingar över sin egen 
mänsklighet. Hon bär på en barndom som är ett sår i själen och i nuet flyter hon 
omkring i en bohemisk tillvaro bestående av vakna nätter och alkohol. Hon både 
försöker bli ”välanpassad” (217) och kämpar emot det.

Gång på gång aktualiserar Svedberg frågor om vad livet och kärleken är, och 
romanen rör sig på så sätt kring en existentiell problematik. Dessa frågor hör 
ihop med något mänskligt bortom kön och sexualitet. Berättarjagets egenskaper 
relateras inte till hennes sexualitet då det inte i första hand är en lesbisk kvinna 
som beskrivs. I romanen är sexualiteten oftast flytande och det finns sällan nå-
gon tydlig gräns mellan hetero- och homosexualitet: karaktärerna involverar sig 
i en mängd relationer och sex är sex oavsett med vem det utövas. Berättarjaget 
har i utgångsläget heterosexuella relationer men så småningom flyttas känslor-
nas fokus från män till kvinnor. Berättarjaget genomgår inte någon tydlig identi-
tetsförändring i och med att hon förälskar sig i och börjar leva tillsammans med 
kvinnor. På ett sätt finns den samkönade kärleken bara där, oproblematisk. Men 
likafullt är det inte så enkelt. 
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Berättarjagets relation med dels Carola, dels Carina är kantad med existen-
tiella frågor om kärlekens möjligheter. Berättarjagets egna rädslor står i vägen 
för hennes kärlekslycka med Carola:

Jag värjde mig. Det fick inte vara så, att jag var kär i Carola. Det tog emot 
överallt. Carola var så olik mig på alla möjliga områden. Carina var lik 
mig, så henne fick jag älska. Inga var en modersgestalt, så henne fick jag 
älska. Men Carola? En pojkflicka. En flicka, med alltför stor önskan att 
vara man, att uppträda som man, att bli betraktad som man. (141–142) 

Här formuleras ett av berättarjagets återkommande problem, nämligen ett tvi-
vel om kvinnor verkligen får älska varandra, och hur de i så fall får älska varandra.

Men hon är ju kvinna och jag. Är också kvinna. 
 Där är det igen. Får kvinnor älska kvinnor. Och i så fall hur? 
 Det är svårt att komma över det. Man tror ibland, att man har gjort 
det, men så dyker tvivlet upp igen som en syl genom hjärtat. Somom ho-
mosexuella känslor inte vore riktiga känslor. Somom homosexualitet inte 
vore riktig sexualitet. Men den är riktig, jag vet det. Lika nyanserad, lika 
betydelsefull, lika intensiv och innerlig som annan sexualitet. (140–141) 

Berättarjagets egna mentala rågång går vid pojkflickan, vid den könsöverskri-
dande kvinnan. Kärleken och sexualiteten som på ytan framstår så gränslösa 
omgärdas ändå av skiljelinjer. Berättarjaget sätter gränser, och omvärlden lika-
så. Som läsare får vi ta del av ett samtal mellan berättarjaget och Carina innan 
de lärt känna varandra väl.

Ord som pervers och homosexuell flöt långsamt omkring i vårt loja 
samtal. 
 – Det finns ingenting perverst, sa Carina allvarligt och slöt munnen 
till ett streck. 
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 – Homosexualitet är väl inte perverst, sa jag. Folk tror det bara.
 Hon gav mig en hastig blick, där skrämseln och lättnaden över mina 
ord fladdrade till som lågor. (141)

I samtalet visar Svedberg att sexualitet inte är så oproblematiskt som romanen 
i övrigt kan ge sken av, utan också rymmer en rädsla för att bli dömd, för att 
framstå som pervers.

Frågan om vad kärlek är aktualiseras i berättarjagets kärlek till Carina. Berät-
tarjaget undrar om det är kärlek hon känner eller om det egentligen är längtan 
efter en annan människa, vilken som helst, som styr:

Å, var det så att jag älskade henne, eller var det bara tillvarons yrsel som 
grep mig somom jag slungats omkring av ett fyrverkeri; och begärde en 
plats att vila på, en människa, vars ögon jag kunde möta, ett leende, en 
kropp att längta till och förena sig med, två bröst för mina händer, två 
händer för mina bröst, och en mun för min mun. Var det så, att jag äls-
kade henne? Eller råkade hon bara stå någonstans med sitt skimmer, just 
som jag for förbi i häpen svindel. (56) 

Osäkerheten motsägs av den styrka berättarjaget upplever. ”Jag svävar! Ingen till-
varo är mig främmande. Intet mänskligt är mig skrämmande. Tjocka pansar rem-
nar [!]. Rädslor kryper undan och dör till askflagor som svävar ut över vidderna att 
förgås i sol.” (56) Berättarjaget rör sig mellan kärleken och osäkerheten, som i en 
dans där stegen upprepas. Ett tvivel över relationens varaktighet – ”Är du hela mitt 
liv eller halva eller bara ett bländande ögonblick?” – bemöts av kärlekens bestå-
ende natur – ”Min kärlek står genom evighetens alla föränderligheter och krum-
språng […]”. De två kvinnornas tendenser till att fly mellanmänskliga relationer 
bemöts med deras sammansmältning. Gränserna mellan jag och du utplånas, och 
gränserna mellan kön suddas ut: ”Du androgyn! Jag ser i bävan ditt väsens skift-
ningar. Jag ser ditt ljus och ditt mörker, ser skuggor falla och förnimmer ditt skim-
mer som ett leende i mitt hjärta. Du har glidit in över min gräns.” (57)
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Relationen till Carina fortsätter dock inte i den uppslukande kärlekens anda 
utan existentiella problem ställer sig i vägen för relationen. Berättarjaget och 
Carina (och människor i allmänhet) kan inte nå fram till varandra. Även när de 
försöker är det något som är oåtkomligt.

Patetiskt stående en bit från varandra försöker vi sträcka fram armar, 
försöker ropa, tala, gurgla, kasta saker på varann, sparka, spotta, skrat-
ta. Vi försöker kasta oss i armarna på varann, men alltid blir någonting 
över och faller bredvid – just den ödesdigra delen av oss faller bredvid 
och tynger med sin obestämda massa, tung som helvete, som världen, 
som miljoner år. (61) 

Citatets ”ropa, tala, gurgla” visar att språket inte når fram. Kommunikationen 
brister.

Svedberg gestaltar kärleksrelationer som trassliga och ofta destruktiva oavsett 
om de är hetero- eller homosexuella. Det är inte lesbianismen utan den kärleks-
lösa tiden som ställer till problem. ”Det finns så lite kärlek i världen. Så förtvivlat 
lite kärlek. Och det som vi mest av allt skulle behöva. För det är inte bara jag, som 
lider av denna stora, sugande, förgörande brist. Det är inte bara jag.” (19) 

När berättarjaget inleder relationen med Carola älskar hon fortfarande Cari-
na, men livet verkar till en början lättare med Carola. ”Carina hade varit krång-
lig, obeslutsam och undanglidande. Carola var där helt enkelt, var där skimrande 
naken och vit vid min sida om nätterna.” (137) Ändå retar Carolas maskulini-
tet berättarjaget.

Kvinna, tänker jag. Kvinna. Men vet du det? Vet du att du är kvinna, när 
du ligger på mig, som vore du en pojke, men kastrerad. Vet du det? Det 
är din kvinnlighet jag bryr mig om, inte din förmenta manlighet. Män 
finns många att välja på med breda bringor, penis och allt. Men du är 
kvinna. [---] 
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 Jag ligger på rygg och låter dig älska mig. Dumma flicka! Du försöker 
älska som en man! Du är ingen man, hör på mig, tro mig! Du är kvinna. 
Älska mig som en kvinna, och låt mig älska dig! (137) 

Hur man ska förstå berättarjagets avoghet mot den maskulina kvinnan är inte 
självklart. Ett sätt kan vara att gå framåt i tiden och se på 1970-talets lesbiska fe-
ministers avståndstagande från den maskulina lesbiska kvinnan. Hanna Hallgren 
har funnit många exempel på hur lesbiska feminister avgränsar sig själva från bil-
den av lesbiska som manliga. De använder uttryck som homosexuell kvinna och 
truckis för att benämna maskulina kvinnor, vilka anses vara outvecklade och fång-
na i ett rollspel.592 De lesbiska feministerna lade stor vikt vid öppenhet och att 
komma ut som lesbiska. Denna öppenhet framstod som oförenlig med maskulini-
tet samtidigt som just maskulinitet, enligt Hallgren, kan betraktas som ett sätt att 
”visuellt agera enligt samhällets förväntningar på homosexuella kvinnor”.593 Att 
vara synlig som homosexuell är uppenbarligen inte detsamma som att vara öp-
pen. Hallgren presenterar en tanke om att den maskulina homosexuella kvinnan 
låter ”perversionen” vara synlig medan den könsmärkta kroppen döljs.594 Detta 
kan vara ett sätt att förstå berättarjaget i Vingklippta: hon kan inte förena bilden av 
kvinna och maskulinitet. Det blir i hennes ögon en spelad maskulinitet – ”din för-
menta manlighet” – och en kvinnligt könsmärkt kropp som döljs. 

Hallgren skriver vidare om flera tänkbara möjligheter för de lesbiska femi-
nisternas avståndstagande från den maskulina homosexuella kvinnan. Avstånds-
tagandet innebär att lesbiska feminister inte levde upp till den bild som samhäl-
let förväntade sig av sexuella ”avvikare”; de tog avstånd från mansidentifikation 
och strävade efter att vara kvinnoidentifierade; de tog avstånd från en äldre ge-
neration (som de såg som maskulina) och från sjukdomsförklaringar som sexo-
logernas sammankopplande mellan könsöverskridanden och homosexualitet.595 
Lesbiska feminister försökte skapa en ny bild av lesbiska kvinnor och i detta ska-
pande tog de spjärn mot den långlivade föreställningen om homosexuella kvin-
nor som maskulina. Även om Svedbergs roman är något tidigare kan man tän-
ka sig att det är ett liknande projekt Svedberg håller på med: ett omskapande av 
bilden av lesbiska genom att ta spjärn mot äldre föreställningar.
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Berättarjaget värjer sig, som sagt, mot tanken att hon skulle vara kär i Caro-
la. Hon får inte älska henne. Såväl relationen som Carola beskrivs mycket nega-
tivt. Carola har alkoholproblem och är, enligt berättarjaget: ”envis, påstridig, ef-
terhängsen och tjatig.” (152) Romanen präglas av berättarjagets vilsenhet, av den 
destruktiva relationen mellan kvinnorna men också av ett hopp om att männis-
kor ändå kan nå fram till varandra och till kärleken. I en värld där människor li-
der och plågas finns endast ett alternativ: att försöka nå fram till kärleken. Trots 
att vi inte ens vet vad det är:

Vi söker finna ömheten åter. Försöker vinna den på annat sätt. Smygvä-
gar, genvägar, omvägar. För utan något, som i alla fall liknar kärlek, kan 
människan inte riktigt leva. 
 Ja, liknar kärlek. För vem kan skilja den äkta kärleken från den, som 
bara är en skicklig efterhärmning? (61) 

Hoppet förverkligas på romanens sista sidor där berättarjaget kommer till ro. 
Hon vågar vara glad över att Carola finns, över deras sinnliga lekar, över vär-
men i den gemensamma sängen, över hur fint det är att vara henne nära. ”Till 
sist vilar också Carola hos mig mjuk och lycklig och jag frågar inte längre. Dagen 
bräcker och solen går ned. Arten av vårt förhållande bekymrar mig inte. Om det 
kommer att vara länge eller kort bekymrar mig inte. Det finns här i världen så 
mycket annat, som mer behöver ens krafter och tankar.” (235)

I Vingklippta träder både ett lesbiskt och ett homosexuellt kollektiv fram. Att 
sluta sig samman kan vara ett sätt att dels hitta andra såsom vänner och kärleks-
partner, dels att formera både identitet och politik. Att det homosexuella kol-
lektivet får en större plats i litteratur från 1960-talet än det tidigare fått hör an-
tagligen ihop med den omgivande tiden. Som jag redan nämnt angående det 
historiska sammanhanget såg RFSL dagens ljus 1950 och homorörelsen blev un-
der 1960-talet allt mer radikal. Däremot tycks inte kollektivet fylla en identitets-
stärkande funktion för berättarjaget i Svedbergs roman, något man kanske kun-
de ha väntat sig. Snarare fyller det en identitetsförsvagande funktion. I stället för 
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att forma en identitet upplever berättarjaget en identitetsförlust. Hon är på fest 
hos en karaktär vid namn Marianne och kvinnorna som är på festen är lesbiska.

Marianne tog fram en bok, som låg i bokhyllan. ”Kvinnlig homosexua-
litet”. Carina fnös åt den och höjde självmedvetet på huvudet, jag hade 
den i mina händer en stund. Omslaget var rött och glansigt. Jag var 
dödsnyfiken på innehållet, men inför dessa tuffa flator förlorade jag min 
identitet, fnös också och la den ifrån mig.596 (133)

Även i förhållande till sin partner upplever berättarjaget en försvagning av sin 
identitet.

Och så känner jag mig löjligt oerfaren på det homosexuella området, för 
inför Carolas starka homosexualitet var det somom mina egna hetero-
sexuella erfarenheter plötsligt kom att sakna all giltighet. De smulades 
sönder till ingenting, och kvar stod en liten torftig homosexualitet, snålt 
tilltagen genom mina år. (164)

Den andras starka sexuella identitet ger berättarjaget en känsla av mindervär-
de. Det berättarjaget upplever är en omvänd situation där det inte längre är de 
heterosexuella erfarenheterna som räknas, utan de i vanliga fall marginaliserade 
homosexuella erfarenheterna.

Utöver detta privata kollektiv av kvinnor där man känner varandra och um-
gås i hemmet finns ett kollektiv och en mötesplats i form av klubbar. Berättar-
jaget och Carola besöker en klubb för homosexuella, eller som det uttrycks i 
romanen – ”en klubb av speciellt slag”. Med hjälp av några bekanta till Carola 
tar sig paret in på klubben. ”Det måste nämligen på något sätt vara bestyrkt, att 
man själv levde ett hederligt liv, och inte nästlade sig in på klubben av nyfiken-
het.” (167) Varken berättarjaget eller Carola är vana vid den här typen av klub-
bar, de framstår tydligt som noviser när de får veta att det brukar vara dans där. 
De båda kvinnorna reagerar på informationen med att diskutera hur en sådan 
dans kan gå till, vem dansar med vem? 
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Carola har kännedom om ännu en mötesplats för homosexuella, ”Riksförbun-
det för sexuellt likaberättigande”. Svedberg lånar namnet från den befintliga or-
ganisationen RFSL. ”Riksförbundet för sexuellt likaberättigande” väcker berät-
tarjagets munterhet och hon gör narr av sådant som i dag, utanför fiktionen, är 
verklighet. ”Vad gör de där? Sitter och diskuterar hur de skall påverka den allmän-
na opinionen med broschyrer och möten och kampanjer [---] Så att de vill införa 
legitimerade homosexuella förbindelser, som äktenskap då?” För berättarjaget är 
det hela skrattretande och medlemmarna i ”Riksförbundet för sexuellt likaberät-
tigande” framstår för henne som ”olyckliga människor”. Carola menar att de bara 
vill vara som alla andra, vilket för berättarjaget framstår som en omöjlighet. ”Men 
det blir de ju inte! Inte på det sättet!” (173) 

Det finns textpartier som signalerar att (o)synlighet är något man måste för-
hålla sig till. Till exempel får vi veta att ”Carola var skrämd och spänd över att 
kunna visa sig i offentligt sammanhang tillsammans med en kvinna, som alla 
skulle veta var hennes älskarinna” (167) och det offentliga sammanhanget är 
ändå en sluten klubb för homosexuella. Tänkbart är att det inte finns något an-
nat sammanhang där andra skulle förstå att det var ett lesbiskt par de såg.

I romanen visar Svedberg på homosexuellas allmänna osynlighet och hete-
rosexuellas normativa antaganden. Detta framställs som något som snarare kan 
underlätta än försvåra samkönade relationer: ”Jag hade flyttat från Carina och 
hyrt ett rum i en annan förort hos en familj, och det är bättre med folk av sam-
ma kön i sängen, för man behöver inte smyga in dem på ett obehagligt sätt.” 
(137) Berättarjaget tänker sig att en lesbisk relation är något obekant för de fles-
ta människor – så obekant att det inte väcker någon reaktion:

Vi [berättarjaget och Inga, ytterligare en kvinna som berättarjaget har 
en sexuell relation med] gick till spårvagnshållplatsen i lugn takt. Män-
niskor mötte oss. Människor, för vilka vi inte betydde någonting, inte 
någonting alls, för vilka vår relation var främmande, grå och likgiltig, 
alltför avlägset obekant för att väcka någon reaktion. (157–158) 
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Berättarjaget utgår från att människor har ett inrutat tänkande som gör att de 
inte ens vågar tänka vissa tankar.

Kärlekspar, tänkte jag hastigt, just som vi steg ut ur porten, är det gott 
om i staden. Men vi tre [berättarjaget, Inga och Tomas]. Vem vågar tro 
något om oss, som så försynta kommer ut ur porten här på en allmän 
gata en morgon för vem som helst. 
 Och inte ser vi särskilt spännande ut. Lite bleka, lite trötta, lite jagade 
och slitna. (186)

Carina använder sig av andra människors okunnighet. Hon lever med Staffan men 
har relationer med kvinnor utan hans kännedom. Carina säger att Staffan ingen-
ting förstår: ”Vad skulle han begripa om oss två? Herregud, han vet inte ens vad 
det kallas. Han tror, att det heter bög om flickor också.” (144) I förhållande till 
1930-talets ordlöshet framstår Carinas ironiserande över Staffans bristande språk-
liga kunskap som en stor kontrast. I Charlie, Fröknarna von Pahlen och Kris gestaltas 
en känslans logik som går bortom språket. Svedberg låter i stället karaktären Cari-
na mena att språket eller orden är grunden för förståelse: Staffan kan inte förstå att 
berättarjaget och Carina är ett par eftersom han inte kan orden för lesbisk kärlek.

Det finns ytterligare en form av (o)synlighet i romanen, nämligen den som i 
någon mening är skriven på kroppen. I Vingklippta är sexualitetens gränser som 
sagt flytande, men det finns därutöver en tydlig homosexuell identitet som om-
fattas av vissa karaktärer. För dessa karaktärer verkar sexualiteten inte vara fly-
tande, och sexualiteten tycks även synas utanpå. Homosexualiteten kopplas till 
det yttre. Ett exempel är pojkflickan Carola med sin ”starka homosexualitet” 
(164). Första gången berättarjaget träffar Carola avger hon omdömet ”[t]yp-
isk flata” när hon ser Carolas ”långbyxor, mörkblå tröja, kort klippta [!] hår och 
ograciösa rörelser” (132). På klubbarna för homosexuella möter vi andra hos 
vilka sexualiteten dels riktas uteslutande mot det egna könet, dels syns utan-
på genom könsöverskridande utseende och beteende. Svedberg använder sig 
av den tidigare behandlade traditionen att sammankoppla homosexualitet med 



220

kärleken utan namn

könsöverskridande beteende och utseende. Ett par kvinnor på klubben beskrivs 
på följande sätt: ”Några flator sitter vid en bordsända och ser hemtama ut. De 
är klädda i långbyxor, skjorta och kavaj. En av dem röker cigarr.” (171) Bögar-
na beskrivs å andra sidan som ”mjuka”, ”snälla” och ”rara” (168). Att det är nå-
got ovanligt med dessa utseenden och beteenden förstärks när Carola säger att 
det ser konstigt ut när killar dansar med varandra och berättarjaget svarar: ”– 
Det skulle sett ännu konstigare ut, om de dansat med de där brudarna.” (171)

Också i Eva Alexandersons Kontradans står existentiella frågor om identitet 
och kärlek i centrum. Berättarjaget Eva har en osäker identitet, inte enbart el-
ler huvudsakligen angående sin lesbiskhet, utan som människa. Hon är på väg att 
skapa sig själv: ”En ridå revs åt sidan för dig, men du såg inte att jag dolde mig 
bakom en annan ridå, en mask som inte var min egen, därför att jag ännu inte 
ägde ett ansikte: det höll på att bli till.” (35) Identitetslösheten är svår och inne-
bär en känsla av overklighet. Eva funderar kring hur hon vill leva och finner två 
alternativ: antingen sluta sig inom sig själv och endast vända sig till Gud eller att 
söka sig till andra människor: ”Säga ja – bryta ner murarna, gå ut ur mig själv, 
knytas till ett levande rörligt sammanhang där frånvaron bytes i närvaro, i när-
het, saknaden upphäves och bördan blir delad. Och lätt.” (27) Karin Lindeqvist 
påpekar i ”Den smärtsamma gåvan. Annakarin Svedbergs Din egen, Eva Alexan-
dersons Kontradans och talet om homosexualiteten på 1960-talet” att Kontradans 
vänder sig mot synsättet att kropp och själ är två storheter skilda från varandra 
där själen värderas på kroppens bekostnad. I stället förenar romanen kropp och 
själ och poängterar vikten av balans.597 Alexanderson låter berättarjaget ständigt 
sträva efter detta.”Ty jag är en människa med kropp, inte enbart själ och ande. 
Allt måste finnas med för att jag inte ska ljuga bort mitt halva jag.” 598 (7) 

I identitetsskapandet både underlättar och försvårar kärleken:

Nu visste jag, kallt, klarsynt, att jag stod inför mer än kallelse, ett apo-
stolat: att vara människa. [---] Sliten mitt itu, alltid halv, alltid ambiva-
lent. Sant att ont och gott är nära besläktade. Sant att svart och vitt fly-
ter ihop i grått. Att regnbågens färger går över i varandra utan att gräns 
kan skönjas. [---] Jag visste inte var gränsen gick. 
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 Allt detta hindrade mig inte från att vrida mig i ångest [---] Allt detta 
hindrade mig inte heller från att jubla i salighet över att detta hänt, hänt 
mig, hänt mig. (57)

I Kontradans är skapandet av en identitet, i min mening, nära sammankopplat med 
synen på kärlek samt förhållandet mellan människans olika delar, mellan kropp 
och själ. Kontradans är en roman om kärlek, om Evas kärlek till Claudia och om 
kärlek generellt. Eller som Lindeqvist säger i ”Kärlekens absolut. Eva Alexander-
sons Kontradans och 1960-talets homosexualitetsdiskurs”: ”Kärlekens väsen, att 
älska en annan människa och att bli värdig kärleken, är bokens själva centrum.”599 

Kärlek och längtan efter kärlek beskrivs som allmänmänsklig och kärleken 
drabbar oss alla lika och är lika mycket värd. Lindeqvist påpekar att Kontradans 
talar om kärlekens villkor utan bestämningar, samma längtan och problem mö-
ter alla älskande. En enda skillnad finns och det är att den homosexuella kärle-
ken drabbas av kyrkans och samhällets fördömanden, medan den heterosexuel-
la kärleken inte gör det.600 

Ett viktigt budskap i Alexandersons roman är att kärlek egentligen inte kan vara 
ovärdig eller förbjuden. ”För det finns ingen ovärdig kärlek, finns ingen förbjuden 
kärlek – det finns bara kärlekens absolut. Därför är all kärlek, varje människas kär-
lek densamma från början, lika stark lika ren lika mycket värd. Gåvan som skänks 
oss av nåd, springer upp inom oss som en källa.” (195–196) Kärlek i relation till 
synd kommenteras explicit. ”Kärleken var för allvarlig att betraktas som synd.” 
(62) Eva formulerar också en definition av synd. ”Somliga ser synden så smått, ge-
nom genitaliernas mikroskop. Inte är det detta att ligga med varandra. Synden är 
något annat, något allvarligt: när man förgriper sig på den andra. Och på sig själv.” 
(95) Lindeqvist ser denna synd-formulering som en del av textens strävan att visa 
att kropp och själ är lika betydelsefulla och nödvändiga i en människas liv.601

I Kontradans är det viktigt att kärleken inte är en platonsk företeelse. Kärle-
ken börjar i kroppen, i könet: ”Men så är det med kärlekens absolut som drab-
bar alla lika. Det är i könet den börjar, medvetet. Det är ur könet kärleken ska 
växa och bli hel. Oftast dör grodden där.” (62) Alexanderson gestaltar detta som 
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en bidragande orsak till att det är så svårt att veta vad kärlek är. ”Hur vet vi om 
den oemotståndliga åtrån är kärlek eller bara kåthet. Det stora K förbytt i ett an-
nat stort K.” (9) Vad är då kärlek?

