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INLEDNING
Introduktion
Från att länge ha utgjort en så gott som osynlig
underström i den svenska westernkulturen har
cowboyens kvinnliga motsvarighet, ”the cowgirl”,
plötsligt börjat brukas som symbol inom unga
kvinnors kulturskapande. Då westerngenren av
tradition kännetecknats av en stark dominans av
ett manligt synsätt kan cowgirls sägas erbjuda en
möjlig ingång för en kvinnlig blick, vilken kan
utveckla genren mot nya riktningar (se t ex
Modleski 1996, Tasker 2007). Jacinda Read ser
denna utveckling som del av en bredare trend där
kvinnor får inta rollen som hjältar i traditionellt
maskulina genrer. Hon kopplar denna trend till
inflytandet från postmodern estetik där ”the codes
and conventions of established genres have been
subject to hybridization, parody and ironic
quotation” (Read 2000:140).

I Sverige har av bland annat Sara Ullberg en
sådan utveckling påståtts vara på god väg utifrån
en relativt samtidig våg av yngre kvinnor aktiva
inom film och litteratur, med exempel som Lisa
Aschans (2011) långfilm Apflickorna, Pauline
Wolffs (2009) roman Swede och Karolina Bångs
(2011) seriebok Cowgirls (Ullberg 2011).
Tilläggas kan den aktuella uppsättningen av
Puccinis opera Flickan från Västern (Kungliga
operan 2011). Det ökande intresset för cowgirls
och westernkultur kan även ses inom rese-

branschen där en typ av upplevelseresor till USA
innebär att den ridkunniga resenären får arbeta
som cowboy eller cowgirl på någon ranch (Larson
& Stenvall 2011). När till och med den lesbiska
servitrisen Ann-Sofie i dagsseriestrippen Pondus
(2012) kallar en manhaftig kvinna som stöter på
henne för ”cowgirl” har begreppet bevisligen
börjat användas i vidare kretsar än de som håller
de svenska countryfestivalerna vid liv.

Begreppet cowgirl har i Sverige tidigare
applicerats främst på kvinnor med koppling till
countrymusik, linedance eller westernridning.
Identiteten behöver inte finnas endast hos aktiva
utövare, utan kan även påträffas bland fans och
publik. Dessa tre verksamheter kan mötas rent
fysiskt på t ex countryfestivaler och kan sägas
kännetecknas av en kompatibel syn på cowgirls.
Cowgirls kan i detta perspektiv ses som del av en
amerikansk landsbygdskultur, som efter tran-
sporten över Atlanten grott och fått fäste i den
svenska myllan. Countrymusiken fick fäste i
Sverige i slutet av 1960-talet, medan den första
svenska klubben för westernryttare bildades 1975.
Linedancen kom till Sverige först vid mitten av
1990-talet, men föregicks sedan början av 1980-
talet av amerikansk squaredance. Grunden till
denna utveckling las troligen under 1950- och 60-
talens svenska vurm för Vilda Västern (Nilsson
2011), vilken dock kännetecknades av en nästan
total dominans av cowboys med cowgirls som ett
i stort sett osynligt inslag. Den äldsta bilden på
svenska cowgirls jag hittat kommer från revy-
gruppen Vårat gäng 1943, vilka använde sig av
rollnamn som Arizona-Mary och Oklahomas ros
(Paddock & Perne 1943). Varifrån Vårat gäng
hämtat sin visuella inspiration till cowgirls så tidigt
är för mig något av ett mysterium, men en möjlig
förmedlare är sångerskan Lisbeth Bodin, som
tillsammans med Henry Lindblom gav radio-
programmet Den amerikanska visboken i scen-
version på Chinateatern redan 1941 (Myggans
nöjeslexikon 1:87). Hon var dessutom själv
medlem i gänget. Även illustrerad kiosklitteratur
kan ha innehållit berättelser från västern i vilka
de aktuella kvinnofigurerna förekom, och
åtminstone Arizona Mary var namnet på en
omskriven legendarisk kvinnlig oxdrivare (Reiter
1985:120). Ett annat troligt medium är film på
biograf, och kanhända förekom cowgirls i några
av de förfilmer som visades före själva lång-Ann-Sofie i Pondus avvisar en cowgirl.
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filmerna. Man kan även notera att svenska flickor
och kvinnor i cowboyinspirerade kläder förekom
långt innan ordet cowgirl börjat användas här
hemma. På samma sätt är det med de självständiga,
ridande och skjutande kvinnor som förekommer
relativt sällsynt i svensk populärlitteratur med
westerninriktning från 1950- till 80-talet; riktiga
cowgirls fast de inte kallades så.

Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att identifiera och studera
de kvinno-representationer inom svensk populär-
kultur som lånat drag av amerikanska cowgirls.
Huvuddelen av materialet har hämtats från
westerngenren, med tonvikt på populärlitteraturen
men även med nedslag inom schlager och spelfilm,
inom vilken av tradition den manlige cowboyen
haft en långt mer framträdande roll än sin
kvinnliga motsvarighet. I den här uppsatsen är
följande frågeställningar centrala:

* Om, och isåfall hur, används begreppet cowgirl
av de som är aktiva inom countrymusik i
Sverige?

* Hur representeras cowgirls i Sverige i kiosk-
litteratur som westernpockets och tecknade
westernserietidningar?

* Utgör cowgirls ett hot mot den manliga
dominansen inom westerngenren, och hur
behandlas detta eventuella hot narrativt?

* Hur relateras kvinnlig sexualitet till begreppet
cowgirl?

Material och metod
Representationen av cowgirls i svensk populär-
kultur har jag studerat framför allt i serietidningar,
pocketböcker och en tidskrift som behandlar
countrymusik. Exempel ges även från spelfilm och
svensk schlager. Pocketböcker och serietidningar
kännetecknas båda av att de getts ut under lång
tid i många olika regelbundet utkommande serier.
De tecknade serierna har genom sin kombination
av bild och text framför allt vänt sig till en yngre
läsekrets, medan de oillustrerade pocketböckerna
mer har karaktären av vuxenlitteratur.

Av västernserietidningar har jag valt att studera
månadstidningen Westernserier, som gavs ut av
Semic Press under åren 1976 till 1993 (Serie-
samlarna 2011). Av de totalt utgivna 203 häftena
har jag haft tillgång till 138, det vill säga drygt
två tredjedelar. Varje häfte innehåller 96 sidor med
tecknade serier i svartvitt, varav huvuddelen utgör
episoder i återkommande serier som Casey
Ruggles, Hopalong Cassidy, Jeff Slade, Kapten
Miki, Matt Dillon, Matt Marriot, Mestizo och
Sitting Bull. Totalt förekommer 68 olika serier i
de häften jag studerat, om de fristående serierna
förekommande i en unik episod vardera slagits
ihop till en serie. Begränsningen till tidningen
Westernserier, med den relativt goda täckning jag
har, ger möjlighet till en viss kvantifiering av
innehållet samtidigt som ändå ett flertal olika
serier ingår i materialet. Varje häfte har en
omslagsbild i färg, som oftast inte är direkt
relaterad till det aktuella häftets innehåll. Jag har
organiserat tidningens samlade innehåll i en
databas och där noterat vilka kvinnliga karaktärer
som förekommer i varje enskild serieepisod.
Därefter har jag från fall till fall bedömt om de
kan klassificeras som cowgirls eller ej utifrån hur
de bild- och textmässigt framställs i serien. Mina
bedömningskriterier har utgått från olika masku-
lina attribut som eventuell beväpning, klädsel,
ridfärdighet, självständighet osv. Min analys avTidiga svenska cowgirls i Vårat gäng.
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de utvalda serie-episoderna kombinerar intrig,
bildstruktur och pratbubblornas kortfattade dialog.
Vid sidan av narrativ roll för respektive cowgirl
har viktiga analysteman varit vilka egenskaper
som karaktäriserar henne, hur hon förhåller sig
till hjälten och andra män, och hur hennes situation
eventuellt förändras i berättelsens slut.