Ibland undrar jag om inte kärlek bara är drift, kåthet, om det inte bara 
är vår sexualitet som vi klär över med en overall av sentimentalitet. Kär-
leken som inte finns förrän begäret är borta. Ty begär är habegär, makt-
begär, njutningsbegär förklätt i omtanke och ömhet. Men om begäret är 
utsläckt, vad skiljer då kärlek från vänskap? [---] 
 Kärlek – det röda eros, det blå agape. Varken det ena eller det andra. 
 Men vad? (203)

Eva bråkar med kärleken och kärleksbegreppet och en av de viktigaste slutsat-
serna för henne är att kärleken måste vara i balans.

Och kroppen är en bit i mosaiken som måste vara hel för att inte bli falsk. 
Också för oss som är annorlunda. Köttets kärlek är ett villkor för männis-
kans helhet: naken skälvande hud, ett snabbt leende, en varm djup blick – 
allt binds oskiljaktigt samman. Kropp och själ och ande. (214) 

Genom kärleken uppnås en större, kosmisk balans. ”Men det vet jag: att älska nå-
gon är vägen till att älska. / Då blir paradiset verklighet, där försonas himmel 
och jord. Och ingen kan fördöma oss.” (214) Som Lindeqvist påpekar angående 
detta citat lyckas romanens Eva omvandla sitt lidande till något positivt och hon 
formulerar denna vision om fullkomning.602 Lindeqvist påpekar också att texten 
inte framhåller ”sexualiteten som något förbjudet, däremot beror dess värde på 
’i vilken anda’ […] handlingarna begås, och det är något som gäller generellt.” 603 
F råntar man sexualiteten kärlek tappar den sitt värde. Här formuleras samma tan-
kar om med eller utan kärlek som jag visat på i Agnes von Krusenstjernas Fröknar-
na von Pahlen.
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Eva har dock inte bara sina egna tankar att brottas med. Hon och den älskade 
Claudia har olika uppfattningar om deras kärleks beskaffenhet och värde. Till en 
början är attraktionen till den andra lika problematisk för båda men Evas inställ-
ning förändras snabbt och hon vill inte längre undvika frestelsen. Hon kan inte 
förstå varför kärlekens gud skulle vilja skilja älskande åt. Alexanderson gestaltar 
kvinnornas olika inställning till lesbiskhet bland annat i dialoger. För Claudia gli-
der Guds fördömande samman med människors brist på förståelse.

Till slut sa jag [Eva]: Varför ska man avstå. 
Din outhärdligt orubbliga röst: Det skulle vara en skymf mot Herren. 
Jag blev upprörd: Vad menar du. Vi älskar varandra. 
Just därför, sa du illusionslöst. Det är de andra. Ingen skulle förstå. Det 
finns ingen annan väg för oss i världen. (67) 

Eva upprepar gång på gång att de är utan skuld och att kärlek inte är synd. Men 
för Claudia räcker inte detta och hennes stora strävan är att bli ”normal”. ”Vi 
måste vara normala. / Vad är det, sa jag skeptiskt. / Annorlunda – annorlunda. 
Bara inte som vi.” (109) Eva kan inte ta detta ”normal” till sig utan frågar sig vad 
det är. ”Vara normal. / Vad är normalt. Är det rättvist. [---] Varför. Varför alltihop. 
Vad är normalt.” (110) Hon försöker resonera med Claudia men utan resultat då 
Claudia håller fast vid att hon måste normalisera sig. Som Lindeqvist påpekar 
tar sökandet efter normalitet genom psykoanalys ut sin rätt då Claudia till slut 
nästan har utplånats.604 

Relationen och Claudia går under men det handlar egentligen inte om den 
lesbiska kärleken, som Lindeqvist påpekar, utan om omvärlden och attityder-
na mot homosexualitet.605 ”Grundfelet ligger hos omvärlden som inte vill tillåta 
oss som är annorlunda att leva ett liv som är helt. Som splittrar oss, klyver oss på 
längden, på tvären med hjärtat helt bara på ena halvan.” (217) Lindeqvist tryck-
er på att det är just omvärldens attityder som förstör människors liv och orsa-
kar lidande.606 Fördömandet kopplas också, som vi snart ska se, till (o)synlighet.
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Kvinnornas kärleksförhållande hemlighålls av flera anledningar, såsom ål-
dersskillnad, religion och både egna och andras inställningar till homosexuali-
tet.607 Berättarjaget funderar över hur det är att älska i hemlighet, och (o)synlig-
het framstår som något dubbelt, något både negativt och positivt.

För när man älskar fördolt, då går man som på moln. Eller gungfly. Jag 
gick på ljuvligt gungande tuvor som glödde i höstmossens varma färger, 
hoppade på tuvorna, en efter en. Som om jag svävade från klarhet till 
klarhet. Och jag trodde att jag hade övervunnit mig själv. 
 Så trampade jag tvärs igenom ner i ett vattenhål, där dyvattnet sög. (78)

Eva återkommer till dubbelheten i och med att lögnerna är plågsamma men hem-
ligheten vacker. Hon tänker sig kärleken som en ”hemlig talisman som mister sin 
kraft om den blir känd” (129). På flera ställen i texten kopplar berättarjaget hem-
lighållandet till andras attityder. Det är den fördömande omvärlden som tvingar 
homosexuella att ljuga608 och därmed synda och besudla den egna kärleken.

Världen är avundsjuk, missunnsam, hård och fördömande. Än mer när 
det är kärlek som kallas förbjuden. Förbjuden av vem? Det är ju kärlek. 
Men förbudet gör oss skygga, förbudet fångar oss i en fälla, det i sig goda 
dras ner i ett träsk av lögn och dubbelspel, utlämnar oss på fördöman-
dets schavott åt löje och förakt. Det ömtåligaste av allt, relationen mel-
lan två människor, besudlas, förnedras. Vi är fördömda. 
 Därför vill de älskande bevara sin hemlighet så länge som möjligt. (135)

Mot denna bakgrund kan man kanske förstå varför orden som används av det för-
dömande samhället blir svåra att hantera. Lindeqvist påpekar att ord som homo-
sexualitet eller lesbiskhet inte förekommer i Kontradans. De uttryck som finns är 
”synd mot naturen” och ”kärlek som kallas förbjuden” – uttryck som romanen pro-
ble matiserar och tar avstånd från. Alexanderson tillför däremot ett eget uttry c k: 
”oss som är annorlunda”. På så sätt, menar Lindeqvist, tar romanen avstånd från 
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andras klassificeringar samtidigt som den erbjuder ett mer positivt uttryck. I tiden 
var uttrycket ”avvikande” ofta använt om homosexuella. Till skillnad från ordet ”av-
vikande” innehåller inte ordet ”annorlunda” en hierarkiserin g.609 Linde qvists påstå-
ende kan diskuteras eftersom särskiljandet i sig kan vara normskapande. Likafullt 
går hennes poäng om att ”annorlunda” är ett mer positivt uttryck än ”avvikande” 
hem. Alexandersons undvikande av beteckningar följer, enligt min mening, samma 
linje som 1930-talets ordlöshet: samhällets ord är belastade med negativa värde-
ringar och täcker inte den emotionella upplevelse författarna vill skildra.

Det existentiella anslaget och frågan om vad kärlek är känner vi igen från 
1930-talsromanerna. 1970-talet introducerar ett nytt spår, nämligen lesbisk 
kärlek i ungdomslitteratur.

1970-tal. Marie-Louise Wallins hästtjejer 
Att 1950-talet saknar lesbisk litteratur framstår, som sagt, som begripligt men 
att nästan samma avsaknad finns under 1970-talet är desto underligare när man 
har kvinnorörelsens aktivitet och den livaktiga lesbiska feminismen i åtanke. 
Ungdomsromanen Tovan publiceras 1974 men i övrigt lyser den svenska lesbis-
ka litteraturen (enligt min definition) med sin frånvaro. 1973 pekas dock ut av 
Gerd Brantenberg med flera i bibliografin På sporet av den tapte lyst som ett ge-
nombrottsår för feministisk lesbisk litteratur. De menar att genombrottet be-
ror på den nya kvinnorörelsen och att en helt ny ton slås an i romaner som Rita 
Mae Browns Rubyfruit Jungle (1973) och Gerd Brantenbergs Opp alle jordens ho-
mofile (1973). Ett nytt och genomgående tema är konfrontationen mellan les-
biska kvinnor och fördomsfulla människor och den lesbiska kärleken börjar be-
traktas som en befriande möjlighet.610 

Lesbisk litteratur skrevs alltså i tiden, frågan var definitivt aktuell. En hel del lit-
teratur översattes till svenska och till exempel Lesbiska litteraturgruppen i Skåne 
framhöll skönlitteratur som en viktig källa till identifikation med andra lesbiska fe-
minister.611 Anita Alexandersson lyfter i Den långa vägen fram 70-talets bekännelse-
litteratur, där Alexandersson menar att ”nästan alla” innehåller åtminstone ett les-
biskt förhållande jämte de heterosexuella.612 Att ”nästan alla” bekännelseromaner 



226

kärleken utan namn

innehåller gestaltningar av lesbiska relationer är kanske ett överdrivet påstående, 
men att ämnet finns i flera så kallade kvinnoböcker är lätt att konstatera. Framför 
allt är det den heterosexuella tvåsamheten som behandlas i bekännelselitteraturen 
och det händer att en lesbisk ”utväg” lyfts fram, även om romanerna inte väljer att 
ta den vägen. Ett exempel är Agneta Klingspors Inte skära bara rispa. Kvinnodagbok 
1962–76 (1977) där berättarjaget träffar en lesbisk kvinna på ett kvinnomöte.613 
Den lesbiska kvinnan berättar om den helhet hon har uppnått genom kärleken till 
en annan kvinna. ”’Nu är jag accepterad som helhet. Mitt väsen är nått.’” Berättar-
jaget känner sig tillfreds på kvinnomötet och upplever att kvinnor förstår varan-
dra. Som en kontrast mot detta och den lesbiska kärlekens helhet väcks tankar om 
hennes heterosexuella relation. ”Hans sexism, hans lust på pornografi: kvinnans 
förnedring, degradering till kön, kött utan huvud.” (194)

De svenska lesbiska romaner som Brantenberg med flera och Alexanders-
son lyfter fram är dock inte många: det är Marie-Louise Wallins Tovan (1974) 
och Kaija Naglers Den tionde musan. Roman från antikens Grekland (1978).614 Nag-
lers roman utspelar sig i antikens Grekland och handlar till stor del om kung-
ar som utkämpar krig. Ett sidospår i handlingen är Sappho och hennes flickskola 
där flickorna hyser varma känslor för såväl varandra som sin lärare.615 Branten-
berg med flera menar att lesbiskheten är ett bitema i romanen och Alexanders-
son skriver att relationerna mellan kvinnor är ”endast andliga till sin karaktär” 
och ”utgör bara en liten del av boken”.616 Jag lämnar därmed Naglers roman där-
hän och fokuserar i stället på Tovan. 

Varför finns det så lite svensk lesbisk litteratur från 1970-talet? Det är en frå-
ga jag inte kan besvara men det kan vara av viss betydelse att lesbiska feminis-
ter var mycket produktiva, men ägnade sig åt andra former än romanskrivande. 
Författarna Gunnila Astridsdotter och Lilian Goldberg skrev dikter och pjäser 
och andra kvinnor i rörelsen skrev sånger, filmer, artiklar och brev till myndig-
heter. De målade, spelade teater och producerade fanzines och magasin. Han-
na Hallgren lyfter i sin avhandling fram det faktum att många lesbiska feminister 
sökte efter ett kvinnospråk genom vilket de egna erfarenheterna skulle kunna 
uttryckas.617 I detta sökande var genrer såsom sången och dikten viktiga618 och 
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det författarbegrepp man laborerade med var ett ”anonymiserat och amatöris-
tiskt kollektiv.”619 Man kan endast spekulera i om detta haft betydelse för att inte 
fler lesbiska romaner skrevs i Sverige under 1970-talet. Låt oss därför gå över 
till den svenska lesbiska roman som faktiskt finns från årtiondet, nämligen Ma-
rie-Louise Wallins ungdomsbok Tovan.

Tovan handlar om den fjortonåriga Ingeborgs kärlek till sin häst Tovan och till 
sin vän Anna. Till en början tolkar Ingeborg sina känslor för Anna som vänskap. 
Vänskapen innehåller fysisk närhet och attraktion – något som för Ingeborg 
innebär en rofylld, sensuell och lycklig närhet med övertoner av något främ-
mande och underligt.

Anna var nog trött hon med. Hon var brusröd om kinderna och små 
svettdroppar hade kommit fram över munnen. Det var sån varm ro, sån 
stor glädje. 
 Anna låg och blundade och jag smygtittade på henne. Fulsöta, trollsöta 
lilla Anna. Jag kände en sån fantastiskt stor tacksamhet mot henne för allt 
hennes slit för min skull, och en svag ogripbar underlig tacksamhet över 
henne också, över att hon fanns på jorden tillsammans med mej, just då. 
Det var som nån sorts främmande underlig och ovan ömhet inne i mej. 
Jag fick sån lust att försiktigt stryka bort dropparna över hennes mun med 
lillfingret, men då hade hon väl undrat över vad jag var för en, så jag lät bli.
 Jag nöjde mej med att bara titta ned i hennes ansikte som var så strim-
migt och blött av damm och svett och det bara log inne i mej. (27)

Så småningom börjar Ingeborg fundera över sina känslor och ordet homosexuell 
dyker upp i hennes tankar. Ett ord som Ingeborg har svårt för. ”Jag tyckte så äcklat 
illa om själva ordet homosexuell, så jag ville inte ens ha det som tanke i mitt hu-
vud. Ändå kom ordet tillbaka gång på gång i mina tankar, och fanns som en olust 
i hela kroppen.” Olusten kommer av Ingeborgs rädsla för att ”homosexuell” skulle 
kunna ha något med Anna och henne själv att göra. ”Det var något med Anna som 
jag inte ville tänka på. Ändå fanns tankarna där, envisa som alla tankar är, som man 
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vill slippa. / Tänk om jag tyckte för mycket om Anna? Tänk om jag inte var riktigt 
riktig? Tänk om jag…” (43) Ingeborg kan inte ens tänka tanken fullt ut. Wallin er-
sätter ”är homosexuell” med ett tomrum, en talande tystnad som känns igen från 
till exempel Agnes von Krusenstjernas romaner. Ingeborg löser sitt dilemma ge-
nom att låta sin kärlek vara namnlös och hon vilar i den positiva slutsatsen att kär-
lek är kärlek oavsett vilket kön den person man älskar har.

Jag tänkte att all min kärlek bara var fin, och behövde inte något speci-
ellt namn. Det var något som bara var trygghet och glädje, något som 
bara var bra. 
 Det var första gången jag hade tänkt med ord att jag älskade Anna, och 
nu i soffhörnet med mamma i närheten, gjorde det inte längre ont att 
tänka det svåra ordet älska. Det kändes bara lugnt och fint. (44)

Ingeborgs känslor avslöjas i en dramatisk scen där Anna tjuvläser Ingeborgs dag-
bok. Ingeborg är ”iskall av skräck” (51) och upplevelsen är så traumatisk för hen-
ne att hon bryter samman. 

Se’n var det som om någonting hade gått sönder i mej. Jag ramlade ihop 
på golvet och bara skrek och skrek. Det rosslade och stönade och pep ur 
halsen på mej och jag kunde inte göra något åt det. Om jag överhuvud-
taget kunde tänka något, så tänkte jag att jag skulle bli liggande där på 
golvet och kippa efter luft, tills jag dog. (52)

Det visar sig att Ingeborg egentligen inte hade behövt vara rädd för att få sin 
kärlek avslöjad. Flickorna fortsätter att vara vänner och Anna närmar sig Inge-
borg fysiskt.

Det skrattade hon åt, och välte sej över mej, som om hon tänkt börja 
brottas, men hon blev alldeles stilla, och låg bara tyst med ansiktet mot 
min hals. Jag var också orörlig. Jag blundade och vågade knappt andas. 
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Alla tankar virvlade bort ur mitt huvud. Hennes höfter tyngde varmt 
och stilla över mina, och hennes andedräkt flöt het och mjuk över min 
hals. Min puls dunkade så hårt så jag kände den överallt i hela kroppen. 
 Det kunde inte vara verkligt. Anna. Min Anna. Jag hade min Anna i 
famnen. (98)

Anna har starka känslor för Ingeborg – hon har bara inte kunnat säga det. I och 
med att flickorna står inför det faktum att de ska skiljas åt (Annas familj ska flyt-
ta) bestämmer sig Anna för att tala. ”Jämt, jämt gick jag och tänkte på dej, och 
ibland kändes det som om jag helst inte ville se dej nåt mer, och ibland längtade 
jag så hemskt efter dej.” (119) Flickorna kysser varandra och det var ”det enda 
riktiga, det enda fina att göra just då” (120). Anna flyttar och skyler över det som 
hänt genom att inte låtsas om det. I och med det är kärlekssagan all: ”Jag grät 
aldrig mer efter Anna.” (121)

Från 1970-talets enda lesbiska ungdomsroman är det dags att övergå till 
1980-talet. Ett årtionde som till stor del tycks handla om att hitta sin plats i 
världen, som kvinna, som sexuell varelse, som lesbisk och som författare.

1980-tal. Att söka sin plats i världen
Under 1980-talet publiceras flera romaner som kan kategoriseras som lesbisk 
litteratur. Här lyfter jag fram Enel Melbergs Månbrunnen. En romans (1981) och 
Birgitta Stenbergs självbiografiska svit genom en av delarna, nämligen Kärlek i 
Europa. Stockholm Paris Cannes Stockholm Capri Rom (1981). 

Enel Melbergs Månbrunnen framställer en lesbisk, en bisexuell620 och en he-
terosexuell kvinna som är åtskilda i sina sexuella identiteter, men nära varan-
dra i sin egenskap av kvinnor. Romanen är mytiskt inspirerad och de tre sexu-
aliteterna framstår i det ljuset som tre sidor av kvinnlighet. Melberg är, precis 
som (den lesbiska) kulturfeminismen var, inspirerad av matriarkatsteorier och 
gudinnemyter.621 Corinna Müller menar i ”Kvinnor emellan. Lesbiskt begär i 
svenskspråkig skönlitteratur från 1980-talet” att Melbergs berättelse rör sig från 
patriarkal verklighet till matriarkalt paradis. I det matriarkala paradiset bildar 
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homo-, bi- och heterosexualitet en mytisk trefaldighet där de tre kvinnorna 
motsvarar jord, vatten och luft, Persefone, Myrine och Athena.622 

Månbrunnen inleds med ett citat av C. G. Jung som direkt pekar ut tematiken 
om kvinnors samhörighet: ”Varje mor innehåller sin dotter i sig själv /och varje dotter 
sin mor. / Varje kvinna sträcker sig bakåt in i sin mor / och framåt in i sin dotter.” (opag.) 
Myten om Persefone och Demeter återkommer flera gånger i texten och kvinno-
myterna ställs som en kontrast mot det patriarkala våldet mot och förtrycket av 
kvinnor. Myterna är påtagligt närvarande, men jag fokuserar på lesbiska karaktärer 
och relationer samt (o)synlighet i enlighet med avhandlingens syfte. 

Melbergs roman kretsar kring frågor om kvinnlig identitet. Den lesbiska Lill 
är en av de kvinnor som ställs i fokus. Lill har levt destruktivt och började an-
vända droger redan som 13-åring. Hon kopplar sina problem till svårigheten att 
hitta en lesbisk identitet:

på högstadiet blev jag påverkad av den allmänna tristessen och menings-
lösheten och då hade mina egna kriser satt in, min identitetslöshet, mina 
misstankar som jag försökte förtränga, min skräck för att inte vara nor-
mal, och så började jag då röka brass och skolan blev alltmer ovidkom-
mande. (53)

I romanens nu har Lill tagit sig ur sitt missbruk och tagit ansvar för sitt eget liv. 
Som läsare anar man att ett viktigt steg för henne varit att bejaka sin sexuella 
identitet. Lills känsloliv befrias genom den lesbiska kärleken, genom relationen 
med Diana. Som i flera av de tidigare behandlade romanerna beskrivs känslor-
na genom naturmetaforer.

Jag var totalt oerfaren när det gällde känslor, mitt känsloliv hade ju legat 
nerisat så länge och nu upplevde jag ett snöskred, isar som rämnade, stora 
block som lossnade och ramlade i ultrarapid, vattendroppar som stänkte 
upp i himlen, stannade ett slag i luften och sakta dalade, laviner som rulla-
de ner över bergssluttningar, snömassor som föll och föll. (62–63) 
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I Månbrunnen behandlas frågor om öppenhet och doldhet explicit med uttryck 
som ”kommit ut ur garderoben” och ”att öppet gå ut med min homosexualitet” 

(64).623 Tillsammans med Diana lever Lill dolt och det är inte en plåga utan sna-
rare en underbar hemlighet.

Vi höll vår kärlek hemlig, för att det bara ökade spänningen mellan oss 
och för att hennes arbetskamrater inte skulle märka nåt, men också för 
min skull. Jag hade inte kommit ut ur garderoben än då, var inte riktigt 
mogen för att öppet gå ut med min homosexualitet och det var ju inn-
an nya kvinnorörelsen och lesbisk front och homosexuella befrielserö-
relsen fanns. Men jag minns det inte som ett problem då. Det var bara 
så fantastiskt att i smyg kunna ta den andras hand, att en snabb beröring 
kunde gå som 120 volt genom hela kroppen, att en blick kunde rusa ge-
nom blodet och få det att fräsa, brösten att pirra, skötet att svälla, att 
världen vimlade av hemliga tecken och påminnelser, att en ständig spän-
ning och förväntan kunde hållas igång med pyttesmå medel och att det 
var möjligt att infria löften och överträffa förväntningar. (64)

Senare i livet kommer andras öppenhet att bli betydelsefull för Lill. Melberg lå-
ter sin karaktär läsa en amerikansk tidskrift skriven av lesbiska kvinnor som öp-
pet talar om sin homosexualitet. Kvinnornas tal ger Lill en känsla av glädje, fri-
het, gemenskap och utvaldhet samt öppnar hennes ögon för att hon besitter en 
annan kunskap än heterosexuella.

Lill har ett kollektiv att ingå i, något hon kallar den lesbiska världen. Den-
na värld beskrivs som varken bättre eller sämre än den heterosexuella världen.

Ja, det är ju inte en värld av stilla harmoni, den lesbiska världen, ingen ide-
alvärld precis, som en del rödstrumpor tycks tro, men den är inte sämre 
än dom straightas värld heller. Svartsjukan blommar lika vilt i båda. Det är 
bara det att vi har ett mindre urval, en snävare krets att botanisera i. Snart 
har man gått laget runt och får börja om med sin första igen och det finns 
inga hemligheter: alla har varit med alla, alla vet allt om alla. (89)
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Som kuriosa kan nämnas att de sammanhang som benämns är ”Timmy” och 
”skogshuggartyperna från LF” (89). Utanför romanen vet vi att LF är en förkort-
ning för Lesbisk Front, och RFSL Stockholms klubblokal kallas Timmy.624 Kvin-
norna i Lesbisk Front beskrivs inte i romanen som kvinnoidentifierade kvinnor 
utan som ”skogshuggartyper”.

I och med att Lill funnit sin lesbiska identitet är hon kritiskt inställd till såväl 
orsaksförklaringar till homosexualitet som till omvärldens inställning. Det finns 
många exempel på detta, men här nämner jag endast en passage där olika förkla-
ringsmodeller för lesbiskhet ställs mot varandra och på så sätt visar deras orim-
lighet. ”Hon blev lesbisk för att modern var undertryckt och fadern dominerade 
i hemmet. / Hon blev lesbisk för att modern var dominant och fadern frånva-
rande. / Hon blev lesbisk för att hon inte fick älska fadern. / Hon blev lesbisk 
för att hon inte fick kärlek av modern.” (121)

Lill har kommit långt. Hon har kommit ut ur drogmissbruket och ut ur gar-
deroben, men hennes identitetssökande fortsätter.

Spegel, spegel på väggen där, säg mig vem jag i världen är. 
 Två orörliga svarta ögon stirrar på mig misstänksamt och avvaktande, 
kortsnaggat svart hår, rak näsa, tjocka läppar, liten haka, smal hals, tunn 
guldkedja med ett hjärta i, var vid försvinnandet iklädd ljusblå college-
tröja…625 (102) 

Lill radar upp många exempel på vad det är hon skulle kunna se i spegeln, till 
exempel en exknarkare, en lesbian, en syster, en patient eller en konsument. 
Hon kopplar språket, eller snarare bristen på språk, till sitt identitetssökande.

Jag har försökt att beskriva och uttrycka mina känslor i ord, men jag 
har inget eget språk. Jag har till och med skrivit dikter men det blir 
bara hjärta och smärta och så i en känsla av vanmakt drämmer jag då till 
med fjärta. [---] Jag liksom glider omkring mellan olika språk och oli-
ka bitar av mig själv: knarkslang, homosexjargong, elevtugg, barndoms-
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språk, mammas och kanske mormors språk, schlagers och poplåtar, te-
rapisnack och dikter och böcker som jag läst och tagit intryck av. Jag är 
som en tvättsvamp. Jag är som. Liksom. (105) 

Identiteten framstår som fragmenterad och ett jag som bestående av många de-
lar. I citatet kan man se hur språket tillskrivs en konstituerande roll och att ing-
et är mer ”äkta” än något annat.

Melbergs roman förhåller sig explicit till sin samtid med hänvisningar till lag-
stiftning, prostitutionsdebatt, lesbisk kamp, schismer i kvinnorörelsen och kriti k av 
samhällets homofobi. Andra länders hårdare lagstiftning berörs när Lill och flick-
vännen Marian reser tillsammans. I Tallinn möts de av bistra gränspoliser och fa-
ran är uppenbar. ”Här får vi ligga lågt. Inte avvika från vägen. Lyda och smyga. Upp 
till åtta år för homosexualitet i Sovjet, hur kan det vara här?” (122) I Helsingfors är 
faran inte lika påtaglig men den finns där: ”Att du vågade vara så öppen i Helsing-
fors, att vi vågade! I Finland där dom har uppmaningslagen § 20, 2:2: Att tala om 
homosexualitet i radio eller TV är att uppmana till det och därför straffbart.” (123) 

Den svenska samhällssituationen kommenteras bland annat genom vad som (i 
romanen) står att läsa i media. ”Reaktionär snålblåst drog över såväl ledarsidan 
som kultursidan. På ledarsidan bereddes plats åt en hetsare mot de homosexu-
ella med anledning av det nya lagförslaget […]”. (213) Hat och fördomar syn-
liggörs genom Lills mardröm där en folkmassa burat in Lill, Diana och Marian. 
Folkmassan spottar på kvinnorna och hånar dem med tillmälen som ”Manshata-
re, avskum, militanta käringar, häxor” (147). När Lill studerar sig själv i en spe-
gel och försöker ta reda på hur hon ser ut när hon är kåt gör manssamhällets bil-
der intrång i hennes tankar.

Lesbisk porr. Endast för män. Förvridna ställningar, obekväma och 
osinnliga, ett slingrande och ormande som bara går ut på att tittaren ska 
få se så mycket som möjligt för pengarna, så mycket insyn som det går 
samtidigt som känslan av titthål ska finnas kvar hos honom. Hans blick 
ska borra sig igenom nyckelhålet rakt in i hålet, framifrån och bakifrån 
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markerat av guppande bröst och skinkor. Att tjejerna är två dubblerar 
bara det hela, det blir dubbelt upp av allting, mer valuta och så ökar det 
känslan av skamligt förbjudet, av att kika genom ett dasshål. Så kallad 
lesbisk kärlek inom porren. (103) 

Mot detta ställs en, enligt romanen, kvinnlig sexualitet med ömsesidig beröring 
och en mellanmänsklig kontakt. Melberg deltar genom dylika resonemang i en 
feministisk debatt. Under 1970-talet intresserade sig, som sagt, lesbiska femi-
nister både för mäns sexuella dominans över kvinnor, där prostitution och por-
nografi sågs som kärnfrågor, och för en ”kvinnlig” sexualitet som skulle bygga på 
ömsesidighet, jämställdhet och trofasthet.626 Melberg låter Lill positionera sig 
politiskt genom att ta avstånd från porr och den patriarkala blicken och i stället 
framhäva en ”kvinnlig” sexualitet.

Kvinnorörelsen är i högsta grad närvarande i romanen, bland annat genom 
dess upplägg: ett antal kvinnor från hela Norden diskuterar en text (Lills dag-
bok) utifrån olika feministiska ståndpunkter. Där finns representanter från både 
”Kvinnohuset” och ”Alla Kvinnors Hus”.627 Kvinnorna kommer bland annat in 
på kvinnorörelsens förhållande till lesbianismen och argumenten känns igen 
från samtiden: ”Den norska representanten från Tromsö tog kategoriskt avstånd 
från radikalfeminismen och lesbianismen som kvinnopolitisk strategi och fö-
respråkade klasskampslinjen och utgångspunkt i produktionsförhållandena.” 
Åsa från Kvinnohuset anklagar Mia från Alla Kvinnors Hus för att deras rörel-
se ”bojkotta r […] alla lesbiska” (186) medan Fru G. menar att hon inte har någ-
ra fördomar för att i nästa andetag uttrycka sig fördomsfullt: ”det är farligt om 
sådant här offentliggörs. Det skadar ungdomen och det skadar familjen, som ju 
ändå är samhällets grundval. Och om homosexualiteten får breda ut sig blir den 
en fara för samhällets fortbestånd.” (187) 

Månbrunnen är fast förankrad i sitt tids- och idémässiga sammanhang. Birgit-
ta Stenbergs Kärlek i Europa, en av flera självbiografiska romaner, publicerades 
1981 men utspelar sig på 50-talet och befinner sig därmed i två olika tidssam-
manhang samtidigt. I hela sviten finns kärleken och åtrån till andra kvinnor med 



235

5 efter 1930-talet. från (o)synlighet till öppenhet

i större eller mindre utsträckning. Här fokuserar jag på Kärlek i Europa som hu-
vudsakligt exempel. 

Den unga Birgitta i romanen längtar efter att något ska hända. Hon kämpar 
med synen på den egna kroppen och sexualitet samt upplevelsen av andras sex-
ualitet. Till en början är Birgitta, som Birgitta Holm påpekar i både ”Att ge sig 
världen i våld” och Tusen år av ögonblick, fastlåst i sin könsmärkta kropp. Kroppen 
är ett fängelse samtidigt som den är användbar: vägen till den värld hon längtar 
efter går genom männen och deras sexualitet. Kroppen fyller en funktion av att 
ge erfarenheter som i sin tur är ett underlag för skrivande.628 Birgitta har näm-
ligen ett mål med sitt liv, som Jan Magnusson noterar i ”Kärlek i Europa – eller 
hur Birgitta blir Birgitta Stenberg”, och det är att bli författare.629

Birgitta är en sökande människa och hon söker inte minst genom sexuella hand-
lingar. Sexualiteten som till en början bara är ett medel att genom män få det hon 
vill ha, såsom pengar och frihet, blir så småningom en källa till njutning. Den men-
tala frigörelse Birgitta genomgår leder, som Holm påpekar, till att det fysiska be-
gäret frigörs.630 Under sina resor i Europa förändras Birgitta och det är, hävdar jag, 
framför allt kvinnorna som får henne att förändras, utvecklas och bli sin egen. Till 
exempel är sex tillsammans med den prostituerade Nanoche ett sätt att hitta hem: 
”Jag hade hittat hem till en trygg grotta, hela varat susade ljumt och vänlig t om-
kring oss. Jag blev innesluten i något som hade ett värde i sej, jag behövde inte för-
söka omskapa det till ord och hade därför ingen brådska att komma därifrån.” (147)

I den värld Birgitta rör sig figurerar ett stort porträttgalleri av homosexuel-
la.631 Det är ofta en mycket negativ värld som gestaltas. Den homosexuella pro-
stitutionen är enorm och våld i samkönade relationer förekommer ofta. Men 
det är inte homosexualitetens värld Stenberg i första hand beskriver, utan det är 
bohemernas, de utanförståendes. Birgitta i romanen skriver på en bok om vän-
nen och poeten Paul Andersson och hennes beskrivning av den boken präglar 
också Kärlek i Europa: ”Men jag skrev å andra sidan inte Purpur nu, jag speglade 
Pauls svåra värld.” (140)

Birgitta rör sig ständigt i offentliga miljöer och bevistar barer och caféer. Det 
finns många homosexuella mötesplatser, barer som benämns som gay. Dessa plat-
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ser är inte separatistiska: där finns både kvinnor och män, homo- och heterosexu-
ella. På en av dessa barer träffar Birgitta Martha som kommer att bli hennes flick-
vän. Martha gestaltas genom sitt utseende som en maskulin lesbisk kvinna:

Den mörkhåriga flickan var istället diskret och soignerad som en gam-
maldags gentleman. Hon hade gul polotröja och bruna långbyxor och 
kring tweedjackan satt ett brett bälte. Håret klippt som en hjälm, omå-
lad, korta naglar och lillfingerring av guld med en svart sten. Om jag 
nånsin skulle välja att beskriva en lesbisk maskulin kvinna så skulle jag 
göra henne precis så här, tänkte jag. (207)

På ett metaplan är det just detta som händer: författaren Birgitta Stenberg lå-
ter karaktären Birgitta Stenberg beskriva en lesbisk maskulin kvinna på precis 
det sättet. Här finns tyvärr inte utrymme att redogöra för allt som händer på ett 
metalitterärt plan, men jag vill påpeka att mycket i romanen handlar om skapan-
de. Det metalitterära planet förstärker identiteternas formbarhet och en sorts 
konstruktivistisk hållning.

Birgitta fastnar direkt för Martha och tänker för första gången i termer av 
förälskelse och livskamrat. ”Hon var perfekt, det slog mej som en förälskelse, 
henne ville jag ha, leva med, ligga med.” (207) Marthas intresse väcks, om än 
långt senare, och när de blir ett par är Birgitta lycklig över det faktum att Mar-
tha är en kvinna. Marthas 

främmande mun pressades mot min tills den kändes som en del av mej. 
Hennes armar omfamnade så att värmen från hennes torso strömma-
de in i mej. Hon fortsatte kyssa tills jag inte kunde hålla andan längre. 
Hon tryckte fram skötet, det ilade genom mej när blygdbenet pressades 
mot mitt eget, hon böjde knäna för att komma nedanför och in mot mitt 
kön. Det brann i underlivet, en kvinna, hon är en kvinna. (293)

Birgitta ser den andra kvinnans maskulinitet som något positivt och maskulini-
teten gör henne inte mindre till kvinna, utan snarare till en mer attraktiv kvin-
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na. Birgitta drömmer om deras framtid, och frammanar en bild där deras krea-
tivitet och sexualitet får fritt utrymme.

Vi skulle ha hyrt ett hus häruppe i bergen eller på nåt annat exotiskt stäl-
le, Italien eller Florida eller var som helst. Hon skulle ha lärt mej äls-
ka och sen skulle jag ha haft ett eget arbetsrum och skrivit medan hon 
spelade piano för mej. Ett rum med blommor och vita väggar och någ-
ra få vackra svartnade trämöbler, stora nakna ytor och utsikt över en so-
lig dal. Och när jag var trött efter en dag med mitt framgångsrika ar-
bete så skulle hon leende ha kommit in till mej och jag hade rest mej 
från bordet och fallit i hennes armar. En omfamning av sträv tweed och 
hennes andedräkt i mitt hår och hennes starka fingrar på min rygg. Min 
hand kupad kring hennes pojknacke, hennes hand som blev allt ivrigare 
och letade sej till mina bröst och innanför linningen på mina jeans. (208)

Men det blir inte som hon tänkt sig. Deras gemensamma tillvaro präglas i stäl-
let av konflikter. De grälar om Birgittas alkoholkonsumtion och brist på peng-
ar. Grälen utvecklar sig snabbt till regelrätta slagsmål med knytnävsslag, sparkar 
och slag med tillhyggen.

Deras sätt att leva ut ett butch- och femmeförhållande blir ett problem, vil-
ket jag strax återkommer till. Först vill jag uppmärksamma det faktum att Sten-
berg använder sig av ordet ”butch”. Martha sägs både se butch ut (273) och vara 
butch (310). Martha använder också ordet när hon beskriver Gertrude Steins 
och Alice B. Toklas förhållande.

Hon bor här i närheten och hon är lesbisk men Picasso umgås med hen-
ne ändå. Hon har en kvinnligare väninna som sköter hushållet åt henne. 
Och Gertrude Stein, som är manligare – vi kallar dom butch i Amerika 
– skrev en bok där hon låtsade att väninnan håller i pennan. Alice B To-
klas självbiografi heter boken. Den gjorde henne berömd. (84)
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I citatet kan man se att butch kopplas till maskulinitet, till en kvinnligare partner 
och till Amerika. Utanför fiktionen kommer begreppen ur en amerikansk lesbisk 
arbetarklass- och barkultur som växte fram under 1930-, 1940- och 1950-talen. 
Hanna Hallgren menar, i enlighet med amerikansk forskning, att det specifika för 
butch och femme är hur identiteterna formas kring maskulinitet och femininitet 
där butchen antar en traditionellt maskulin stil och femmen en feminin. Utöver 
utseende och beteende var det sexuella uttrycket en indikator för butch-femme-
förhållandet där butchen skulle vara aktiv och femmen passiv.632

Hallgren frågar sig om det har funnits någon motsvarighet till butch-femme-
kulturen i Sverige och konstaterar att det är svårt att säga då det inte finns nå-
gon forskning på området. Dock kan man se att det är stora kulturella skillnader 
mellan USA och Sverige. Till exempel tillkom den lesbiska barkulturen myck-
et senare i Sverige än i USA, och Hallgren menar att man inte kan dra några pa-
ralleller mellan länderna före 1960-talet. I det svenska lesbiska barlivet kan man 
inte heller se den klassegregering som syns i det amerikanska.633 Däremot kan 
man se att det inom den lesbiskfeministiska rörelsen på 1970-talet förekom dis-
kussioner som liknar den kritik av butch och femme som tidigare fördes i USA. 
I Sverige talar man inte om butch och femme, utan om lesbisk kontra homosex-
uell. Hallgren skriver: ”Homosexuella kvinnor ansågs uppvisa maskulina och fe-
minina rollspelsdrag och leva i relationer som efterliknade heterosexualitetens 
destruktiva tvåsamhet.”634 I sitt användande av termen butch går Stenberg utan-
för den svenska kontexten vilket inte är att förvånas över i och med romanens 
internationella prägel. Kärlek i Europa utspelar sig på 50-talet då butch och fem-
me var ett etablerat fenomen i USA. Terminologin är alltså inte anakronistisk. 
Däremot kan man fråga sig vilken betydelse det har för gestaltningen att roma-
nen är skriven på 1980-talet, det vill säga efter den lesbiska feminismens kritik 
av butch/femme eller, i Sverige, lesbisk/homosexuell.

Det problematiska i Birgittas och Marthas förhållande – att rollerna har bli-
vit statiska – syns till exempel genom deras sexuella förhållningssätt till varan-
dra. Birgitta tar vid ett tillfälle över det sexuella initiativet, något som innebär 
en rollomfördelning dem emellan:
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Jag vågade inte se på henne. Det var hennes roll i vårt förhållande som 
jag hade stulit eller i varje fall lånat, och det var så underbart att jag ald-
rig tänkte sluta med det. Det var så här det skulle vara. Tyvärr kräver 
detta en annan uppdelning av parfymerna inom vår familj, tänkte jag 
och blev full i skratt där jag låg och flåsade henne i armhålan och smekte 
hennes fuktiga mage. Guerlains Jicky var för den maskulina kvinnan och 
Mitsouko för den feminina i ett lesbiskt förhållande. (341) 

Martha är inte alls nöjd med det Birgitta gjort och frågar henne om hon leker karl. 
Birgitta inser att om hon skulle göra om samma manöver igen skulle Marth a bli 
hennes ovän. ”Vad annat kunde hon göra, så som vårt samliv var uppbyggt så var 
det ett angrepp på hennes värdighet jag hade gjort.” (342) Magnusson menar att 
det är i det ögonblick som Birgitta antar en sexuell butchroll som hon får kontroll 
över sitt liv, sin sexualitet och sitt skrivande.635 Relationen till Martha tar dock 
inte slut där.

Relationen består av både begär och beroende och Birgitta vet inte hur hon 
ska ta sig ur det, det enda hon vet är att hon inte kan fortsätta leva som förut. 
”Det vore bra om hon släppte mej, själv kan jag inte släppa henne. Vårt förhål-
lande är en kvarnsten. Ändå dras jag fortfarande till henne erotiskt. Det finns en 
elektrisk laddning mellan oss som utlöses när vi vidrör varann, när vår hud nud-
dar. Men jag kan inte leva så här.” (343) Till slut är Birgitta så desperat att hon 
försöker ta livet av sig och det blir relationens slut.

I Kärlek i Europa förekommer ett ständigt spel med (o)synlighet, framför allt 
genom yttre attribut och koder som man kan kalla för identitetsmarkörer. På 
grund av det begränsade utrymmet ska jag bara nämna två aspekter: nämligen 
könsöverskridande attribut och attribut som bygger på en annan införståddhet. 
Könsöverskridanden kopplas ständigt till homosexuella karaktärer: många ho-
mosexuella män tycks använda könsöverskridande utseende och beteende för 
att chockera och bli synliga som homosexuella i det offentliga rummet.
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Nu drällde de ut över piazzan i skrikiga grupper. Männen törstade ef-
ter uppmärksamhet och spelade ut sin egenart med tillgjorda gälla rös-
ter och flaxanden. De kastade med huvudet som om de hade haft en 
Veronic a Lakes långa hårman. De som stannade ett tag lät sy sej skära 
blanka åtsittande sidenbyxor och sa att de hade gone camp här på ön. 
Med målade ögonfransar, långa cigarettmunstycken och skjortor som de 
inte knäppte utan knöt, gick de in för att chockera de normala [!] turis-
terna, sprang fram och tillbaka och knyckte på stjärten innan de satte sej 
på stolarna i serveringen. Här och där, tunga som stenblock i ett reser-
vat med färggranna fåglar, satt karlaktiga lesbiska nykomlingar med all-
varliga ansikten och misstänksamma ögon. (316)

Den andra sortens attribut kan tydliggöras genom Birgittas val att bära en tunn 
guldkedja runt vristen ”för att visa världen att jag var lesbisk” (178). Bland de 
redan införstådda fungerar guldkedjan just på det sättet: ett par homosexuella 
män noterar smycket och ställer ”några kretsande frågor” och får därmed be-
kräftat att hon är ”en av dem”. Att en guldkedja runt vristen skulle symbolisera 
lesbiskhet är dock inte uppenbart. En kvinna frågar Birgitta vad guldkedjan be-
tyder och hon svarar utan rädsla, oro eller minsta eftertanke att den betyder ”– 
Att man tycker om kvinnor” (216). Kvinnan som frågat om kedjans innebörd 
försvinner en stund och när hon kommer tillbaka får läsaren veta att hon förval-
tar kunskapen om smycket som identitetsmarkör genom att själv bära det. ”Min 
medresenär satt med benen korsade under den blå kjolen och kring vänstra vris-
ten satt en liten guldkedja glänsande ny. Jag förstod att hon hade väntat på att jag 
skulle upptäcka den och mötte hennes förtjusta blick.” (218) 

Flera motiv från Kärlek i Europa förs vidare i Birgitta Stenbergs senare pro-
duktion. I Apelsinmannen (1983) behandlas till exempel 50-talets förföljelser av 
(manliga) homosexuella och Birgitta rör sig framför allt i en värld av bögar. Själv 
har hon sexuella förhållanden med både män och kvinnor som Lasse. Lasse är 
även hon (som Martha) en maskulin kvinna med vilken Birgitta har ett butch- 
och femmeförhållande. I Spanska trappan (1987) reser Birgitta till Italien där hon 
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umgås med homosexuella och prostituerade män. Hon har ett längre förhållan-
de med operasångerskan Vittoria. I Alla vilda (2004) gör den 64-åriga Birgitta 
återblickar över sina resor på 1950-talet och sitt förhållande till Louise i ett ho-
mosexuellt kotteri. Birgitta är ofta otrogen med andra kvinnor och finner sig så 
småningom ersatt i Louises liv av en ung butch vid namn Nicki. I romanens nu-
tid, då Birgitta är 64, reser hon och hennes särbo Ana till Kalifornien för att häl-
sa på Louise och hennes sambo Paulette. Birgitta och Louise återupplever sin 
sexualitet tillsammans. Läsaren känner igen många aspekter från Stenbergs tidi-
gare romaner, men det tycks finnas en förstärkt och tydligare uttalad både femi-
nistisk och homopolitisk medvetenhet i texten som antagligen hör samman med 
det 00-tal som romanen skrivits i. Martha, butch- och femmerelationen, klub-
bar och konflikter dyker än en gång upp i Fritt förfall (2006). Romanen skrevs 
1951 men refuserades och publicerades för första gången 2006. På så sätt kan 
man säga att det egentligen är första gången Martha, butch- och femmerelatio-
nen, klubbar och konflikter dyker upp i författarskapet. Texten är dock något 
svårhanterlig utifrån mitt projekt då språket troligtvis moderniserats – i texten 
dyker ord som ”strejt”, ”heterofolk” och ”transa” upp. Ord som antagligen har 
mer med 00-talet än med 50-talet att göra.