Pocketböcker med westerntema inom den s k
kiosklitteraturen har i Sverige utgetts i tusental
framför allt under 1950- till 1980-talen. Böckerna
utgavs i numrerade serier, antingen som åter-
kommande berättelser om samma hjältar skrivna
av samma författare eller i blandade serier med
mängder av olika författare. Även om huvuddelen
av böckerna översatts från amerikanska original
har även en del av serierna svenska, norska eller
andra upphovsmän. Mitt material omfattar ca 200
titlar, vilka insamlats relativt slumpvis via
loppmarknader av olika slag. Utan god initial
kunskap om de olika seriernas karakteristika och
med svårigheter att täcka in någon utvald serie
har jag gjort ett bredare urval omfattande flertalet
av de befintliga serier som givits ut. Efter att ha
skummat igenom de 200 titlar jag haft tillgång till
har sex böcker med kvinnor av cowgirltyp i
framträdande roller valts ut för analys. Mina
urvalskriterier liknar här de som använts för
serietidningarna, men utgår här helt från den
textbaserade framställningen av de kvinnliga
karaktärerna och deras attribut. Omfånget på ca
130-150 textsidor per bok möjliggör längre och
mer detaljerade och komplexa berättelser än
serieepisodens mer begränsade format samtidigt
som karaktärernas djup gynnas av den bättre
möjligheten att redogöra för deras tankar.  Min
analys bygger på närläsning av de enskilda
texterna ur narratologiskt perspektiv med tonvikt
på hur män och kvinnor skildras, samt på hur intrig
och upplösning gestaltar motsättningar mellan
genuskodat förväntat beteende och faktiskt
beteende (Onega & Garcia Landa 1996).

Den svenska tidskriften om countrymusik jag
studerat heter Kountry Korral Magazine och har
utkommit med ca fyra häften årligen sedan 1968.
Av de fram till och med 2011 totalt 188 utgivna
häftena är det endast 13 jag inte haft tillgång till.
Tidskriften är rikligt illustrerad och innehållet
utgörs av en blandning av framför allt artist-
intervjuer, rapporter från festivaler och konserter,
skivrecensioner, artiklar (ofta av historisk

karaktär), kåserier och annonser. Vid min
genombläddring av tidskriftshäftena har jag
noterat förekomsten av foton på kvinnor med
cowboyinspirerad klädsel som hatt, boots, scarf,
utsmyckad skjorta och dito byxor eller kjol. Jag
har även sökt efter texter som nämner ordet
cowgirl eller för en diskussion med direkt koppling
till begreppet.

Det svenska schlagerutbudet har studerats via
fonogram och vishäften. Begreppet schlager
använts här brett och omfattar flertalet populära
grammofonartister vilka sjöng på svenska.
Fonogramutgivningen var fram till slutet av 1950-
talet baserad på 78-varvare, vars begränsade
speltid endast tillät en sång på var sida. Uppgifter
om svenska 78-varvare har hämtats främst från
hemsidan 78-or & film. Skivorna finns där listade
efter skivetikett och –nummer med uppgifter om
artist och låttitel. Även om denna förteckning ej
är fullständig är den relativt vältäckande. Mitt
urval av inspelningar med sångtexter om cowgirls
är baserat i första hand på låttitlarna. Uppgifterna
från hemsidans förteckningar har kontrollerats mot
Svensk mediedatabas, SMDB, söktjänsten för
Kungliga Bibliotekets audiovisuella samlingar.
Via SMDB:s forskarservice har jag även kunnat
beställa ett urval av inspelningar för avlyssning
och nedskrivning av sångtexterna. Från och med
slutet av 1950-talet kom 78-varvarna att ersättas
av vinylskivor, huvudsakligen i form av singel-
skivor, EP och LP. Min huvudsakliga källa för

Lisbeth & Henry i Den amerikanska visboken.



8 Anders N. Nilsson
västernpräglade sånger på 45-varvare är de
svenska diskografier som finns på hemsidan
Beautiful Records.