Från 1980-talets kulturfeminism och resor i Europa ska vi nu bege oss till det 
svenska 1990-talet med dess boom av lesbisk litteratur.

1990-tal. Kärlek och politik
I och med 1990-talet kommer en våg av lesbisk litteratur där man kan se många 
olika spår, varav jag nämner några för att sedan fokusera på Louise Boije af Gen-
näs Stjärnor utan svindel (1996) och Eva Lejonsommars En av oss (1998). Det för-
sta spår jag vill peka ut är att den lesbiska litteraturen befinner sig i huvudfåran 
för svensk litteratur skriven av unga kvinnliga författare under 1990-talet. Rita 
Paqvalén beskriver i ”Att bli ett autentiskt subjekt” att de unga kvinnliga förfat-
tarna formulerar en stark misstro mot kärnfamiljen och att mörka motiv som 
incest, våldtäkt och självdestruktivitet är mycket vanliga.636 Den fristad och ut-
väg som framstår är ofta en lesbisk gemenskap: det budskap Paqvalén ser i litte-
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raturen är att ”det enda som återstår är att älska henne, jagets själsfrände”.637 Vi-
dare påpekar hon att de stora kärleksberättelser som finns på 1990-talet är just 
de lesbiska, med exempel som Eva Lejonsommars Att älska henne (1995) och 
Louise Boije af Gennäs Stjärnor utan svindel. 

De mörka motiven finns i den lesbiska litteraturen. Paqvalén nämner bland 
annat Anna-Karin Granbergs Där ingenting kan ses. En familjeberättelse (1992) och 
Lotta Lundbergs Låta sig hända (1998).638 Jag vill utöver dessa nämna Eva Lejon-
sommars Stilla tiger (1991) och Anna-Karin Granbergs Längre bort än hit (1994). I 
Lejonsommars Stilla tiger har Sofia som tvååring utsatts för en våldtäkt av sin mor-
bror. Som vuxen har hon inget minne av detta men mår psykiskt dåligt och söker 
sig själv. Hon har en destruktiv relation med den dominerande Annika till dess att 
hon återfår sig själv genom att minnas allt. I Anna-Karin Granbergs självbiografisk a 
romaner Där ingenting kan ses och Längre bort än hit möter vi Anna-Karin vars upp-
växt präglas av sexuella övergrepp, våld, problem i skolan, fosterhemsplaceringar, 
nojor och missbruk. Som vuxen försöker hon distansera sig från sin barndom men 
mår psykiskt mycket dåligt och har fastnat i ett alkoholberoende. Hon möter oli-
ka kvinnor och ingår i destruktiva relationer. Så småningom möter romanens An-
na-Karin Karin med vars kärlek och hjälp hon kan reda ut sina problem och kom-
ma vidare med sitt liv. I Lotta Lundbergs Låta sig hända blir den unga Ylva utsatt 
för en gruppvåldtäkt. Hon vänder sig till den betydligt äldre lärarinnan Marit som 
har sina egna smärtor att bära. Kvinnorna reser till Berlin där de når fram till var-
andra och den lesbiska kärleken blir ett uppvaknande, ett livgivande, en samman-
smältning och ett helande. Genom kärleken finner Ylva åter sin livsglädje och lust.

Det andra spåret jag vill peka ut är relationsromaner. 1995 kom Eva Lejon-
sommars Att älska henne och den har kallats för den första svenska lesbiska re-
lationsromanen.639 I Att älska henne står det lesbiska paret Anna och Marie inför 
frågan om de ska fortsätta leva tillsammans eller inte. Efter ett antal komplika-
tioner finner kvinnorna tillbaka till varandra. Relationen förändras när Annas 
pappa dör och kvinnorna tvingas förhålla sig till varandra på ett annat sätt. Det 
mest kända exemplet på svenska lesbiska relationsromaner är antagligen Louise 
Boije af Gennäs Stjärnor utan svindel, vilken behandlas nedan. Åsa Hedman Pihl 
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för in frågan om att skaffa barn som ett lesbiskt par i Synvillor (1998) och de al-
ternativ som framstår är antingen samlag med en man eller insemination. Efter 
hand framstår barnalstrandet för ett lesbiskt par som något av ett kollektivt pro-
jekt då fler och fler blir inblandade allt eftersom tiden går.

Ett tredje spår, tillika det jag kommer att följa i min analys, är öppenhet. Öp-
penhet kring sexuell identitet, både som idé och handling, har som redan på-
talats fått stort genomslag under det sena 1900-talet och början av 2000-talet. 
Komma-ut-processer och frågor om öppenhet och doldhet är det, som för mig, 
allra tydligast utmärker den lesbiska litteraturen från och med 1990-talet. Det 
vill jag illustrera genom två exempel, nämligen Louise Boije af Gennäs Stjärnor 
utan svindel och Eva Lejonsommars En av oss.

I Stjärnor utan svindel lämnar överklasskvinnan Sophie sin man och villa i 
Stocksund för att leva tillsammans med den lesbiska radikalfeministen Kaja i en 
trea på Söder. För Sophie är kärlek och politik viktiga frågor och genom Kaja 
blir hon del av en lesbiskfeministisk gemenskap där olika aspekter av klass och 
kön problematiseras.

Karaktären Sophie beskrivs som en kvinna som har levt med, och älskat, män 
hela sitt liv innan hon förälskar sig i en kvinna. Hon går igenom en komma-ut-
process där hon bland annat måste acceptera den samkönade förälskelsen. So-
phie påpekar gång på gång att hon har blivit kär i Kaja, inte för att denna är en 
kvinna, utan för den individ hon är: ”’Det känns inte som om det här handlar 
om sexualitet. Det handlar om personen Kaja, om att jag är kär i henne.’” (396)

Det tar tid innan Sophie förstår sina känslor som förälskelse. Hon förstår dem 
först som vänskap. När hon accepterar sina känslor som förälskelse blir beteck-
ningar ointressanta:

Inga gränsdragningar eller bestämningar var längre intressanta eller 
möjliga, de föreföll enbart löjliga och ointressanta. Jag var inte en bi-
sexuell eller lesbisk eller heterosexuell person, jag var Sophie som äls-
kade Kaja därför att vi var tvillingsjälar, medbrottslingar, jämlikar; för-
utbestämda för varandra. (237)
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Sophies heterosexuella identitet blir satt ur spel, men likafullt kan hon inte ta till 
sig begreppet lesbisk. En möjlig tolkning av Sophies ovilja att definiera sig som les-
bisk är att Boije af Gennäs syftar till att försöka befria kärleken från begränsningar. 
Kaja är en androgyn gestalt och kärleken ser bortom kön. Boije af Gennäs anspel-
ningar på Edith Södergrans poesi stärker denna tanke och ger Stjärnor utan svin-
del ytterligare en dimension.640 Titeln Stjärnor utan svindel är ett citat av slutorden 
i Södergrans dikt ”Violetta skymningar”. Kaja läser dikten för Sophie när romanen 
närmar sig sitt slut. ”Violetta skymningar” motsvarar dels den starka kritik karak-
tärer som Sophie och Kaja riktar mot mäns sätt att vara, dels den kvinnogemen-
skap som hyllas. Boije af Gennäs anspelar också på en annan dikt av Södergran, 
”Vierge moderne”. Jaget i dikten beskriver sig som ett barn, en page, ett djärvt 
beslut – en beskrivning som passar på Kaja. Boije af Gennäs roman går i samma 
anda som ”Vierge moderne”, och diktens slutrader ”jag är eld och vatten i ärligt 
sammanhang / på fria villkor” kan sammanfatta den stämning som Boije af Gen-
näs försöker skriva fram. Men en annan tolkning av Sophies ovilja att definiera sig 
som lesbisk indikerar att försöket att befria kärleken från begränsningar inte är 
okomplicerat. Kärleken ”befrias” från kön och kategorier i det ögonblick det bör-
jar handla om samkönad kärlek. Det är inte kategorier karaktären Sophie slår ifrån 
sig utan den homosexuella kategorin. Sophie definierar sig som heterosexuell utan att 
blinka samtidigt som hon undviker att definiera sig som homosexuell.

Sophie har i romanens värld svårt att benämna sig själv av flera anledningar, 
bland annat har hon svårt att finna passande ord. Hon har negativa associationer 
till de ord som finns tillgängliga och anser att flator låter fult och att lesbian och 
lesbisk antingen för tankarna till kvinnor i toga som voyeuristiskt betraktar sina 
oskuldsfulla elever eller till stampat jordgolv, groddar, glasögon och brist på hu-
mor. Sophie frågar Kaja varför hon säger ”flator” och svaret handlar om att om-
värdera och återerövra ord. ”Det finns inget bra ord för oss, och då är det lika bra 
att ta bort den trista klangen ur det dåliga genom att vänja folk vid det.” (82–83)

När relationen med Kaja inleds är Sophie fortfarande gift och en öppen les-
bisk relation framstår som omöjlig: ”Jag föreställde mig ett liv med Kaja, inför 
alla vänner och släktingar, inför massmedia; ett offentligt liv. Det var fullständigt 
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hopplöst; oförenligt med min livsstil, med min klass, med min bakgrund.” (275) 
Den stora oron gäller det sociala livet och karriären: ”Kommer jag att sabba min 
karriär, alla mina ytliga bekantskaper och hela mitt sociala liv?” (267) Detta kon-
trasteras mot Sophies personlighet. Upprepade gånger påpekas att hennes per-
sonlighet inte tillåter ett hemlighållande, något hennes mor kallar ärlighetsfobi: 
”den tvångsmässiga lusten att stå för allting och lägga alla kort på bordet”. (389) 
Öppenhet blir en självklarhet för Sophie, både personligt och politiskt: ”Jag vil-
le inte ägna mig åt smygerier, vare sig i privatlivet eller inom den offentliga sfä-
ren, och så var det med det.” (510)

I Stjärnor utan svindel kopplar Boije af Gennäs öppenhet till en viss typ av individ 
genom Sophies personlighet. Karaktären Sophie får också tänka vad gäller andra 
öppna homosexuella: ”Jag tyckte om dem utan att känna dem för att de var modi-
ga och ärliga mot sig själva, kosta vad det kosta ville.” Mod och ärlighet i förhållan-
de till öppenhet poängteras också i Sophies tal under frigörelseveckan.

att våga handla utifrån mod och kärlek, och inte utifrån rädsla och kon-
ventioner. Men det är inte helt lätt att komma ut. Och det är inte heller 
någonting man gör själv. Därför vill jag börja med att säga ett stort tack. 
 [---] 
 Tack till min flickvän Kaja, för hennes mod som numera har blivit 
mitt. Tack till alla er andra, modiga lesbiska och bögar som visar att det 
är okej att stå upp för vem man är. (516)

Öppenheten gestaltad som en politisk handling syftar till synliggörande och lika 
rättigheter på ett kollektivt plan. Sophie menar att homosexuella måste arbeta 
tillsammans för att erövra lika rättigheter, och den viktigaste handlingen, ”det 
som alla kan bidra med” är att komma ut (518). Steget från att synas till att få 
lika rättigheter beskrivs inte i romanens värld; det anses däremot i skildringen 
självklart att efter A (synlighet) kommer B (rättighet). Synliggörandet går inom 
textens ram ut på att visa att homosexuella finns och inte är någon särskild sort.
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Att komma ut är för mig en politisk handling, kanske den viktigaste po-
litiska handling som finns för homosexuella. Att komma ut är att säga: 
”Jag finns. Ni kan inte blunda för mig. Vi finns! Vi existerar överallt. Les-
biska och bögar är ingen särskild sort. Vi är din syster och din bror. Dina 
barn. Din arbetsgivare. Din anställde. Din mamma. Din pappa. Din bäs-
ta vän. Du kanske till och med är homosexuell själv – du vet bara inte 
om det än.” (517)

Sophie menar i det tal hon håller under frigörelseveckan att öppenhet syftar till 
att underlätta för homosexuella och deras anhöriga men också till att förbättra 
samhället i dess helhet:

Det öppna samhälle vi kämpar för gör det också lättare för svartskallar, för 
kvinnor, för arbetare, för sjukpensionärer, för handikappade; för alla grup-
per som idag liksom vi på något sätt lider av förtryck. Vi jobbar helt enkelt 
för ett mer sofistikerat samhälle, och det kommer alla till del. [---] Alla ni 
som redan har kommit ut, inför er själva, inför de närmaste vännerna, in-
för familjen, inför hela allmänheten. Det är ni som banar vägen för framti-
den, för det bättre samhälle som kommer alla till del. Det är ett fruktans-
värt viktigt politiskt arbete ni ägnar er åt, och det är förbannat bra gjort. 
Så, alla öppet lesbiska och homosexuella – känn er jävligt stolta över det ni 
gör. Och kom ihåg: framtiden skapas av oss. (518–519)

I Sophies vision ger homosexuellas öppenhet ett öppnare samhälle i förhållande 
till alla förtryckta grupper. För Sophie är det självklart att ett homovänligt sam-
hälle är ett samhälle där också kvinnor, invandrare, sjukpensionärer och han-
dikappade har det bra. Allt förtryck betraktas som ett och detsamma. Om en 
förtryckt grupp tar ett steg upp i samhällets hierarki följer alla andra med. Att 
Sophie formulerar sina tankar och visioner i just ett tal är intressant ur flera as-
pekter. Formen – det offentliga talet – är i sig en handling som innebär att någon 
träder fram, det vill säga en offentlig handling som demonstrerar det personliga 
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samt öppenheten som både innehåll och form. Denna gestaltning är inskriven 
i en fiktiv form, i romanens genre, med alla dess förbindelser till offentlighe-
ten som texthandling samt till den enskilda läsarens reflexioner över sitt indivi-
duella liv. Här finns en metanivå genom att författaren håller ett tal till den ro-
manläsande publiken. Detta påminner om apologin fast utan dess urskuldande.

Att komma ut beskrivs alltså som en viktig politisk handling vilken för med 
sig positiva effekter på flera plan för samhällets alla medborgare. Öppenhet ska, 
enligt Sophie, ge oss ett bättre samhälle och öppna homosexuella skapar fram-
tiden. Detta säger indirekt att människor som inte är öppna inte är delaktiga i 
detta förändringsarbete – de kanske till och med motarbetar det politiska målet. 
De dolda homosexuella karaktärer som förekommer i romanen gestaltas, med 
ett par undantag, utan sympati och framställs som både rädda och aggressiva.

Sophie väljer att komma ut i media som den offentliga person hon är genom 
sitt författarskap. När Boije af Gennäs låter Sophie berätta för Kaja om sitt be-
slut att komma ut i media införs en förebildsaspekt. Kaja menar att ”[d]et kom-
mer att betyda massor för en hel grupp med unga flator runt om i landet” och 
att varje offentligt utkommande är oerhört viktigt ”för hela gayvärlden” (511).

Sophie häpnar inför den stora uppmärksamhet hennes offentliga tillkännagi-
vande väcker. Hon inser att det egentligen inte handlar om henne som person 
utan om fördomar och om hur få offentliga personer som är öppet homosexu-
ella. Hon inser också att hon utsätter sig för risken att bli betraktad som lesbisk 
och enbart lesbisk i alla lägen.

Jag hade ingen lust att bli den krok som man nu skulle hänga upp be-
greppet ”lesbisk” på, allra minst i mitt författarskap. [---] Plötsligt var 
det som om min egen spegelbild ändrade form och en del av mitt ansik-
te, munnen till exempel, förstorades upp bortom alla rimliga gränser på 
bekostnad av övriga ansiktsdrag. [---] Mitt förhållande till Kaja var en del 
av min verklighet, men lika lite som mitt äktenskap med Lukas hade va-
rit allt för mig så var förhållandet till Kaja det. (512)
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Varför är det då så viktigt med offentligt öppna homosexuella? Sophie menar att 
det handlar om att ”en till mer eller mindre känd person slöt sig till de öppna 
leden, att en till människa som syntes i media talade öppet om sin kärlek som 
var densamma som deras kärlek, och genom denna handling hävdade att kärle-
ken var viktigare än alla fördomar” (519).

I Eva Lejonsommars En av oss möter vi Petra som lever lesbiskt i Stockholm 
med allt vad det innebär av klubbliv och lesbisk gemenskap. Petra inleder en 
komplicerad relation med journalisten Veronika och romanens drivande fråga 
är den om TV-personligheten Julia Fishers öppenhet (eller brist på öppenhet), 
om offentliga personers öppenhet och hur det kom sig att Julia blev ”outad”641 
på bästa sändningstid.

För Petra är öppenhet en ledstjärna. Hon har i de två förhållanden som läsa-
ren presenteras för – förhållandet till dels Agneta, dels Veronika – varit tillsam-
mans med kvinnor som har ett annat förhållningssätt till öppenhet än hon själv. 
Agneta levde dolt och hemlighöll deras förhållande, medan Veronika kombine-
rar öppenhet med kritik av kravet på öppenhet. Petra betraktar öppenhet mer 
eller mindre som en moralisk skyldighet vilket får henne att utesluta doldhet 
som ett alternativ. Tigandet är motsatsen till det hon själv tror på:

Homosexuell solidaritet, var det att solidariskt hålla käft? Åt var och en 
en heterosexuell fasad? 
 Kodade lösenord, som om vi befann oss i krig, som om vi hela tiden 
var rädda för att bli angivna och utlämnade till fienden. 
 Jag kunde inte acceptera det ens som en pragmatisk strategi, än min-
dre som ett sätt att leva. (53) 

Veronika har å andra sidan inga problem att kombinera sin egen öppenhet med 
andras doldhet. Hon kan vara öppen som individ utan att kräva att alla andra ska 
göra detsamma. ”Jag tycker inte att man måste göra sitt privatliv till en kamp-
fråga bara för att man är lesbisk. Och jag tänker inte gå med i den homosexuel-
la befrielsearmén bara för att jag har träffat dig.” (45) Veronika vill handla utifrån 
sitt eget liv och sina möjligheter:
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– Jag vill bli lycklig, Petra. I det här livet, inte i nästa. [---] Jag vill inte 
förlora min karriär och jag vill inte förlora dig. Men du ställer så orim-
liga krav. [---] Ja, du kräver att man ska vara hundra procent öppen och 
ärlig med hur man lever, annars känner du dig kränkt och oälskad och 
jag vet inte vad. [---] Dom flesta människor är förtryckta i ett eller annat 
avseende, men det hindrar dom inte från att leva. Men du ska ha garan-
tier, försäkringar, lagar och paragrafer för att våga älska. (66)

I En av oss finns en betoning av att situationer är olika och öppenhet situationsbero-
ende. Petra kategoriserar sig som öppen men hon är i själva verket dold i flera situ-
ationer och sammanhang. Detta skulle med Margareta Lindholms tidigare nämnda 
term kunna kallas för dubbelliv. Ett exempel på Petras doldhet utspelar sig på en 
frisersalong. På en direkt fråga från frisörskan säger Petra att hon inte har någon 
pojkvän, vilket är sant, men hon säger inte att hon har en flickvän. Denna tystnad 
känns som en lögn för Petra. Hon utelämnar det som, enligt henne själv, upptar 
större delen av hennes liv, det vill säga hennes sexuella identitet och hennes förhål-
lande. Petra brottas med tankar om att det ändå inte spelar någon roll om hon sä-
ger något eftersom den heterosexuella hårfrisörskan ändå aldrig skulle förstå: ”Så 
varför blotta mig? Varför inte leva i en tigande kokong med Veronika? Stänga dör-
ren om världen och knulla oss till döds av utmattning och syrebrist?” (58)

Under romanens gång låter Lejonsommar Petras inställning förändras. Hon 
kommer att tvivla på öppenhet som en fungerande strategi, och få en större för-
ståelse för varför man i olika situationer kan välja, framför allt som offentlig per-
son, att inte vara öppen. Den största insikten för Petra är att lesbiska håller på 
med kohandel, oavsett om de är öppna eller dolda, och att hur man än väljer 
som lesbisk blir resultatet att man ”minimerar” sig själv:

Antingen vi gjorde som Julia och bytte identitet och självrespekt mot dis-
kretion och privatliv – kollektiv och kamp mot trygghet och beskydd. El-
ler som Doris och alla vi andra som höll till godo med vilken skitig käl-
larlokal som helst mot att vi fick ha en plats där vi kunde vara oss själva.
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 Dom flesta av oss hade egentligen inrättat sina liv enligt någon slags 
överenskommen sanning att lesbiska kvinnor provocerade bara genom att 
finnas till. Och att det bästa försvaret var att minimera träffytan genom att 
inte finnas till, eller genom att finnas till så lite som möjligt. (117–118) 

Valet som finns tycks stå mellan identitet, självrespekt, kollektiv och kamp el-
ler diskretion, privatliv, trygghet och beskydd. Vad man än väljer måste man väl-
ja bort väsentliga delar av livet och livsutrymmet begränsas eftersom det bästa 
försvaret är att finnas till så lite som möjligt.

Individens öppenhet anses dock ha positiva konsekvenser för det homosex-
uella kollektivet på åtminstone två sätt: dels kan individen utgöra en förebild 
för andra homosexuella, dels synliggör individen inte bara sig själv utan en hel 
grupp av människor för den heteronormativa omvärlden. Petra tänker sig att 
det finns två alternativ för homosexuella, där det ena är att be om förståelse och 
det andra är att göra uppror. Det blir snabbt tydligt att förståelsevägen inte är 
den mest önskvärda, i och med att ”medelklassflatorna” som representerar den, 
beskrivs så här:

Kvinnorna som inte hade klarat av smällen i puberteten, utan fortfaran-
de irrade omkring med en sorgfälligt inkapslad härdsmälta av motstri-
diga känslor. 
 Vad ville dom att jag skulle göra? Medelklassflatorna som inte för sitt 
liv ville provocera någon. Dom var inte ute efter att störta samhället, 
monarkin eller patriarkatet – dom ville bara ett enda: förståelse. (54)

Detta ställs i kontrast till minnet av prideparaden642: ”Rosa ballonger, lila bande-
roller, stilettklackar och barnvagnar, hundar och motorcyklar. Tillräckligt många, 
tillräckligt synliga för varandra för att slippa be om förståelse.” (54) På den uppro-
riska vägen är det, i Lejonsommars gestaltning, öppenheten mellan homosexuel-
la, inte inför heterosexuella, som är den viktiga öppenheten; om homosexuella är 
tillräckligt synliga för varandra så behöver man inte be om förståelse. 
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Öppenheten stärker den egna gruppen. Det gör också Julias öppenhet trots 
att den är ofrivillig.

Jag såg på Tina att det var ytterst okänsligt av mig att överhuvudtaget 
nämna ordet skam en dag som denna. En dag när vi hade samlats för att 
fira den nya tideräkningens början. Dag noll: före och efter det att en av 
Sveriges populäraste kvinnor hade kommit ut som lesbisk. Med eller mot 
sin vilja spelade mindre roll, det var ändå ett välriktat slag i ansiktet på den 
heterosexuella självgodheten. Skål alla jävlar! Där fick ni så ni teg! (146)

Här talas inte om positiva förebilder utan citatet andas mer av revanschlystnad. 
Det handlar om att få in ett slag på den heterosexuella självgodheten som det tidi-
gare i romanen nämnts är så svår att försvara sig mot. Petra frågar sig varför det är 
så viktigt att just heterosexuella ska förstå och hon vet att det alltid finns en gräns 
för förståelse. ”Misstaget vi gjorde var att ta den gränsen personligt.” (55) Gränsen 
för förståelse sätts av att heterosexuella aldrig behöver be om ursäkt för sin kärlek 
och att de heller inte utifrån samhällsnormer behöver förstå andra.

Vad spelade det då för roll om jag sa någonting? Jag skulle bara bli en 
måltavla för ännu en rädd heterofil. Så länge hon [den heterosexuel-
la hårfrisörskan] inte var villig att riskera sin egen identitet för att för-
stå min, så länge skulle hennes förståelse ha en gräns, och den gränsen 
skulle jag känna lika tydligt som en sträckt nylonlina mot min hals. (58)

I romanen förekommer olika inställningar till offentliga personers rättighet att 
vara dolda alternativt skyldighet att vara öppna. Lejonsommar presenterar frå-
gorna genom samtal om händelser kring programledaren Julia Fisher, som valt att 
leva dolt. Veronika förespråkar att offentliga personer har rätt till ett privatliv. Hon 
menar att de som inte känner Julia faktiskt inte har något att göra med vem hon fö-
redrar som partner. Veronika framhäver Julias rätt att bestämma över information 
som rör hennes egen person. Om Julia inte vill att okända människor ska ha kun-
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skap om hennes sexuella identitet ska de heller inte ha det. Det är ett argument 
som Petra så småningom böjer sig inför. Julia har ”[e]tt liv som varken jag eller nå-
gon annan hade någon som helst rätt att spekulera i” (103). Men Petra ser samti-
digt saken ur den marginaliserade homosexuella gruppens perspektiv. Som delta-
gare i den gruppen känner hon att Julia sviker och att detta är fegt.

Ändå retade det mig att en offentlig person av Julias format inte kunde 
stå rak i ryggen utan tvunget måste böja sig inför flertalets altare. Att hon 
svek. Fegt! Och Veronika som bara tramsade med, som svassade runt och 
delade ut munkavlar till höger och vänster. Hon hade själv påtagit sig rol-
len som tigandets general och formerat en mur av mänsklig tystnad och 
lågmälda viskningar runt Julia, så att hon i lugn och ro kunde fortsätta sitt 
populära korståg mot dubbelmoral och offentliga lögner. (104)

Under en programinspelning ”outar” den ditbjudna gästen Boel Back Julia inför 
kamerorna, den närvarande publiken och publiken hemma i sofforna. Boel häv-
dar att ”det största brott en kvinna kan begå” är ”att älska och älska med en an-
nan kvinna utan att skämmas för det” varpå Julia frågar om skammen är förmild-
rande. Och det är då det händer:

– Vad säger du själv?
– Det vet jag inte. Jag frågar dig. [---]
– Du lever själv med en kvinna, sa Boel Back. Tror du att skammen är 
förmildrande? (140)

Avslöjandet av att Julia har en samkönad relation innehåller frågor till en dold ho-
mosexuell: tror du att skammen är förmildrande? Är det skam som gör att du är 
dold? Håller du fast vid skammen för att inte begå ”det största brott en kvinna kan 
begå”? Julia vacklar ”mellan två avgrunder” (141) – mellan att förneka sin sexu-
ella identitet, sitt förhållande, sin flickvän som sitter i publiken och att komma ut 
offentligt. Julia väljer att komma ut och hävdar att hon inte för ett ögonblick har 
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skämts för att hon lever med en kvinna. I och med detta kan Petra betrakta Julia 
som modig, trots att Petra starkt betvivlar sanningshalten i uttalandet. Att komma 
ut tolkas som en handling av mod, även om handlingen är framtvingad. Petra kon-
staterar att det för en gångs skull händer någonting men frågar sig samtidigt om 
”vad som helst [var] bättre än ingenting” (143). Denna fråga berör något centralt 
i Lejonsommars roman. Kollektivet och individen ställs mot varandra och frågan 
om det är rätt att offra individen på kollektivets altare uppstår. 

”Outingen” får konsekvenser för Julia. Till exempel kan hon inte förhindra att 
ett nytt fängelse uppstår ”där hon fråntogs alla sina personliga särdrag och döm-
des att leva med sin sexualitet som enda kännetecken” (147). Offentliga perso-
ners moraliska skyldighet att vara öppna får en motvikt i Julias öde då hon slutar 
som programledare. Veronika förtydligar med kommentaren: ”Jag tror att Julia 
hade haft ett och annat att tillföra dina fina teorier. Lite kött och blod. Lite svett 
och tårar. Lite smutsig, skitig verklighet.” (148)

I det ovanstående har jag fokuserat på öppenhet, men det finns naturligtvis 
mycket annat av intresse i de nämnda texterna. Här lyfter jag fram två exempel, 
nämligen kollektivets stora roll i båda romanerna och kritiken av den homofoba 
eller heteronormativa omvärlden.

Sophies liv tillsammans med Lukas, i Louise Boije af Gennäs Stjärnor utan 
svindel, är ett ordnat liv i överklassen. När hon träffar Kaja öppnas dörren till en 
annan värld med andra regler. Överklassmiljön och den lesbiska arbetarklass-
miljön jämförs med varandra och olikheten finns i allt från boende, kläder, tal 
och dofter till åsikter och politisk tillhörighet. Rita Paqvalén tolkar de olika nor-
merna som förtryckande respektive befriande.

I Boije af Gennäs roman är överklassen den patriarkala ordningens hant-
langare. Genom sina kjollängder och etikettsregler definierar den ra-
marna för den manliga respektive kvinnliga subjektiviteten. Mot denna 
ordning ställs en ”arbetarklass” och lesbisk gemenskap, en ordning bort-
om det normativa och därför ”fri”.643



254

kärleken utan namn

Mycken kritik riktas mot överklassen men inte heller den lesbiska gemenskapen 
går fri. Till exempel är det i båda grupper viktigt att anpassa sig efter kollektivet. 
Något Sophie pekar ut för Kaja. ”Det handlar lika mycket om grupptillhörighet för 
er som det gör för moderaterna ute i Stocksund. [---] I det ena fallet måste man ha 
Burberry-rock eller liknande för att vara med, men i det andra måste man ha pa-
lestinasjal.” (205–206) Trots viss kritik av det lesbiska kollektivet framstår ofta de 
normer som gäller där som tilltalande för Sophie. Detta visas till exempel genom 
de olika kroppsspråk som beskrivs. På Riddarhusets smokingfest är kroppssprå-
ket stelopererat: ”Männen struttade stelt omkring oss, och kvinnorna rörde sig 
knyckigt, som om det var viktigt att de höll ihop benen till varje pris.” (90) På les-
biska klubbar ser Sophie däremot kvinnor som bara gör det som passar dem själ-
va och som dansar utan hämningar. För att se den stora skillnaden till överklassens 
kvinnor, behöver vi bara titta på en av Boije af Gennäs karaktärer:

Hon kastade sig ned på knä i trasiga jeans framför mig och lutade sig 
bakåt med höjda händer och ett brett leende, som om hon tillbad mig 
och min kropp. Det var som om hon räckte mig hela sitt underliv, med 
glimten i ögat och helt utan skam. I nästa sekund var hon på benen igen, 
hoppade och skuttade, skakade sin bakdel åt mig, lyfte händerna genom 
håret ovanför sitt huvud och sjöng med i texten som en sångerska på 
MTV. (261–262)

När Sophie dansar med kvinnan från citatet reflekterar hon över sina väninnors 
sätt att dansa.

Vi heterosexuella överklassflickor dansade ofta ganska illa. Det var inte 
det att vi saknade rytm, att vi inte kunde röra oss eller att vi var klum-
piga och ograciösa. Tvärtom. Men vi bejakade inte vår egen sexuali-
tet. Vi dansade försiktigt och generat, lite med benen ihop, som om det 
fanns någonting att dölja, någonting man inte fick avslöja. Det låg myck-
et långt från den här kvinnans sätt att röra sig. (262)
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Överlag beskrivs lesbiska kvinnor som mer hela människor.

Problemfria, nej. Men hela. De kunde både laga mat och laga bilen. De 
kunde både klä sig i klänning och kostym, de kunde både slicka fitta och 
sätta på varandra med dildo. De var kvinnor och bejakade sina känsliga 
sidor, samtidigt som de inte förnekade sin styrka och aggressivitet. De 
var som Askungen med stora fötter, som om hon hade kastat glasskon i 
golvet och sagt ”ta mig som jag är eller skit i det!” (497–498)

Petra i Lejonsommars En av oss lägger stor vikt vid den lesbiska gruppen och ge-
menskapen. Hon har nästan bara lesbiska vänner och även lesbiska hon inte känner 
får henne att känna tillhörighet. Bokens första kapitel utspelar sig på en fest hem-
ma hos en kvinna vid namn Monika. Där är många kvinnor som Petra inte känner, 
men hon vill bara sitta där och ”långsamt vaggas in i ett tillstånd av lesbisk grupp-
tillhörighet” (8). Veronika däremot har mest heterosexuella vänner och mellan de 
två kvinnorna uppstår dispyter om val av umgänge. Båda är nöjda med sina respek-
tive situationer och Petra å ena sidan förstår inte varför hon ska umgås med hete-
rosexuella. ”Alla förtryckta grupper har sina getton, det var inget att rynka på nä-
san åt. Det finns ingen frihet i integrationen, det är bara en hägring.” (71) Veronika 
å andra sidan försöker lyfta fram den begränsning som finns i det lesbiska kollekti-
vet i och med att där råder strikta sociala regler. ”Ni kan inte avvika en millimeter 
ifrån varandra, och ni tål inte att någon annan gör det heller, då är ni där som dom 
värsta åsiktspoliser och kräver rättning i leden. Ni tror att världen kretsar omkring 
er och ert förbannade getto.” (148) Petra ser att det finns begränsningar med ett 
kollektiv där sexualiteten ska vara den förenande punkten.

Men jag kom bara till den trötta slutsatsen att tanken på sexualiteten 
som minsta gemensamma nämnare var lättare att sympatisera med i teo-
rin än i praktiken. 
 Varpå jag omedelbart skämdes. 
 Inte så mycket för att jag hade slagit Veronika i huvudet med mina krav 
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på engagemang och solidaritet, utan för att jag själv kände en sådan leda 
vid alltihopa. (122–123)

I båda romanerna spelar lesbiska klubbar en stor roll. Sophies första möte med 
en lesbisk klubb, är ett möte med något främmande: ”Vi närmade oss nedgång-
en till klubben, som låg i den pissgula kaklade tunneln vid Slussen; en plats med 
anstrykning av tonåring och arbetarklass, fullständigt främmande för mig.” (99) 
Även om det i Boije af Gennäs Stjärnor utan svindel finns lesbiska i alla samhälls-
klasser kopplas romanens lesbiska kollektiv som sådant till arbetarklass och så är 
även fallet med de lesbiska klubbarna. Inne på klubben är det mörkt och musi-
ken dunkar. Där finns bara kvinnor; något Sophie inte är van vid men något som 
känns bra. Det mest utmärkande är att här finns alla sorters kvinnor:

Där fanns allt från klassiskt kvinnliga utseenden, med långt hår och kor-
ta kjolar, till det mer stereotypt lesbiska jag hade hört talas om, med 
snaggat hår och långbyxor. Några tjejer var precis så fula som folk på-
stod att lesbiska var, medan andra skulle ha fått tungan att hänga ut på 
vilken man som helst. (100)

Klubbarna står för något positivt, de står för kvinnors mångfald, gemenskap, 
frihet och livsnjutning. Där pågår raggning, utan att vara hotfullt. ”Ingen kunde 
göra anspråk på mig och ingen hotade mig heller, hur inbjudande jag än lycka-
des att göra mig. Önskemål var ingen lag; jag var inte ansvarig för någon annans 
begär och ingen annan heller ansvarig för mitt.” (195)

Klubben är en fristad där kvinnor går säkra från män och lesbiska går säkra 
från heterosexismen. Klubben som fristad är gemensam för Stjärnor utan svin-
del och En av oss. I den sistnämnda bestämmer sig en kvinna, Doris, för att star-
ta en egen klubb just med idén att hennes klubb ska vara ”en fredad zon i det of-
fentliga rummet; ett ställe där lesbiska kvinnor alltid skulle känna sig välkomna” 
(115). Hos Lejonsommar problematiseras dock denna fristad.

Romanen inleds: ”En ny klubb skulle öppna; inga annonser, inga adressera-
de inbjudningar, bara ett plötsligt utbrott av oro från en vecka till en annan.” (7) 
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Citatet säger åtminstone två saker. Det ena är att klubblivet har en stor betydel-
se – så stor att det kan inleda en roman – och det andra är att romanens lesbiska 
klubbliv är någon sorts undergroundverksamhet. Information sprids från mun 
till mun. Denna nya klubb skiljer sig uppenbarligen från det övriga utbudet:

Det var en sådan befrielse att slippa trängas i någon rökig källarlokal, 
och att slippa tänka bort både inredning och planlösning för att inte ge-
nast vända i dörren. Samtidigt som det var lite lustigt att se en massa les-
biska kvinnor inta en miljö som lika gärna kunde ha varit en privat herr-
klubb runt sekelskiftet. (11)

Denna miljö är till för lesbiska och inne på klubben finns bara kvinnor. Utanför 
porten står dock en påminnelse om omvärlden i form av ”en grupp män i snit-
siga överrockar” som vill in och en av männen protesterar mot att bli utestängd 
genom att skrika ”jävla flator” (11). Hos Lejonsommar framställs klubblivet som 
mindre glamoröst, lokalerna är tråkigare och gästerna mindre av de frisläppta 
amasonkvinnor som Boije af Gennäs beskriver. Hon beskriver extatiskt mång-
falden bland kvinnorna, medan Lejonsommars figurer inte alls framstår som så 
spännande: ”Källarrummet var nästan tomt förutom ett par som höll på att klä 
av varandra i ett hörn och en ensam tjej borta vid baren som plockade av oliver-
na från ostsnittarna och stoppade dom i munnen.” (119)

Boije af Gennäs lägger stor vikt vid dansen, lesbiska är fria i sitt kroppsspråk 
och signalerar både styrka och sexualitet genom sitt rörelsemönster. Den enda 
dans som beskrivs hos Lejonsommar är en slående kontrast.

Det gick inget vidare, men jag kämpade på: ett steg åt höger, ett steg åt 
vänster, och armarna lätt böjda som en skidåkare i nerförsbacke. 
 Den andra log snällt mot mig och försökte inte hetsa mig att släppa 
loss, utan anpassade istället sina rörelser efter mig, så att vi till slut stod 
som två kissnödiga älgar och trampade på golvet. (13)
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Hos Lejonsommar visas på det trots allt bräckliga skydd som klubben utgör. 
Män står utanför och skriker och en kväll på Doris klubb kommer polisen på 
besök då grannarna klagat. ”Det gungade under fötterna när gränsen flyttade sig 
från den ena till den andra sidan. Innanför blev utanför lite för snabbt för att det 
skulle kännas behagligt.” (122)

I båda romanerna är samhällskritik starkt närvarande bland annat genom 
poäng terandet av de särskilda svårigheter som drabbar homosexuella. I Stjärnor 
utan svindel präglas samhället av mångfald men också av envisa försök att undan-
tränga och förtrycka denna mångfald. Sophie menar att lesbiska, som avvikare 
från normen, behandlas som om deras livsval, mod och styrka är något negativt. 
Homosexuella ifrågasätts och har få platser att vända sig till. Kyrkan är bara ett 
exempel på ett ställe där Sophie inte längre får plats efter att ha inlett en rela-
tion med en annan kvinna. I En av oss beskrivs lesbiskas livsutrymme som min-
dre än heterosexuellas och många känner sig tvingade att förminska sig själva. 
Lesbiska möter heteronormativitet, homofobi, hatkampanjer med religiösa för-
tecken, hotet om en ödelagd karriär och självförakt. 

Överallt i de båda romanerna finns bevis för att lesbiska/lesbiskhet inte vär-
deras lika högt som heterosexuella/heterosexualitet. Sophie beskriver homo-
sexuella som en andra klassens medborgare. I och med att hon lever öppet med 
en annan kvinna behandlas hon på ett annat sätt än när hon levde heterosexuellt. 
”’Nu har jag inte längre rätt till adoption. Nu har jag inte längre rätt till inse-
mination. Nu riskerar jag att bli ihjälslagen, att hamna på dödslistor. Nu har jag 
plötsligt blivit abnorm, avvikande, onormal, fel.’” (517)

Utifrån samhällets orättvisor och mer eller mindre öppet visade förakt är det 
begripligt att skammen och självföraktet blir en del av det lesbiska kollektivets svå-
righeter. Sophie är fascinerad över styrkan hos lesbiska kvinnor, över hur de inte 
låter sig begränsas men samtidigt ser hon att lesbiska lever vid en gräns, vars på-
frestningar leder till alkoholproblem, psykiska problem, internaliserad homofob i 
och skamkänslor. Känslor av skam och självförakt nämns på flera ställen i En av oss 
men jag nöjer mig med att lyfta fram ett exempel här, vilket handlar om hur man 
ska förhålla sig till andra lesbiska som man känner igen i det offentliga rummet.
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Sedan undrat om jag borde hälsa och undrat om hon den andra tänkte 
samma sak. Kanske hade vi nickat åt varandra, eller så hade vi vänt oss 
bort och låtsats att vi ingenting sett. Vänt bort våra ansikten som om vi 
ryggat inför vår egen spegelbild. Stirrat ut genom fönstret och undrat 
varför vi inte hade kommit längre i vår frigörelse än att skammen fort-
farande kunde hinna ikapp oss och dunka oss i ryggen. (13)

De svårigheter som beskrivs beror enligt romanerna på orättvisor i samhället 
och bör åtgärdas. I båda romanerna anses öppenhet, i större eller mindre grad, 
kunna påverka orättvisor och på så sätt hänger samhällskritiken och öppenhets-
argumentationen ihop med varandra.

Under det tidiga 00-talet fortsätter öppenhet att vara ett viktigt tema. Dess 
primära arena är ungdomslitteraturen.
 
2000-tal. Ungdomslitteratur eller ”Tänk om de visste!”
Det mest utmärkande för de fem första åren av 00-talet är den våg av lesbisk 
ungdomslitteratur som sköljer in över det litterära Sverige. Vuxenlitteratur som 
till exempel Mian Lodalens humoristiska romaner Smulklubbens skamlösa syst-
rar (2003) och Trekant (2005) publiceras. Men ungdomslitteraturen är mest an-
märkningsvärd i och med sitt omfång. Marika Kolterjahns I väntan på liv kom re-
dan 1999 men jag räknar den som ett startskott för 00-talets litteratur där man 
kan se titlar som Ylva Karlssons Dit man längtar (2001), Annika Ruth Perssons Du 
och jag, Marie Curie (2003), Katja Timgrens Det jag inte säger (2004) och Åsa Nils-
sons Dags att våga (2005). Samtliga ungdomsromaner är bland annat komma-ut-
berättelser där en flicka i tonåren förälskar sig i en annan flicka och därigenom 
ställs inför frågor om sin egen identitet, öppenhet och doldhet i relation till för-
äldrar, vänner och skolkamrater. Här tar jag fasta på två sinsemellan tämligen 
olika romaner, Kolterjahns I väntan på liv och Perssons Du och jag, Marie Curie.

Marta i Marika Kolterjahns I väntan på liv är en rätt ensam 16-åring som kän-
ner sig annorlunda jämfört med sina jämnåriga. Hon längtar efter gemenskap 
och efter någon som är lik henne. ”Jag önskar att jag hade en riktig, nära vän, 
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som liknade mig. Det borde ju finnas någon som jag någonstans i världen.” Mest 
av allt längtar hon efter kärlek. ”Men det enda jag verkligen vill ha är någon att 
älska som älskar mig. Det är det enda viktiga, allt utom det kan jag vara utan.” 
(8) Så upptäcker Marta klasskamraten Rita. Rita är den värld Marta längtat ef-
ter, en värld där hon kan bli någonting. ”Men hon är en hel ny värld för mig. Hon 
är någonting helt annat än Helene, Emma, Jenny eller någon av de andra jag pra-
tat med. Jag kan vara något med Rita, kanske det jag vill vara. En sådan värld 
som Rita har jag längtat efter.” (24) Men det är inte bara vänskap och självför-
verkligande som Rita står för. Marta blir förälskad i henne.

Men det främmande finns också. Jag känner hur det smyger sig på mig. 
En främmande känsla. Den gör mig både rädd och lycklig. Det främ-
mande har kommit nära mig, och jag vill att det ska dra mig med till en 
annan värld. Jag känner möjligheter, att de finns någonstans, ännu inte 
synbara. Det främmande smyger in en underlighet i mitt bröst. Det är 
det underliga ovana, det underliga rätta, känslan av att det finns något 
för mig som kan vara rätt. (27)

Också för huvudpersonen Ingeborg i den tidigare behandlade Tovan av Marie-
Louise Wallin fanns det något främmande i förälskelsen. Känslan är positiv men 
obekant och inte helt lätt att förstå. För Marta i Kolterjahns roman känns föräls-
kelsen initialt så rätt, men när hon börjar förstå att det handlar om just förälskel-
se blir det problematiskt för henne. Hennes självbild sätts i gungning.

Ändå tar det så lång tid innan jag förstår. Innan orden formas på papp-
ret, de verkliga orden. Först tror jag att jag drömmer om att älska hen-
ne. Sedan slår det mig att jag inte bara drömmer om det.
 Plötsligt vet jag precis vad jag känner. Och jag vill inte tro det om mig. 
Jag vet ju att jag inte är lagd åt det hållet, det har jag aldrig varit. Det kan 
jag ju inte vara – varför skulle just jag vara det? (28)
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Marta har svårt att tro att hon skulle vara homosexuell och en svårighet är de 
beteckningar som finns.