Spelfilm som material karakteriseras bland
annat av att cowgirls är så gott som totalt
frånvarande i inhemska produktioner, och relativt
ovanliga även i importerade filmer inom western-
genren. Svenska spelfilmer med cowgirls har jag
främst sökt efter i bokverket Svensk filmografi
(Åhlander 1977-2000). Jag har även tagit fram en
lista över amerikanska filmer med cowgirls i
ledande roller för att därefter med hjälp av
bokverket Långfilm i Sverige (Wredlund &
Lindfors 1979-2002) avgöra vilka av dem som alls
visats på svenska biografer i syfte att bedöma deras
potentiella inflytande på den svenska publiken.
Uppgifter om filmer har även kontrollerats mot
internetdatabaserna IMBD och Svensk film-
databas.

Svenska vishäften har studerats främst vid
Dialekt-, Ortnamns- och Folkminnesarkivet i
Umeå, DAUM. I något fall har Svenskt visarkiv
försett mig med kopior ur häften i deras samlingar.
Användningen av ordet cowgirl i svenska texter
av olika slag har även studerats i Språkbankens
korpussamling via internet.

Teori
Representation
I och med att cowgirls medierats via populärkultur
har de kommit att representeras för en bredare
allmänhet. Denna representation omfattar enligt
Stuart Hall (1997:3) ”the words we use about
them, the stories we tell about them, the images
of them we produce, the emotions we associate
with them, the ways we classify and conceptualize
them, the values we place on them.” Vilka
betydelser som skapas kring cowgirls har varierat
med tiden, och är beroende av den nationella
kontexten med skilda betydelser i USA och i
Sverige. De betydelser som skapas kring cowgirl
som språkligt tecken kan även skilja sig åt mellan
olika samtidiga svenska arenor, som en del av en
ständigt pågående förhandling och omformning i
förhållande till de nya situationer som uppstår. En
cowgirl konstrueras på helt olika sätt beroende på
sammanhanget, som kan utgöras av en country-
festival, en feministfestival eller en tävling i
westernridning. Det är först när de sociala grupper
som kopplas ihop med dessa olika arenor möts

och kommunicerar som problem kan uppstå vad
gäller kodning och avkodning av tecknet cowgirl.
Möjligheten finns förstås även att det faktum att
man uppfattar symbolen på olika sätt inte behöver
utgöra något hinder för att man kan enas kring
den.

Kvinnlig maskulinitet
I och med att cowgirls representerar kvinnor som
invaderat traditionellt mansdominerade arenor,
som beridna rancharbetare och rodeoartister, har
de tillägnat sig ett antal maskulina attribut.
Cowgirls utgör ett viktigt exempel på en kategori
av kvinnor som tidigt bytte ut de långa opraktiska
kjolarna mot långbyxor (Smith & Greig 2003).
Att rida damsadel iklädd kjol var helt enkelt inte
funktionellt för deras arbetsutövning och ”The
reality of the conditions encountered by these
pioneers called for a looser style of clothing than
the corsets and skirts worn by women in the cities
and towns of North America” (Smith & Greig
2003:73). Ofunktionell klädsel kan innebära
livshotande risker inom rodeosporten, och en
parallell kan här dras med den spanska tjur-
fäktningen där de fåtaliga kvinnliga utövarna med
tiden erövrat rätten att framträda i samma typ av
korta jackor och byxor som männen (Pink
1997:129 ff.). Klädedräkten blir som en del av den
bekönade kroppen intimt kopplad till genus-
identiteten. Även icke-materiella egenskaper som
tuffhet och mod är kopplade till maskulinitet via
metaforer som ”having balls” eller spanskans
”cojones”. Cowgirls som rider vildhästar eller
brottas med tjurar kan på samma sätt som en
tjurfäktande kvinna visa att ”testicular power is
not exclusive to those who have testicles” (Pink
1997:166).

Även om maskulinitetsstudier huvudsakligen är
kopplade till män måste man göra en åtskillnad
mellan maskulinitet och manlighet. I grova drag
kan denna skillnad beskrivas som att manlighet
är kopplad till det biologiska könet man eller den
manliga kroppen, medan maskulinitet represen-
terar ett socialt konstruerat genus. Följaktligen kan
maskulinitet även finnas hos kvinnor, vilket
betonas inom forskningsfältet kvinnlig masku-
linitet (”female masculinity”) med huvudsaklig
utgångspunkt i Judith Halberstams bok från 1998.
I sin diskussion av Halberstams arbeten betonar
Chris Beasley (2005) betydelsen av att masku-
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liniteten separeras från den manliga kroppen och
därmed från makten. I och med att maskulinitet
hos kvinnor bidrar till att visa att maskulinitet kan
reduceras till ren identifikation försvagas
kopplingen mellan dominans och maskulinitet.
Detta kan i sin tur leda till en uppluckring av den
rådande genushierarkin, som inte längre behöver
framstå som så naturligt given (Beasley 2005:232
f.).