Sakta börjar jag inse att det inte bara handlar om att ha känslor för nå-
gon. Det kallas någonting också. Homosexuell. Lesbisk. Vilka hemska 
ord! I alla fall om det skulle röra mig! Jag kan inte ta orden i min mun. 
Och jag känner starkt att jag inte vill kallas någonting sådant. Jag är inte 
sådan. Jag har alltid varit heterosexuell, jag har aldrig tänkt att det där 
med homosexualitet skulle kunna handla om mig. (49) 

Här återkommer svårigheten med orden som vi sett i Tovan. Ingeborg tycker ”så 
äcklat illa om själva ordet homosexuell” (43). Olusten kommer av att ordet skulle 
kunna ha något med henne och Anna att göra. För Marta finns det dock instanser 
som kan hjälpa henne i hennes sökande. Marta fortsätter att kämpa med sin iden-
titet och hon finner stöd hos jourhavande medmänniska samt i det faktum att det 
finns fler som är som hon. Ritas syster är nämligen lesbisk. ”Men jag berörs av vet-
skapen att det faktiskt finns någon av kött och blod, inte så långt ifrån mig, som är 
lagd åt det hållet. De finns i verkligheten! Även i den här stan.” (49) 

Marta besöker RFSL där hon träffar Rebecka. Flickorna blir vänner när Mar-
ta slutar betrakta andra homosexuella som konstiga. ”Med Rebecka var det väl-
digt läskigt i början, men nu går det bättre, för jag har insett att hon är en van-
lig människa precis som jag.” (83) De pratar mycket med varandra och Marta får 
svar på de frågor hon vill ställa. Rebecka ”har alltid vetat att hon är homosexu-
ell. Inte alltid vetat ordet för det, man [!] alltid vetat att hon vill ha en tjej och 
inte en kille. Det är underligt. Jag har varit helt omedveten om det fram till nu. 
Inte ens nu är jag säker” (85).

Marta blir förälskad i Rebecka och de blir så småningom ett par. Det är den 
yttersta bekräftelsen på Martas sexuella identitet – när hon är en del av ett sam-
könat par tänker hon: ”Det betyder att jag verkligen är lesbisk.” (108) Förälskel-
sen är härlig, men det är svårt att leva med Rebecka på grund av hennes men-
tala problem. ”Jag är glad att jag har Rebecka, men det har verkligen gett mig 



262

kärleken utan namn

någonting att oroa mig för. Hennes humörsvängningar gör att jag ibland tassar 
på tå för att inte väcka vulkanen.” (118) Det är svårt för Marta att hitta en ba-
lans mellan relationen och sin egen självständighet. ”Jag är rädd att jag har bli-
vit alltför beroende av henne. Hon är min dröm. Jag klamrar mig fast så hårt vid 
henne. Kanske går hon sönder om jag fortsätter så. Jag och hon, drömmen kan-
ske går sönder. [---] Jag måste kunna leva utan henne.” (130) Romanen avslutas 
med Martas insikt att verkligheten är hennes enda möjlighet trots att den är mer 
komplicerad än drömmarna. ”Som Rebecka, hon får inte rum i min fantasi. Hon 
är aldrig som jag drömmer. Jag kan inte få in henne i min dröm, min enda möj-
lighet är verkligheten.” (138)

Till skillnad från i Wallins Tovan ägnas ett stort utrymme åt öppenhet och 
doldhet i Kolterjahns I väntan på liv. Marta känner ett starkt behov av att få tala 
om det hon upplever och så småningom tar hon mod till sig och kommer ut för 
sin kompis Helen. Hon berättar allt och Helen lyssnar. Marta känner att hon 
äntligen kan visa sig som hon är och vännerna kommer närmare varandra.

Hon kunde acceptera mig som homosexuell. Ja, varför skulle hon inte 
göra det? Och varför skäms jag så över det där? Varför har jag så svårt att 
säga det där hemska ordet? Jag vill begrava det och förtränga det, sam-
tidigt vill jag ropa ut det så alla får veta. Jag vill inte vara en hemlighet. 
Jag vill inte skämmas. Jag skulle vilja ha en flickvän och vara stolt och 
naturlig med det. Men jag förstår att det är långt dit. (79)

I övrigt döljer Marta sin sexuella identitet och sitt förhållande för både klass-
kamrater och familj. Hon är inte redo att berätta och hon är rädd för vad andra 
ska tycka. Likafullt skulle hon vilja att de visste.

Tänk om de visste! En del skulle nog inte bry sig, men några skulle nog 
tycka att det är konstigt, onaturligt, fel … och äckligt. Jag vill inte vara 
sådan inför dem. Jag är rädd för att de skulle sluta prata med mig, att de 
skulle börja titta konstigt på mig, att de skulle börja skvallra om mig. [---] 
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Jag är en lögnare, jag för dem bakom ljuset. Jag utger mig för att vara nå-
gonting annat än jag är. Men jag kan inte säga att jag är homosexuell. Inte 
för att det skulle göra så mycket egentligen om de visste. Jag vill nog att 
alla ska veta. Men hur säger man en sådan sak? Hur för man det på tal på 
ett naturligt sätt? (132–133)

Martas mamma förstår av sig själv och konfronterar henne. Situationen är jobbig 
för Marta som inte vet vad mamman tycker. ”Mamma tittar på mig. Jag tål inte 
hennes blick på mig sådär, jag måste vända mig bort för jag börjar gråta. [---] 
Tycker hon att jag är äcklig? Tycker hon att det är onormalt? Känner hon att hon 
har misslyckats med min uppfostran? Har hon sagt det till pappa?” (121) Men så 
småningom känns föräldrarnas vetskap befriande. ”Det är skönt att de vet. Det 
är avklarat. Jag behövde inte ta mod till mig och berätta.” (125) I romanens slut 
inser Marta att hon inte vill vara osynlig för andra människor. ”Det kommer inte 
gå att hålla hemligt, jag tror inte att jag orkar vara så osynlig för andra männis-
kor. Det är något jag måste ta itu med. Någon gång måste jag våga leva lika öp-
pet och självklart som alla andra.” (138)

Vi möter ytterligare en ung lesbisk huvudperson i Annika Ruth Perssons Du och 
jag, Marie Curie. Det är 1986 och den 15-åriga Jenny spelar fotboll och skriver brev 
eller dagboksanteckningar riktade till förebilden Marie Curie.644 Dessa brev eller 
dagboksanteckningar anges med kursiv stil i romanen. Tonåren i sig är en period 
av identitetsformering och Jenny försöker bestämma vem hon vill vara. Att hon 
är fotbollsspelare är en viktig del och där får kroppen plats på ett självklart sätt.

Lite tanig fortfarande. Benen syns inte i spegeln, men hon vet att de 
är rätt okej, mer muskler där. Får kanske börja köra extra styrketrä-
ning. Fotbollsspelare behöver muskler på överkroppen också, det har 
hon läst. Dessutom är det väl snyggare om man inte har fyrtiofem kilo 
muskler på benen och häcken och fem på överkroppen. (5)
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Utöver fotbollsspelandet är det svårare. Jenny ”vill inte vara någon spänd och 
nervös typ” (66) och hon undrar varför hon inte har gjort uppror mot sina för-
äldrar än.

Meshuvud, tänker Jenny, först om honom [pappan], sen om sig själv. 
Hon är femton och har inte börjat bete sig som en tonåring än. Inga 
uppror. Sitter här och mesar sig med meste i en messoffa med två mes-
huven [föräldrarna]. Men just för att de är så mesiga finns ju inget sär-
skilt att göra uppror mot. (10)

Men det största av allt är Filippa och de känslor och tankar hon väcker. När 
flickorna ligger och lyssnar på musik tillsammans är det något som vaknar inom 
Jenny. ”Och det dunkar, ett helt liv ligger därinne i Jennys kropp och dunkar i 
takt med musiken, ont som fan men härligt som fan.” (26) Sent en kväll, i mörk-
ret utanför Filippas port närmar sig flickorna varandra fysiskt.

Jennys näsa är fem centimeter från Filippas hals och nu doftar det igen 
fyra centimeter ifrån doftar tre centimeter två och doftar en. Kontakt. 
Och Filippas mun är så nära Jennys öra, den andas, den andas på hennes 
öra, i hennes öra, och Jennys näsa andas på Filippas hals.
 På randen av Grand Canyon.
 Nu hoppar jag, tänker Jenny och smyger fram den andra handen längs Fi-
lippas byxlinning. Glipan finns där, huden finns där slät och glider ner över 
jeansen därbak. Stannar där, väntar. Och hur det skulle kännas att följa där 
med handen, fortsätta i all evighet och det svämmar över pulsar andas i 
örat känn hur det andas mot halsen mot örat mot halsen, och handen an-
das där, andas mot jeanstyget in genom jeansen andas rätt in i huden. (39)

När Jenny vaknar nästa morgon ”har hon fantomlust i hela kroppen” (40) men 
hon drabbas också av rädslor. Persson gestaltar rädslorna genom Jennys tankar. 
Jenny är rädd att Filippa inte ska känna likadant, att Filippa ska tycka att hon är 
konstig och äcklig.
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Hon kanske inte alls vaknar och känner sig härlig i hela huden. Hon kan-
ske först tror att hon har drömt en läskig dröm om att den där konsti-
ga Jenny kom smygande utanför fönstret och med sin häxblick tvinga-
de henne att klättra ut och sen började slafsa på henne med sina läskiga 
händer och flåsa henne på halsen. Och sen inser hon att det hände på 
riktigt. Och så rusar hon upp och spyr. Och kommer aldrig mer att ens 
kasta en blick på Jenny. (41)

Jenny tänker flera gånger om sig själv att hon kanske är en ”sexgalning”, och 
hon är rädd att Filippa ska se henne som sådan. ”Nu kanske hon tror att jag bara 
är ute efter hennes kropp. Att jag är någon sjuk sexgalning som rusar hem till 
olika tjejer på nätterna och kladdar lite på dem och sen inte bryr mig, far det 
runt i hennes huvud medan hon löser en ekvation till.” (50) Osäkerheten häng-
er kvar fastän Jenny tror att Filippa tycker om henne. När de ligger bredvid var-
andra i Filippas säng följer Jenny sin längtan och låter handen söka sig till Filip-
pas kropp. ”Filippa rusar inte upp, skriker inte av fasa.” (83)

Jenny undrar vad det är, det som händer mellan henne och Filippa. ”Vad är det 
egentligen vi håller på med? Vart är det jag så förtvivlat gärna vill?” (42) Jenny tän-
ker inte ordet lesbisk eller homosexuell, som Marta i Kolterjahns roman, men hon 
är medveten om att det inte bara handlar om Filippa: det handlar om tjejer. ”De 
[föräldrarna] fattar inte att det är tjejerna som är farliga, tänker hon och stålsätter 
sig.” (43) Det kommer att dröja innan Jenny finner ord för sina känslor och hittar 
ett sammanhang. Långt innan orden, inleds relationen med Filippa. Flickorna har 
en fysisk relation och Jenny tror att de är ihop, även om hon inte är säker eftersom 
de aldrig säger till varandra att de är ett par. Oavsett verbal bekräftelse har flickor-
na en fysisk relation och sexskildringarna i Perssons roman hör till de mest expli-
cita i ungdomslitteraturen och väjer varken för osäkerhet eller orgasm.

Och Filippa knäpper upp Jennys jeans och smyger ner handen med fing-
rar som simmar in och det rinner och brinner, en eldstorm, och Jenny 
glömmer sig biter Filippa i axeln borrar in sig med händerna i Filippas 
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trosor, drar ner dem, Filippa är också het och alldeles svullen och hur 
fan ska man egentligen göra och så sprängs Jenny i bitar, går inte att göra 
nåt alls på en stund. (84) 

Jenny är till en början lycklig, men livet med Filippa är inte lätt bland annat för 
att flickorna kommer från olika världar. Filippa har en destruktiv sida som Jen-
ny inte kan förstå. På sin vägg har Filippa en machete som hon använder till att 
låtsas hugga huvudet av folk hon hatar.

Sen kände hon också hur vass eggen var. Rätt som det var tryckte hon till så det 

blev en skåra i tummen. Med flit! Och så tittade hon helt fascinerad på blodet. 

[---] Och sen åkte hon iväg helt själv. Hon klarar sig helt själv. Hon är på sätt 

och vis som en vuxen. Fast samtidigt var det rätt barnsligt alltihop med macheten. 

Och hon gjorde det med flit. Och jag tror hon gillade att det blev farligt. (32)

Det svåraste för Jenny är att Filippa inte tar deras relation på allvar. ”För vi har fort-
farande inte sagt till varandra om vi är ihop. Och ibland vill hon att vi ska gå ut och kolla 
in killar. Som om det här inte var något alls.” (114) Efter att de älskat frågar Filippa om 
Jenny är kär i Daniel, något som gör Jenny mycket ledsen. ”Säg inte så där, far det 
genom Jenny. Säg inte att jag inte räknas, att jag inte är på riktigt.” (116) Men Jen-
ny räknas inte riktigt: Filippa blir i stället tillsammans med Fredrik. Jenny sörjer 
men kommer småningom tillbaka till livet. Hon åtrår fortfarande Filippa men be-
stämmer sig för att i stället hitta någon att träna på för att kunna känna lika starkt 
för någon annan som hon har gjort för Filippa. ”Hon funderar på vem hon ska trä-
na på. Jasmin är utesluten, kompisar ska man vara rädd om. Ingen i laget, det blir 
bara jobbigt. Det bästa vore om det kom någon ny och okänd.” (157) 

Jenny börjar se på sig själv på ett annat sätt och Persson låter henne benämna 
sig själv som laglös. ”Vet du vad en laglös är? Det är en sån som jag. Det är en som la-
garna inte passar på. Lagarna (både skrivna och oskrivna) är liksom för små. Och om la-
garna inte passar kan de väl inte gälla? Lagar som inte går att följa kan väl inte gälla?” 
(166) Den samkönade relationen osynliggörs av dessa ”lagar” och Jenny menar 
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att det var ”som att jag inte ens fick tänka att jag var kär i henne” (166). Jenny bör-
jar söka andra ”laglösa” och i den något äldre Sandra hittar hon en. Sandra me-
nar att ett ”vi” ska ta hand om Jenny till hösten. Jenny vet inte riktigt vilka dessa 
vi är men allt ”kändes fruktansvärt laglöst” (172). Hon får en bok på posten, från 
Sandra, med titeln Obligatorisk heterosexualitet och lesbisk existens.645 På romanens 
sista sida frågar Filippa om Jenny är lesbisk och för första gången säger hon att 
hon är det. På samma fråga svarar Filippa skämtsamt: ”’Det ska du skita i.’” (175)

En viktig fråga i romanen är Jennys utveckling och fokus ligger inte lika 
mycket på frågor om öppenhet och doldhet som i till exempel Kolterjahns ro-
man. Men aspekten finns där. Perssons roman om Jenny utspelar sig på 1980-ta-
let och är trogen sitt historiska perspektiv i och med att öppenhet inte var en 
lika stor fråga som den kom att bli på 1990-talet. Det var, som jag tidigare på-
pekat, ovanligt med öppet homosexuella i media vilket också visas i romanen 
i och med att ”Gardell” är gäst i Ulvenstams TV-program. Gästen presenteras 
som ”Gardell, författare, kristen och homosexuell”. Den självklara förlagan ut-
anför romanvärlden är ståuppkomikern Jonas Gardell, en av Sveriges första öp-
pet homosexuella kändisar. Jenny noterar i romanen att den blonde unge man-
nen ”bara sitter där hur som helst och säger saker rätt ut” (89). Jenny vill inte se 
programmet med sina föräldrar men hon hör ändå hur de skrattar och pratar.

”Undrar vad hans föräldrar tänker när de ser det här”, murrar mam-
mans röst.
 ”Ja, fy fan”, murrar pappan fast han sällan svär. ”Men han är tuff det får 
man ju säga. Men vilken liten fjant.”
 ”Ja, det är nästan obehagligt”, mumlar mamman. (89–90)

Jenny håller masken inför sina föräldrar och när hon är förkrossad över situa-
tionen med Filippa försöker hon ändå hålla skenet uppe för att undvika frågor. 
”Annars kommer ugglorna att ställa frågor som Jenny inte tänker svara på. Så-
dant som de inte har med att göra.” (131) Det som förvånar henne mest är att 
hon tycks vara osynlig inför sina föräldrar, de tittar på henne men de ser inte 
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vem hon är. ”Det som hon själv efter ett tag blir så förvånad över är att deras va-
kande ögon aldrig ser någonting. Att de inte ser henne trots att de aldrig släpper 
henne med blicken. Som om hon är dold bakom en ogenomskinlig hinna.” (141) 

Jenny blir (o)synlig i den heteronormativa omgivningen i Perssons roman. 
Jenny upplever att hon inte har någon att prata med. I sin dagbok skriver hon 
”Bettan fattar nog nånting tror jag, för hon kollar in oss. Kan jag prata med henne, tror 
du?” (87). Hon kan inte förklara för sina föräldrar hur hon känner och frågan om 
vem hon ska prata med återkommer. Jenny upplever svårigheter att avgöra vem 
hon kan vara öppen inför, vem som kan tänkas förstå henne. Småningom visar 
det sig att det finns några som Jenny kan prata med. När hon bestämmer sig för 
att träna på en tjej på en fest är hon alldeles för påflugen och kompisen Jasmin 
bevittnar hur Jenny lägger sin hand på tjejens lår. ”På andra sidan sitter Jasmin 
och stirrar och gapar. Var tydligen inte så förblindad som Jenny trodde. / ’Men 
ge dig Jenny! Du är ju inte klok!’” (163) Jenny tror att uttalandet handlar om att 
hon är lesbisk men det gör det inte. ”Det var väl inte för att det var en tjej som 
du inte är klok. Det är väl inte det som är problemet. Men du känner ju henne 
för fan inte!” (164) Händelsen får Jenny att inse att hon kan tala med Jasmin. Jas-
mins syster umgås med flera lesbiska par och på den vägen lär Jenny känna San-
dra. Med Sandra kan Jenny tala om Filippa. ”Vi satt och pratade om allt möjligt och 
rätt som det var hade jag berättat om Filippa. Som om det inte var nånting konstigt alls. 
Hon verkade inte heller tycka att det var konstigt.” (172)

Persson beskriver sammanhang där Jenny syns som lesbisk eller där hon och 
Filippa beter sig som ett par i närheten av andra eller inför andra. På en fest med 
fotbollslaget kysser Filippa Jenny i enrum. Jenny är rädd att någon ska se dem 
men hon övervinner sin rädsla. ”Men sen sket jag i det och la armarna om henne och 
höll och höll och hon började kyssa mig på halsen och på örat och på kinden och var näs-
tan på väg mot munnen när Bettan kom in.” (77) Jennys rädsla var i sammanhanget 
obefogad eftersom Bettan bara ler, pussar i luften och hämtar mer öl. När flick-
orna går tillbaka till de andra vill Filippa att Jenny ska hålla hennes hand. ”Och 
då tänkte jag att det ser ju lite fånigt ut, men inte så konstigt. Så det gjorde jag. Och sen 
flyttade Bettan och Pia sig så vi kunde sitta mellan dem.” (78)
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När Jenny kommer in i ett sammanhang där det finns (öppet) lesbiska berörs 
frågan om det som är (o)synligt. Vissa ser homosexualitet medan andra inte gör 
det. Kompisgänget Jenny, Jasmin, Daniel och Mattis är på väg hem från en fest då 
Daniel säger att en av tjejerna på festen nog var lesbisk. Att han tror detta hän-
visar han till sin manliga intuition – ”Vi killar känner sånt direkt”. De andra re-
tas med honom eftersom de vet att det var många fler lesbiska där. Mattis repli-
kerar: ”’Mmm, du har nog rätt. Men jag har nog inte lika bra intuition som du. 
Det var mer som en slutsats: eftersom det var rätt tydligt att hon var ihop med 
den där tjejen som nästan hela tiden satt på armstödet så tänkte jag nog att hon 
var lesbisk. Eller nåt sånt.’” Daniel blir perplex och undrar oroligt om det är sant 
att det var ”två flator” på festen. Jasmin svarar genom att hänvisa till det hon har 
sett. ”’Nä, det var fler, lilla gubben. Åtminstone de två som det stod Sapfo på. 
Och de som hade två ihopflätade kvinnomärken på sig. De litar nog inte på folks 
intuition. Och så var det ju några till som var rätt svårt att missa att de var ihop.’” 
(170) Att Jenny är en av de lesbiska som närvarade på festen nämns inte.

Litteraturproduktionen fortsätter naturligtvis, men jag stannar vid Perssons 
Du och jag, Marie Curie. I denna avhandlingens analysdel har identitet och (o)syn-
lighet studerats i svenska lesbiska romaner skrivna under 1930-talet. Vad gäl-
ler tiden före 1930 fokuseras romantisk vänskap och spänningsfältet där roman-
tisk vänskap övergår i sexualitet genom det skönlitterära exemplet Sin fars dotter 
(1920) av Lydia Wahlström.

Sexologiska teorier, bilden av ”den nya kvinnan” och juridiska förändringar 
präglar alla 1900-talets första hälft. Detta blir synligt i Margareta Subers Charlie ef-
tersom författaren använder sig av många förklaringar i sitt skapande av en lesbisk 
karaktär. I läsningen av Agnes von Krusenstjernas Fröknarna von Pahlen står intri-
kata relationsmönster i centrum. Min analys följer flera samkönade par, en lesbisk 
individ och två kollektiv, nämligen kvinnokollektivet och det manliga homosex-
uella kollektivet. Relationerna kvinnor emellan är mångfacetterade och innehål-
ler allt från romantisk vänskap, släktskap och sensualism till erotik, äktenskap och 
delat föräldraskap. I analysen av Karin Boyes Kris fokuserar jag på huvudpersonen 
Malins identitetsutveckling, där en kamp mellan omvärldens språk och den egna 
känslomässiga upplevelsen av förälskelse i en kvinna är central.
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Efter 30-talet förändras det historiska sammanhanget med allt från avkrimi-
naliseringen 1944, via den homofoba paniken på 50-talet till queerteorins ge-
nomslag på 90-talet. 1940-talet representeras av Maria Langs passionsmord i 
Mördaren ljuger inte ensam. På 1950-talet gestaltas sjukdom och självmord i Lise 
Drougges Den långa vintern. 1960-talet behandlar existentiella frågor om vad 
kärlek är, som i Annakarin Svedbergs Vingklippta och Eva Alexandersons Kon-
tradans. 1974 publiceras den första svenska lesbiska ungdomsromanen, nämli-
gen Marie-Louise Wallins Tovan. På 1980-talet får de lesbiska karaktärerna i Enel 
Melbergs Månbrunnen och Birgitta Stenbergs Kärlek i Europa söka sin plats i värl-
den genom feminism, sexuella upplevelser, kärlek och skrivande. På 1990-ta-
let gestaltas kärlek och politik. Frågan framför andra gäller öppenhet och dold-
het som i Louise Boije af Gennäs Stjärnor utan svindel och Eva Lejonsommars En 
av oss. Ungdomslitteraturen återkommer starkt på 00-talet och ett gemensamt 
drag, vilket illustreras genom Marika Kolterjahns I väntan på liv och Annika Ruth 
Perssons Du och jag, Marie Curie, är flickors komma-ut-processer.

I samtliga 1930-talsromaner förekommer ett (o)synlighetens spel där karak-
tärerna eller de lesbiska relationerna är både synliga och osynliga på samma 
gång. Karaktärerna är mer eller mindre medvetna om de eventuella risker som 
är förknippade med att bli synliga som lesbiska och ofta noterar de inte själva när 
detta händer. Under 1900-talets gång ersätts (o)synlighet av öppenhet och dold-
het, och lesbiska karaktärers synlighet politiseras.

Nedan följer avhandlingens avslutning, del III, som behandlar fortsatta linjer 
och nya vägar i svensk lesbisk litteratur från 1930-talet till tidigt 00-tal, samt ex-
empel på romaner som skulle kunna kategoriseras som lesbisk litteratur utifrån 
en annan definition än den jag arbetar med.
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6 Fortsatta linjer och nya vägar

I det följande presenterar jag några reflektioner om motiv och teman i lesbiska 
romaner som förs vidare över tid och slår in på nya vägar. En sak som jag redan 
påtalat flera gånger är det komplicerade förhållande som många karaktärer el-

ler romaner har till de ord som står till buds om lesbiskhet. Som jag också tidiga-
re har nämnt behandlas språket på flera nivåer i Karin Boyes Kris. Orden täcker 
inte den levande verkligheten och ett spel mellan inre och yttre kunskap, mellan 
ord och känsla är hela tiden närvarande. Malin kastar orden över bord då de inte 
fungerar i förhållande till hennes liv. Ändå förekommer inte ord som lesbisk eller 
homosexuell. Inte heller i Margareta Subers Charlie eller Agnes von Krusenstjer-
nas Fröknarna von Pahlen tar karaktärerna (eller författarna) till sig de beteckning-
ar som fanns i tiden. Orden förkastas utan att vara utsagda. I och med författar-
skap som Annakarin Svedbergs och Birgitta Stenbergs kommer orden att allt mer 
sägas i form av till exempel ”flator” och ”butch”. Även efter att orden uttalats kan 
de vara problematiska vilket vi ser i till exempel Louise Boije af Gennäs Stjärnor 
utan svindel. Orden finns men de är belastade med negativa associationer och be-
teckningarna ställer sig i vägen också i ungdomslitteratur som Marie-Louise Wal-
lins Tovan och Marika Kolterjahns I väntan på liv. I Boije af Gennäs roman skymtar 
en strategi: att återerövra orden och ladda dem med ett nytt och positivt innehåll.

Gestaltningar av kollektiv är något som förändras ganska radikalt över tid. 
Charlie i romanen med samma namn och Malin i Kris lever i en relativ ensam-
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het. Kvinnorna i Fröknarna von Pahlen ingår framför allt i ett kvinnokollektiv 
men förhåller sig därutöver till ett manligt homosexuellt kollektiv. Ett homo-
sexuellt kollektiv för både kvinnor och män skymtar fram i marginalerna i Ma-
ria Langs Mördaren ljuger inte ensam. I senare romaner blir kollektivet allt mer ut-
präglat. Kvinnokollektiv fortsätter att finnas, kopplade till feminism, som i Enel 
Melbergs Månbrunnen och Boije af Gennäs Stjärnor utan svindel. Ett homosexuellt 
kollektiv, både i hemmafester och i klubbliv får ett visst utrymme i Svedbergs 
Vingklippta. Hos Stenberg finns ett homosexuellt kollektiv till stor del beståen-
de av män. I litteraturen från 1990-talet är kollektivet närvarande på flera sätt: 
homorörelsen är synlig, klubblivet tar stor plats och lesbiska kvinnor kan finna 
gemenskap i sällskap med andra lesbiska, homosexuella av båda könen och i den 
feministiska rörelsen. Vid den här tiden växer kritiken av det lesbiska kollektivet 
i litteraturen. När det lesbiska kollektivet framstår som tydligt börjar det pro-
blematiseras, vilket Eva Lejonsommars En av oss är ett tydligt exempel på. 

En annan förändring är att (o)synlighet övergår i öppenhet och doldhet. I de 
tidiga romanerna förekommer inget tal om öppenhet eller doldhet vilket man 
kan förstå utifrån att dessa begrepp med medföljande idédiskussion inte uppstår 
förrän på 1970-talet. Däremot har jag visat att det finns ett spel mellan synlig-
het och osynlighet. Allt eftersom tiden går tematiseras och benämns frågor om 
öppenhet och doldhet allt mer i den lesbiska litteraturen och det finns en tyd-
lig koppling till identitet vilket man kan se inte minst i ungdomslitteraturens 
många komma-ut-processer. Öppenhet som politik hävdas starkt i Stjärnor utan 
svindel medan krav på öppenhet problematiseras i En av oss.

Frågor om öppenhet är kopplade till omvärlden på flera sätt och under 
1990-talet gestaltas öppenhet, med en samhällskritisk udd, som en lösning på 
fördomar och orättvisor i samhället. Samhällskritik i den lesbiska litteraturen är 
dock inget nytt. I den tidiga litteraturen kritiserar till exempel Krusenstjerna 
den mansstyrda civilisationsutvecklingen och Svedberg kritiserar vår kärlekslö-
sa tid. I den senare litteraturen har civilisationskritiken ersatts av en mer specifik 
kritik: författarna siktar in sig på homofobi och heteronormativitet.
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I de tidigare analyserna har framkommit många olika bilder av lesbiska, oli-
ka gestaltningar av lesbisk identitet. En sak som framstår som viktig att förhål-
la sig till är könsöverskridanden. Det könsöverskridande draget är närvarande 
från androgyna figurer som Charlie och Agda till Svedbergs kritik av den masku-
lina flatan och Stenbergs gestaltning av butch och femme. Även i 1990-talets lit-
teratur finns tankar om könsöverskridanden och homosexualitet. Boije af Gen-
näs framställer ett androgynt ideal, till exempel i form av att flator sägs vara mer 
hela människor då de kan hantera både traditionellt maskulina och traditionellt 
feminina beteenden och uppgifter.

Ett annat tema som följer med över tid är grundläggande existentiella frågor. 
Det finns ett religiöst inslag från Boye till Alexanderson men det spår jag intres-
serat mig för är frågan om vad kärlek är, något som behandlas i flera romaner. 
Kärlekens betydelse gestaltas från Krusenstjernas kärleksevangelium till Alex-
andersons frågor om hur man skiljer på kärlek och åtrå och Svedbergs vision av 
kärleken som motkraft till den kärlekslösa tiden. Kärleksspåret fortsätter ock-
så, även om jag inte har behandlat det, i Boije af Gennäs Stjärnor utan svindel där 
författaren tycks följa samma linje som Krusenstjerna: störst av allt är kärleken. 

Ovan nämner jag framför allt de lesbiska romanernas idémässiga aspekter, men 
man kan också titta på frågor om form och genre. Ett exempel är att det finns ett 
självbiografiskt spår att följa i den lesbiska litteraturen. Karin Boyes Kris är som sagt 
till stora delar självbiografisk och från Boye kan man följa en linje över Annakarin 
Svedberg, Eva Alexanderson, Birgitta Stenberg, Marie-Louise Wallin till Anna-Ka-
rin Granberg och Louise Boije af Gennäs. Inger Felldin menar i Kvinnors vardagsliv. 
Annakarin Svedbergs författarskap att alla Svedbergs romaner går att läsa självbiogra-
fiskt och Elisabeth Stenborg påpekar i ”Eva Alexanderson – en bortglömd kultur-
personlighet?” att Alexanderson ville rubricera Kontradans som ”självbiografi” och 
inte som ”roman”.646 Alexanderson poängterar det självbiografiska i efterskriften 
till nyutgåvan av Kontradans. Hon skriver bland annat: ”Kontradans är verklighet. 
Just så var det. Det som hände.” (221) På baksidan till Wallins Tovan står att läsa: 
”Boken är uppbyggd av autentiskt dagboksmaterial från författarinnans tonår.”647 
Stenbergs svit som inleds med Kärlek i Europa är som jag tidigare nämnt en själv-
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biografisk svit. Det självbiografiska spåret är tydligt under hela 1900-talet och på 
1990-talet finns Anna-Karin Granbergs självbiografiska romaner och Louise Boije 
af Gennäs Stjärnor utan svindel som ofta läses självbiografiskt.648 

Orden, kollektivet, från (o)synlighet till öppenhet och doldhet, könsöver-
skridanden, existentiella frågor och självbiografiska inslag är några av de drag 
jag noterat i det material som enligt min definition är lesbisk litteratur. Jag har 
flera gånger påtalat att en annan definition av lesbisk litteratur skulle kunna ge 
ett annat material. I det följande tar jag fasta på detta sistnämnda och ger exem-
pel på vilken sorts texter det skulle kunna vara frågan om.
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7 Andra definitioner 
ger annat material

Som jag påpekar i del I har varken lesbisk eller lesbisk litteratur något själv-
klart innehåll. Beteckningar av den här typen är inte självklara eller ”natur-
liga”, utan konstruktioner som går att använda som analytiska verktyg på 

ett medvetet och reflexivt sätt. För att belysa detta vill jag avslutningsvis ge exem-
pel på material som man skulle kunna arbeta med utifrån andra definitioner av les-
bisk litteratur. De exempel jag blixtbelyser är texter av manliga författare, kodad 
litteratur och lesbisk sensibilitet. Låt oss börja med texter av manliga författare.

Texter av manliga författare
I min definition av lesbisk litteratur lägger jag störst vikt vid texten men tar ock-
så hänsyn till författaren. Jag har inte tagit hänsyn till författarens sexuella iden-
titet, men däremot författarens kön. I min definition skrivs lesbisk litteratur av 
en kvinnlig författare. Detta av två redan nämnda skäl. Jag utesluter ledet lesbisk 
eftersom vi faktiskt inte kan veta vilken sexuell identitet eller vilka livserfaren-
heter en författare har. Jag behåller ledet kvinna dels för att jag vill koncentrera 
mig på kvinnors röster om kvinnor, dels för att en könsblandning skulle väcka 
frågor om huruvida kvinnor och män gestaltar lesbiska på olika sätt. Sådana frå-
gor kan vara intressanta att undersöka men faller utanför min studie. 
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Utifrån en annan definition skulle man kunna inkorporera texter av manliga 
författare. Ett exempel är August Strindberg som, med Eva Borgströms ord, stän-
digt arbetade ”med frågor om kvinnligt och manligt, natur och onatur, moral och 
omoral, om kön, sexualitet och makt.”649 Strindberg är en manlig författare som 
behandlat samkönade relationer mellan kvinnor, om än på ett övervägande nega-
tivt sätt. I det här avsnittet tar jag fasta på En dåres försvarstal vars komplicerade till-
komsthistoria beskrivs av Anders Öhman i Apologier. Romanen skrevs 1887–1888 
på franska. Olika omständigheter gjorde att En dåres försvarstal kom ut för första 
gången i tysk översättning 1893 för att sedan publiceras på franska 1895.650

Ann-Sofie Lönngren påpekar i Att röra en värld. En queerteoretisk analys av ero-
tiska trianglar i sex verk av August Strindberg att En dåres försvarstal ingått i en lesbisk 
litteraturhistorieskrivning genom verk som Jeanette Fosters Sex Variant Wome n in 
Literature, Karin Lützens Hvad hjertet begærer. Kvinders kærlighed til kvinde r och 
T erry Castles The Literature of Lesbianism. A Historical Anthology from Ariosto to 
S tonewall.651 I Strindbergsforskningen (utanför den lesbiska litteraturhistorie-
skrivningen) har det samkönade begäret mellan kvinnor i En dåres försvarstal an-
tingen ignorerats eller tolkats som att det står för andra saker som till exempel 
politiska eller samhälleliga förändringar.652 

I En dåres försvarstal gifter sig den manlige huvudpersonen Axel med en kvin-
na vid namn Maria som visar sig ha intresse för samkönade relationer.653 Axel, 
som är romanens berättare, ger uttryck för det sena 1800-talets föreställning-
ar om kvinnlig homosexualitet: han beskriver lesbiska som könsöverskridande, 
översexuella, vederstyggliga samt som ett hot mot familjen och barnen. Han an-
vänder ord som beklagligt, farligt och perverst i sina beskrivningar av lesbiska 
kvinnor. Enligt min mening får dock Maria på vissa ställen agera motröst i tex-
ten och hon erbjuder andra tolkningar än Axel och berättaren.

Strindberg är medveten om både lagstiftningen och läkarvetenskapen vilket 
visas i till exempel följande utsnitt av karaktären Axels tankar: ”Vad tjänade det 
till att förklara för henne att lagen dömer till straffarbete för brott av denna art, 
att söka övertyga henne att dylika slags beröringar, som avse att upphetsa en an-
nan person, i medicinska böcker anses perversa.” (232)
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Borgström kommenterar angående Giftas att Strindberg för samman ”kvin-
nosak med manshat, mellankönsliga tillstånd och samkönat begär” – en kombi-
nation som följer med genom författarskapet.654 Detta gäller också En dåres för-
svarstal. Strindberg låter Axel koppla lesbiska till kvinnoemancipationen för att 
visa hur fel den sistnämnda är. Vid ett tillfälle beskriver Axel kvinnor som ”anse 
sig som män och mäns jämlikar” (275–276). Dessa har lagt sig till med ”manli-
ga vanor” såsom att röka och spela biljard och ”höjden av allt, ha kärleksförhål-
landen med varandra” (276). Vid ett annat tillfälle beskriver Axel en kvinna som 
fruktansvärt ful och lesbisk. Hon dricker sig berusad och utstöter ”idiotskrik”. 
Därmed behövs det inte sägas mer: ”Aldrig såg jag i mänsklig skapnad något så 
vidunderligt som detta. Mina åsikter om kvinnoemancipationen voro därefter 
befästa.” (287) Att koppla lesbiska till kvinnoemancipationen var vanligt, enligt 
till exempel Faderman, och hon menar att lesbianism till och med användes för 
att skrämma bort kvinnor från feminismen.655

Axels röst möts ibland av Marias då vi får höra hennes svar och se glimtar av 
hennes berättelse. Axel menar att det Maria gör genom att kyssa och omfamna 
andra kvinnor är brottsligt medan Maria menar att det är oskyldigt, en lek och 
att det roar henne. Borgström påpekar att Maria använder sig av en äldre tan-
kemodell där sexuella handlingar mellan kvinnor framstår som omöjliga: utan 
en man kan inget avgörande hända. Argumentet kommer dock inte att fungera i 
längden då Axel inte övertygas av det och närhet mellan kvinnor framställs som 
ett hot mot äktenskapet.656 

Maria beskrivs i dessa samtal som naiv och omedveten, något som delvis gör 
en förälskelse mindre hotfull i Axels ögon. Maria har varit förälskad i sin kusin 
Mathilde och detta talar hon ogenerat om.657

Med den oskyldigaste ton i världen svarar hon mig att hon själv hade va-
rit mycket förvånad över denna böjelse, eftersom hon, som hon sade, 
inte trott att ”det var möjligt för en kvinna att bli så vanvettigt förtjust 
i en annan kvinna”. 
 Lugnad av denna naiva bekännelse, erinrar jag mig att Maria mitt i ett 
sällskap hos min svåger bekänt sin förälskelse för kusinen, utan att rod-
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na, utan att på något vis vara medveten om det olämpliga i sitt uppträ-
dande. (231–232)

I detta citat kan man se Marias tankar om sin ”böjelse”: att den förvånat henne 
och att hon inte trott att det var möjligt för en kvinna att förälska sig så starkt i 
en annan kvinna. Marias bristande kunskap inför samkönad kärlek och hennes 
försök att ändå sätta ord på sina upplevelser återkommer vid fler tillfällen. Ma-
ria talar till exempel med Axel om sina känslor inför en fröken Z.

– Jag för min del är tokig i henne! svarar hon. Det är märkvärdigt, inte 
sant? Jag är rädd att vara ensam med henne.
– Hur så?
– Jag vet inte! Hon är förtjusande… Hon har en bedårande kropp… (284)

När Maria blir lämnad av en kvinna hon uppenbarligen haft en relation med sör-
jer hon och inte ens Axel kan förhålla sig kallsinnig till hennes sorg.

Maria genomgår en svår kris, som blott kan inge mig medlidande; till 
den grad lider hon och längtar efter sin väninna och visar alla tecken på 
olycklig kärlek. Hon går ensam i skogen, sjunger kärlekssånger, uppsö-
ker sin väninnas älsklingsställen; det går så långt att jag börjar frukta för 
hennes förstånd. (288)

Förutom samtidskommentarerna och gestaltningen av Maria lyfter Strindberg 
fram en sorts (o)synlighet som är intressant. Romanens Axel är mycket fokuse-
rad på det som syns och han oroar sig för konsekvenser av synlighet medan (den 
naiva) Maria är totalt obekymrad.

Vid midnatt – jag ryser ännu vid minnet – får jag se Maria, något beru-
sad, stå mitt bland de unga flickorna, överhölja dem med simmiga blick-
ar och kyssa dem på munnen på det sätt tribaderna bruka sinsemellan. 
[---] Som i blixtbelysning ser jag för mig fängelset, straffarbetet, den 



279

7 andra definitioner ger annat material

ohjälpliga skandalen; och jag rusar mitt in i gruppen, skingrar den och 
bjuder upp till dans… (303)

På flera ställen i texten får vi veta att Maria vänslas med sina väninnor för öppen 
ridå och att detta tycks bekräfta rykten som redan är i svang. I ett brev från en vän 
får Axel kunskap om ryktena som går om hans fru: ”efter skandinavernas bestämda 
åsikt hade min hustru en böjelse för pervers erotik och att de båda danska fröknar-
na [som Maria umgås med] i varje fall voro bekanta tribader i Paris, där de syntes 
på kaféer med andra dylika.” (286) I romanen tycks människor i allmänhet kän-
na igen ”tribader” (alltså lesbiska) och dessa tribader tycks ha ett levande kollektiv.

Ett citat av Borgström får avsluta resonemanget om Strindberg:

Vad man än kan tycka om Strindbergs fantasier kring kvinnors samkö-
nade begär, måste man konstatera att han tog det på blodigt allvar. Be-
gär mellan kvinnor skildras i denna textvärld sällan som något barnsligt 
som man kan bortse ifrån eller som ett eggande förspel, utan tillmäts en 
så avgörande betydelse att det inte ryms i ett civiliserat samhälle. Det 
utgör ett hot mot mannen, familjen och hela kulturen. Men i En dåres 

försvarstal finns också några passager, inflikade mellan alla rasande för-
dömanden, som handlar om kärlek mellan kvinnor och som innehåller 
några unika ögonblick av mänsklig förståelse.658

Andra exempel på texter av manliga författare är Per Olov Enquists drama Tri-
badernas natt (1975) och Lukas Moodysons filmmanus Fucking Åmål (1998). En-
quists drama kan läsas som ett svar på Strindbergs roman659 och Moodysons film 
om förälskelsen mellan tonårsflickorna Agnes och Elin har fått en del uppmärk-
samhet just för receptionens förtigande av det lesbiska temat.660 

Även bland kvinnliga författares texter är det mycket som utesluts via min 
definition och här följer några exempel på sådant som vore fullt möjligt att inne-
sluta genom en annan definition. 
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Kodad litteratur
Jag ägnar mig åt litteratur där det lesbiska temat är både uttalat och centralt. I den 
litteratur som jag identifierat som lesbisk finns centrala lesbiska karaktärer och/
eller uttrycklig kärlek och passion mellan kvinnor. Lesbisk litteratur är enligt min 
definition i den meningen explicit. Utifrån andra definitioner skulle man kunna 
studera så kallad kodad litteratur, litteratur där ”det lesbiska” inte är explicit for-
mulerat. Som jag tidigare påpekat menar Lillian Faderman att det har varit nöd-
vändigt för många lesbiska författare att koda det lesbiska innehållet så väl att en-
dast en insatt läsare förstår vad verket egentligen handlar om. Faderman menar 
att könstillhörighet, etnicitet, språk och struktur kan vara exempel på kodningar. 
Om ett verk kan benämnas som lesbiskt eller inte blir i dessa fall avhängigt av för-
fattarens intention. Att hitta kodade verk är inte alltid så enkelt och enligt Fader-
man kan författarens sexuella identitet vara den främsta nyckeln till dessa verk.661 

Ett sätt att förstå ”kodad” litteratur är genom Sandra M. Gilbert och Susan Gu-
bars begrepp palimpsest. Gilbert och Gubar menar i The Madwoman in the Atti c. 
The Woman Writer and the Nineteenth-Century Literary Imagination att författaren i 
den västerländska kulturen har betraktats som en patriark vars maktinstrument är 
pennan.662 I en sådan patriarkal litteraturteori är det svårt för kvinnliga författa-
re att finna sin plats. Manliga författare har skapat bilder av kvinnan som ängel el-
ler monster och det är bilder den kvinnliga författaren måste överskrida.663 I mäns 
texter är ofta ängeln och monstret varandras motsatser och varje änglalik Snövit 
förföljs av en ond styvmor.664 Lösningen för många kvinnliga författare har varit att 
skapa dolda betydelser i sina texter vilket Gilbert och Gubar kallar för palimpsest. 

In short, like the twentieth-century American poet H. D., who declared 
her aesthetic strategy by entitling one of her novels Palimpsest, women 
from Jane Austen and Mary Shelley to Emily Brontë and Emily Dickin-
son produced literary works that are in some sense palimpsestic, works 
whose surface designs conceal or obscure deeper, less accessible (and 
less socially acceptable) levels of meaning. Thus these authors managed 
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the difficult task of achieving true female literary authority by simulta-
neously conforming to and subverting patriarchal literary standards.665

I kvinnliga författares verk från 1800-talet är en vanlig dold berättelse den om 
kvinnans kamp för självdefinition. För att kunna bli hel måste den kvinnliga för-
fattaren skriva om de manliga berättelserna och det är anledningen till att det 
blir så viktigt att fokusera just dikotomin ängel – monster.666 Versionen av mons-
ter som oftast dyker upp i kvinnliga författares 1800-talslitteratur är, enligt Gil-
bert och Gubar, den galna kvinnan. Det är hon, och inte hjältinnan, som bär re-
belliska drag och som gör sitt bästa för att förstöra de patriarkala strukturer som 
hjältinnan och författaren till synes accepterar. Monstret i kvinnors texter fyller 
en annan funktion än i mäns texter. Hon är inte en motpol till ängeln utan sna-
rare författarinnans dubbelgångare. Monsterkvinnan visar på den kvinnliga för-
fattarens egen ambivalens – hur hon dras mellan att acceptera och förkasta det 
system hon ingår i.667 På liknande sätt kanske man kan finna en dold betydelse i 
texter som till synes handlar om heterosexualitet.

Ett annat sätt att försöka närma sig ”kodad” litteratur är genom biografiska läs-
ningar. Man skulle kunna läsa Lydia Wahlströms Daniel Malmbrink (1918) som les-
bisk litteratur om man läser huvudpersonen Daniel som Wahlströms alter ego. 
Greger Eman framhåller att Wahlström hade ”ett starkt kvinnotycke” och att denn a 
egenskap går igen hos Daniel Malmbrink. Eman citerar Wahlströms kommen tar i 
Trotsig och försagd. Mitt livs minnen (1949) att Malmbrink var ”sådan jag föreställd e 
mig att jag skulle blivit om jag varit man och därtill en fruntimmersbort skämd 
präst”.668 Olika kvinnliga karaktärer i romanen har motsvarigheter i kvinnor i Wahl-
ströms liv.669 Lydia Wahlströms författarskap skulle kunna intressera en forskare 
som vill studera ”kodad” litteratur. Det gäller även Selma Lagerlöfs författarska p.

Under första hälften av 1990-talet debatterades i media huruvida Lagerlöf 
var lesbisk eller inte. Svante Norrhem visar i ”’Hur kunde Selma skildra kärle-
ken så passionerat?’” att det fanns i huvudsak fyra olika positioner i debatten: ac-
cepterare, förtigare, förnekare och de ointresserade.670 Norrhem visar att det är 
högst sannolikt att Lagerlöf var lesbisk och att detta faktiskt är intressant. Att 
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vara lesbisk i en mansdominerad och heterosexuellt inriktad miljö gör Lager-
löf till både en norm- och lagbrytare. Hon hemlighöll sina känslor och relatio-
ner hela sitt liv och detta bör ha haft en stor betydelse för henne som person och 
därmed för hennes skrivande.671 Kerstin Muncks ”Makt, sexualitet och gräns-
överskridanden hos Selma Lagerlöf. Exemplet ’Dunungen’” hakar i Norrhems 
resonemang och Munck visar på möjligheten att erfarenheterna av att vara ho-
mosexuell före avkriminaliseringen kan ge utslag i de litterära gestaltningarna 
av kärlek. Munck påpekar att Lagerlöf gång på gång skildrar karaktärer som på 
olika sätt brottas med sin kärlek, eller tvingas att avstå från den. Gränsöverskri-
dande kärlek återkommer gång på gång och hindren mot kärlek tornar ständigt 
upp sig.672 Fortsatta nyläsningar av Lagerlöf har också gjorts i till exempel Lis-
beth Stenbergs avhandling En genialisk lek. Kritik och överskridande i Selma Lager-
löfs tidiga författarskap och i Lambda nordicas temanummer om Selma Lagerlöf.673

Lesbisk sensibilitet
Som jag tidigare påpekat lyfter Lillian Faderman fram en potentiell lesbisk sen-
sibilitet som kan utgöras av kritik av heterosexuella institutioner, fokus på an-
drogynitet eller kvinnor fristående från sexuella relationer med män, eller ro-
mantiska vänskapsförhållanden kvinnor emellan.674 Jag ger här några exempel på 
sådant som skulle kunna uppfattas som lesbisk sensibilitet och verk som därmed 
med en annan definition kan kategoriseras som lesbisk litteratur.

Romantisk vänskap har jag redan gett exempel på i Lydia Wahlströms Sin fars 
dotter (1920). I nära anslutning till detta gränsland mellan vänskap och kärlek 
ligger något som Corinna Müller kallat för oförlösta känslor. Müller skriver om 
Inger Edelfeldts Juliane och jag som en i psykoanalytisk mening ”passing phase” 
i artikeln ”Kvinnor emellan. Lesbiskt begär i svenskspråkig skönlitteratur från 
1980-talet” och som oförlösta känslor i uppsatsen Kvinnor emellan – lesbiska möten 
i svensk 1980-talslitteratur. Müller menar att Edelfeldt beskriver attraktion mel-
lan flickor som något som hör puberteten till och att Julianes och Kims vänskap 
gränsar till erotik. Känslorna är oförlösta i och med att Kim inte berättar om 
dem för Juliane. Huruvida förälskelsen kommer att, i psykoanalysens linje, ”gå 
över” eller inte besvaras inte av romanen.675 
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I 1980-talets ungdomslitteratur kan man hitta fler exempel där ett potentiellt 
lesbiskt begär blir synligt. Maria Österlund undersöker i Förklädda flickor. Köns-
överskridning i 1980-talets svenska ungdomsroman skildringar av flickor som klär 
om till pojkar i svenska ungdomsromaner från 1980-talet. De romaner hon be-
handlar är Harry Kullmans Stridshästen, Hans-Eric Hellbergs Love love love, Ing-
er Edelfeldts Missne och Robin, Maria Gripes Skugg-tetralogi, Ulf Starks Dårfin-
kar och dönickar, Peter Pohls Janne, min vän, Cannie Möllers Stortjuvens pojke och 
Mats Wahls Anna-Carolinas krig.676

Den förklädda flickans ärende är, enligt Österlund, att ”rubba den invanda 
ordningen då det gäller könsroller”.677 Österlund är framför allt intresserad av 
könskonstruktion men tangerar frågor om sexualitet. Hon noterar kopplingen 
mellan könsöverskridande och homosexualitet och lyfter fram Marjorie Garbers 
kulturhistoriska förklädnadsstudie, Vested Interests. Garber menar att förklädnads-
motivet innehåller många olika aspekter såsom könsgrumlande praktiker, alteri-
tet och homosexuella representationer.678 Österlund ställer upp en förklädnads-
matris bestående av tio punkter och en av dessa punkter är könsöverskridandets 
erotik: ”Könsöverskridandets erotik iscensätts genom att det heterosexuella be-
gäret grumlas av ett triangulärt begär vilket skenbart ifrågasätter heterosexuali-
teten men i slutändan bekräftar densamma.”679 Det finns flera exempel på flickor 
som förälskar sig i de förklädda flickorna, såsom i Dårfinkar och dönickar, Anna-
Carolinas krig och Skuggtetralogin, och när förklädnaden faller upphör föräls-
kelsen. Begäret normaliseras och bekräftar heterosexualiteten, men det finns 
en ambivalens i texterna som gör att begäret likafullt kan uppfattas som ett les-
biskt begär som rubbar heterosexualiteten.680 I ett annat sammanhang påpekar 
Österlund att vi tenderar att lägga för stor vikt vid slutet av en berättelse. Slu-
tet raderar inte det som hänt under handlingens gång. Även om maktordning-
en återupprättas har möjligheten till förändring påvisats.681 Överfört till sexu-
alitetsresonemanget kan man tänka sig att möjligheten till begär mellan flickor 
har synliggjorts. Detta kan jämföras med något jag redan varit inne på, nämli-
gen den stora identitetsskapande betydelse ”pulp novels” (”skräpromaner”) hade 
för kvinnor på 1950-talet trots de ofta negativa skildringarna av lesbiska däri. 
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Ett annat spår att följa kan man hitta i Margareta Lindholms romaner Etel och 
människorna (2001) och Mandarins resa (2002). I båda romanerna är huvudperso-
nerna kvinnor fristående från män och man kan med Farwells terminologi säga 
att Lindholm skapar ett lesbiskt berättelseutrymme. Etel och människorna pendlar 
mellan en nutid där Etel är privatchaufför åt en välbeställd familj på 1960-talet, 
och en dåtid där Etel växer upp med sin syster Johanna.682 Systrarna blev föräld-
ralösa som barn och Johanna drabbas av anorexi (och kanske något mer). Etel när 
en dröm om att resa till Johanna (var hon nu är) och hämta henne därifrån (om 
det nu går). Etel är en könsöverskridande figur bland annat genom att hon klär 
sig i uniform, har kort hår och arbetar med bilar. Dessutom beskrivs inte någon 
sexuell identitet: Etel tillskrivs varken en homo- eller heterosexuell identitet, el-
ler homo- eller heterosexuella relationer, på något explicit sätt. Romanen står 
öppen för tolkning och man skulle kunna tänka sig en lesbisk potential. Inte hel-
ler i Mandarins resa står lesbiskhet i centrum, men också här kan man tala om en 
lesbisk potential i och med att de tre kvinnliga huvudpersonerna, Mandarin, Anja 
och Astrid, beskrivs som fristående från män och deras relationer till varandra är 
av stor vikt.683 Mellan Anja och Mandarin finns dessutom romantiska känslor och 
ett stort mått sensualism som vid ett tillfälle resulterar i en kyss. 

Till sist kan nämnas enstaka lesbiska (bi)karaktärer. I romaner som framför 
allt handlar om heterosexuella personer eller homosexuella män kan det ock-
så finnas lesbiska karaktärer. Ett exempel är Eva Lyth i Alma Söderhjelms Den 
flygande holländaren. En episod (1923). I romanen förs samtal om homosexuali-
tet och erotikens gränser. Eva får själv berätta om sin kärlek till kvinnan hon le-
ver tillsammans med och hon säger till exempel: ”Jag menar att jag älskar hen-
ne. Ingen man kan vara så förälskad i en kvinna som jag är i henne. Under dessa 
åtta åren har jag ej tänkt och känt något, som ej varit för henne. Och jag är så 
förfärligt rädd att mista henne, sade Eva enkelt.” Eva argumenterar för den sam-
könade kärlekens rätt och en del av argumenten känner vi igen från tidigare be-
handlad litteratur. Som Märta i Sin fars dotter hävdar Eva att kärlek och vänskap 
egentligen är ett och detsamma. ”– Det är så galet att skilja mellan vänskap och 
kärlek. Det är i grunden detsamma. Flytande.” (154) Som Bell i Fröknarna von 
Pahlen menar Eva att kvinnors samkönade kärlek är mer naturlig än den hetero-
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sexuella kärleken och hon poängterar just de traditionellt kvinnliga dragen upp-
offring och ömhet: ”– Kanske är det onaturligt för andra, återtog Eva Lyth. – 
Men för mig är den känsla, som en kvinna hyser för en annan kvinna naturligare 
än den de olika könen ha till varandra. Tänk, så mycket vacker och uppoffrande 
ömhet det alstras av att två kvinnor hålla av varandra.” (154) Den största delen 
av argumentationen för homosexuell kärlek läggs dock i munnen på en manlig 
karaktär nämligen Marius Hall (Hans Werner). Marius argumenterar bland an-
nat för, precis som Bell, att likhet är bra för kärleken.

Men tänk, om du en gång börjat dras till någon – och det där avgör man 
ju inte med sitt förstånd – är det då ej en gränslös lycka att inte bara 
känna, utan även tänka lika? Att vara lika, att förstå utan ord, både det 
elementäraste och det subtilaste, det väsensbestämmande hos en, just 
det, som alstrar alla dessa tusen stridigheter, utan vilka äktenskapet ej 
tyckes kunna reda sig. (161)

Han lyfter fram skillnader i ålder och intelligens som problem och indikerar att 
också könsskillnad kan tillföras den kategorin. ”– Men säg mig, tror du att en 
man och en kvinna någonsin kunna förstå varandra?” (160) Som Bell lyfter Ma-
rius också fram begreppsparet naturligt – onaturligt och menar att den egna na-
turen är det som är naturligt.

– Ja, vad är nu naturligt och onaturligt? Det som mitt väsen, min natur 
känner en oåterkallelig dragning till, inte i vissa svaga och omtöcknade 
ögonblick, men alltid, det som är konstitutivt, kan inte vara onaturligt. 
Det kan vara orätt – eller bli det, om det missbrukas, men onaturligt 
är det i alla fall inte. Om det passar min matsmältning att dricka bitter-
vatten, så är det inte sagt att andra ha gott därav. (164)

Marius ord är en lämplig avslutning av denna avhandling i och med talet om natur-
lighet. 1930-talets lesbiska litteratur är, som jag har visat, upptagen av att placera 
in den lesbiska kvinnan i naturen och därmed tillskriva henne en egen naturlighet. 
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Summary

The aim of this thesis is to study representations of identity and (in)vi-
sibility in Swedish lesbian novels written in the 1930s, and to provide 
a summary of lesbian literature up to the early 21st century. This study 

has been done through a close reading primarily of Charlie by Margareta Suber 
(1932), Fröknarna von Pahlen by Agnes von Krusenstjerna (1930–1935) and Kris 
by Karin Boye (1934). 

The thesis consists of three parts. Part I presents the points on which the the-
sis is based: its purpose, the issues, method of procedure, previous research, 
theory, analytical concepts, works of fiction and principles of selection. Part II 
constitutes the main section of analysis in the thesis. The focus is on the 1930s, 
but the time before and after it is also addressed in brief. Part III contains a num-
ber of reflections along continuing themes and new paths in Swedish lesbian li-
terature, and gives examples of texts which could be used if applying other de-
finitions of lesbian literature.

Great importance is attached to the very definition of lesbian literature. The con-
cept is discussed as a loose category; a construction which can be used as an analy-
tical tool in a conscious and reflexive way, taking as its basis the works of the the-
orists Bonnie Zimmerman, Lillian Faderman and Gabriele Griffin, and also the 
categories of author, text and reader. In short, I define lesbian literature as novels 
written by women, about lesbian figures and/or relationships, and for lesbian read-
ers in the sense that the literature depicts lesbians from an insider’s perspective.
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I include in my discussion of the concept of identity theories of narrative 
identity and informant studies of lesbian identity. In discussing the concept of 
(in)visibility, I employ above all the key words of closet, secrecy, coming out and 
openness. Identity and (in)visibility are intimately interwoven with each other, 
and it is in this regard that these are studied.

The aspect I attach greatest importance to as regards the period prior to the 
1930s is the excitement zone between romantic friendship and sexuality. I belie-
ve that Sin fars dotter (1920) by Lydia Wahlström balances between two discour-
ses: the one on friendship and the other on sexuality. There are “cracks” in the 
text – places where something other than romantic friendship trickles through.

Sexological theories, the image of “the new woman” and changes to the law 
colour the entire first half of the 20th century, something clearly seen in Char-
lie by Margareta Suber. In this novel there co-exist the born lesbian of sexolo-
gists, Freud’s traumatised girl, the new woman of modernity (and feminism), 
the young girl dreaming of romance, and above all the charming character of 
Charlie, who is created by the God of the novel and by Margareta Suber in real 
life. By making use of these different aspects, Suber allows the protagonist and 
the novel to transcend the categorisations of the time. Charlie is attributed a na-
turalness of her own, in that she (and her desire) are afforded a place in nature 
and are ascribed a part of the universe. I also see the desire to argue for a lesbi-
an naturalness in the work of Agnes von Krusenstjerna and Karin Boye. This is, 
I feel, a riposte to an ongoing debate in society about the origin of homosexua-
lity, the relevant legislation concerning immoral relations that “go against natu-
re” and the male primitivists’ creations of female sexuality.

There are several places in Charlie which expose the characters’ lack of voca-
bulary and models of understanding for same-sex love between women. This lack 
of vocabulary and difficulty in speaking is a theme repeated in Krusenstjerna’s 
and Boye’s characters. At that time, there were words for same-sex love, as 
exemplified by lesbian, homosexual, tribade and Sapphic. The authors studied 
here, however, make scant use of such words. This might be in part because of 
the importance of avoiding mention of lesbian love by name in times when ho-
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mosexuality has been criminalised. Nevertheless, I believe that the primary re-
ason for such wordlessness in Charlie, Fröknarna von Pahlen and Kris is the diffi-
culty in finding a legitimate language for an emotional experience. The words 
available are loaded with notions and evaluations which do not agree with what 
the authors wish to describe.

Charlie is an (in)visible lesbian figure who is both seen and not seen as lesbian. 
Most of those around her see her as “the new woman”. There is, however, at least 
one person who comes to the conclusion that Charlie is lesbian: someone gives 
her a book on sexology. Reading the book changes Charlie’s view of herself and 
makes her understand that she does in fact love another woman. When Charlie 
understands that she is a lesbian, she feels forced to hide her sexual identity. Sub-
er shows that the issue of a social screen becomes an important one for Charlie, 
and her literary creation is in all probability dependent on the time the novel came 
out. Charlie’s negative thoughts and feelings about herself and her life are inter-
leaved with the positive. Charlie finds out, for instance, that she is not alone: she 
is neither the only one of her kind nor impossible to love. The novel expresses an 
optimistic faith in love, and Charlie has been created to love women. 

In my reading of the female same-sex love relationship in Fröknarna von Pahlen 
by Agnes von Krusenstjerna, there lies an intricate pattern of relationships at its 
heart. My analysis charts several couples, a single woman and two collectives: na-
mely, the couples Petra and Angela, Angela and Stanny, Angela and Agda, the sing-
le woman Bell, the female collective and the male homosexual collective. The re-
lationships between the women are many-faceted and include everything from 
romantic friendship, kinship and sensualism to eroticism and shared parenthood.

Two factors of mental note in my analysis of Fröknarna von Pahlen have already 
been mentioned in the case of Charlie; specifically, the emphasis on naturalness 
and wordlessness. An earnest appeal is made in both Suber’s and Krusenstjerna’s 
texts, one which arose out of the time in which they were active. This is an 
appeal for outcasts to have a sense of belonging, and what both Charlie and 
Fröknarn a von Pahlen appear to say is that female same-sex love is not “against na-
ture”, as decreed by law, but rather is something in keeping with it.
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In my analysis, the pivot on which Fröknarna von Pahlen turns is that the va-
lue of relationships and deeds is determined according to the motto with or wit-
hout love. Krusenstjerna examines the conditions of sexuality, and, in the spirit 
of Elle n Key, comes again and again to the conclusion that it is feelings which de-
termine whether something is right or wrong. This is shown, for example, when 
Bell von Wenden is condemned, she is condemned for her lack of love; and 
when Angela and Agda become a couple, this is right, according to both their lo-
gic and that of the novel, since they love each other.

(In)visibility is portrayed in several ways in Fröknarna von Pahlen. As regards 
the couples who do not consummate their relationship – Angela and Petra and 
also Angela and Stanny – it is shown that they nevertheless overstep a boundary 
of female friendship. Krusenstjerna highlights the fact that the women’s attitu-
des to each other are observed by other characters and are regarded as “strange” 
and even “unnatural”. The choice of the word “unnatural” brings the expression 
straight into the ongoing debate on homosexuality of the time.

As regards the couple who consummate their relationship, Angela and Agda, 
it appears that they are (in)visible as lesbians. Krusenstjerna ascribes to the wo-
men a certain degree of awareness of their own visibility as a pair of lovers, and 
allows them to choose to try to keep their relationship secret. The text attaches 
no great significance to the keeping of this secret, and the women are not as cle-
ver at keeping their secret as they think. Agda’s men’s clothing is an early visible 
indicator of her being a potential lover, and the behaviour exhibited by Angela 
and herself attracts attention and questions.

Bell is perhaps the only one in the suite of novels who is solely lesbian. Ques-
tions surrounding (in)visibility are addressed in most detail as regards Bell, 
which holds with my belief that identity and (in)visibility are intimately connec-
ted with each other. For instance, in Bell’s case, the risks of visibility are illus-
trated: the revelation to family members, blackmail, and forms of social punish-
ment such as a poor reputation. Ever since her teens, Bell’s lesbian desires have 
been visible, and some of the other characters only need to cast a glance her way 
to know that she is lesbian.
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The whole series of novels attempts to show that women belong together, so-
mething made extra clear through Bell’s expressing in words that women are “of 
the same blood”. Four of the women in the series show themselves to be biologi-
cally related to each other, and in the last part, Av samma blod (Of the Same Blood), 
a women’s realm consisting of these women is created. The fact that this expres-
sion is Bell’s own gives the title a double meaning: lesbian desire is to be found 
in it too. There is also another kind of fellowship, a sort of homosexual collecti-
ve, with which the women come into contact. The homosexual men constitute 
a coterie which, despite opposition, functions as a sanctuary for the likes of Bell.

In my analysis of Kris by Karin Boye, I focus on the main character, Malin, 
and the development of her sense of identity, in which the struggle between the 
language of the world around her and her own emotional experience of love for 
a woman is a central theme. Malin’s self-image is at the start a negative one, and 
she is depressed, anxiety-ridden and bound by authority. But then Malin disco-
vers Siv, and this love is the starting point for the struggle to understand oneself, 
the surrounding world and life. In Malin’s eyes, Siv is to the very highest degree 
a part of nature, and the novel Kris also appears to be arguing the case that les-
bianism is something natural.

The tension between the inner and the outer, desire and convention, is a con-
stant theme in Kris, and the development of Malin’s sense of identity can be like-
ned to the movement of a pendulum. Initially, the pendulum points to obedience 
before swinging over to longing, only to continue to swing a number of times 
from feelings of love to a life circumscribed by society and back again. In the end, 
Malin is reborn in the ecstasy of love, and she repudiates any categorisation made 
by the surrounding world of herself and of the love she feels. The love described 
in Kris is a force of transformation: through love, Malin wakes up to a new world, 
the physical world in which both one’s body and nature become sources of happi-
ness and pleasure. In this way, she also discovers her own will and her own mora-
lity. Malin finds her own strong belief in life, and what she professes is life itself.

It can be said that Malin rebels, and the rebellion is connected to the collec-
tive as seen in the text. The expression given to fellowship and the collective 
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differs somewhat from Charlie and Fröknarna von Pahlen; for instance, Malin co-
mes across as someone standing apart from other lesbians and from writing and 
speech on homosexuality/lesbianism. In her search for fellowship, she turns 
neither to women nor lesbians/homosexuals but rather to a mixed crowd uni-
ted by the desire to rebel. Kris weaves into this the surrounding world in a dou-
ble sense: the surrounding world in the novel and the surrounding world (opi-
nions) outside the novel.

The theme of (in)visibility is addressed in Kris mainly by showing how words 
given outward expression are contrasted with inner experience. Moreover, Boye 
shows in the text of her novel an awareness of the inability of her time to un-
derstand or construe love between women. Boye allows Malin to ponder whether 
others can understand her feelings and whether one can explain love at all. Malin 
imagines that such a feeling can perhaps be described in terms of art, although she 
is still uncertain whether others would understand. These questions also apply on 
a metaphysical level, whereby Karin Boye the author has described falling in love 
with another woman but does not know whether her readers will understand it. 

The latter part of the 20th century and the early 21st century is a time of great 
change as regards the view of homosexuality and the position of homosexuals in 
society. I provide a summary of the historical context from the homophobic panic 
of the 1950s to the gay movement and lesbian feminism of the 1970s, up to chan-
ges in the law and the impact of queer theory in the 1990s. I then discuss Swedish 
lesbian literature decade by decade. The 1940s are represented by a crime of pas-
sion (murder) in Mördaren ljuger inte ensam by Maria Lang (1949). In the 1950s, 
illness and suicide are depicted in Den långa vintern by Lise Drougge (1952). The 
1960s address existential questions on what love is, as in Vingklippta by Annakarin 
Svedberg (1962) and Kontradans by Eva Alexanderson (1969). In 1974, the first 
Swedish lesbian teen novel was published in the form of Tovan by Marie-Louise 
Wallin. In the 1980s, the lesbian characters in Månbrunnen by Enel Melberg (1981) 
and Kärlek i Europa by Birgitta Stenberg (1981) seek their place in the world by 
way of feminism, sexual experiences, love and writing. In the 1990s, love and po-
litics are depicted. The issue coming above all others concerns openness and se-
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crecy, such as in Stjärnor utan svindel by Louise Boije af Gennäs (1996) and En av oss 
by Eva Lejonsommar (1998). Teen literature returns in full force in the first deca-
de of this century, and a common theme, illustrated in both I väntan på liv by Ma-
rika Kolterjahn (1999) and Du och jag, Marie Curie by Annika Ruth Persson (2003), 
is the coming out process experienced by girls. 

Part III begins with some comments on ongoing themes and new paths in 
Swedish lesbian literature. I address briefly the complex relationship which 
many characters or novels have with the words available for lesbianism, the 
changes in the depiction of the collective, the significance of transcending gen-
der, the change from (in)visibility to openness and secrecy, social criticism and 
existential issues.

In conclusion, examples are provided of texts which could be defined as les-
bian literature on the basis of definitions other than the one I have used. The 
examples I show are texts by male authors, such as August Strindberg; coded li-
terature in the form of the palimpsest by Gilbert and Gubar, or the basis for bio-
graphical facts on such writers as Lydia Wahlström and Selma Lagerlöf; lesbian 
sensibility such as romantic friendship, “stifled feelings”, girls in disguise, women 
who are independent of men, and the odd lesbian (sub)character such as port-
rayed in Den flygande holländaren by Alma Söderhjelm (1923).

Translated by Janet French
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