Då Halberstam i sin forskning fokuserar på
lesbiska kvinnor kan hennes arbeten sägas utgå
från en queer maskulinitet, vilken enligt henne
betraktas som mer hotfull än heterosexuell
kvinnlig maskulinitet (Halberstam 1998:28). Även
om det bevisligen fanns exempel på att några av
de cowgirls som tävlade inom rodeo under början
av 1900-talet var lesbiska, tycks flertalet ha
kombinerat heterosexualitet och maskulinitet (se
t ex Turnbaugh 2009:280). Detta tycks inte ha
upplevts som någon konflikt, och enligt Halber-
stam (1998:58) kunde de ”justify their uncon-
ventional behavior with appeals to naturalness and
health.” Kvinnor som växt upp på mer eller mindre
isolerade rancher och sysslat med praktiskt arbete
utomhus sedan barnsben tillägnar sig troligen en
annan syn på feminitet än mer urbana kvinnor
verksamma inom andra branscher. Halberstam
(1998:59) betonar att den maskulina hetero-
sexuella kvinnan absolut inte måste ses som ”a
lesbian in denial; she may merely be a woman
who rejects the strictures of femininity.”

Den amerikanska etnologen Alice Marriott
besökte och intervjuade i början av 1950-talet
kvinnor på boskapsrancher över stora delar av
USA. En av hennes grundläggande insikter var
att hennes intervjuer ”reflect a society where the
man’s work is sharply distinguished from the
woman’s; where lines are drawn and behavior
compartmentalized to a degree that is unknown
in the rest of twentieth-century white America”
(Marriott 1993:10). Det framstår som något av en
paradox att dessa kvinnors maskulinitet beskrivs
som kombinerad med en extrem arbetsdelning
mellan könen. Borde inte maskulina kvinnor och
män kunna utföra samma sysslor? De skulle de
helt säkert kunna, men det var ändå kvinnan som
fick bära ansvaret för barnen och hemmet medan
huvuddelen av arbetet som var förlagt ute på
betesmarkerna utfördes av männen. Barnens
skolgång blev pga de geografiska avstånden ett

särskilt stort problem för kvinnan att lösa (Marriot
1993).

Denna genusordning anknyter till den ”Cult of
True Womanhood” som spreds till western via
trycksaker av olika slag och som framhöll
”women’s domestic responsibilities as mothers of
children and helpmates to husbands” (Harris
1987:166 f.). Arbetet på ranchen var redan från
början strikt uppdelat efter genus och det var
särskilt ovanligt att en man utförde kvinnosysslor
som mjölkning av kor (Moore 2011:147). Likaså
var hanteringen av nötboskapen oftast förbehållen
männen, eller som Dee Garceau (2001:151)
skriver: ”women ranchers who capably herded
sheep, trained horses, or drove oxen were rarely
called to help with cattle.” Det fåtal kvinnor som
ändå deltog i boskapsdriften fick enligt Garceau
ofta smeknamn som ”Father’s cowboy”, ”Mike”
eller ”tomboy” och betraktades av männen som
maskuliniserade pojkflickor. En ranchdotter i
Texas beskriver sin uppväxt så här: ”I could stay
in my saddle from morning until night, eat out of
the chuck wagon and attend all the square dances
for miles around. I hunted and fished and ran races
with the dashing vaqueros.” (Slatta 2006:166).
Man kan förstå att ett eventuellt giftermål genom
medföljande inskränkningar i friheten måste
innebära något av ett tämjande.

Cristina Sánchez - torero eller torera?
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Disposition
I uppsatsen ges som bakgrund en beskrivning av
hur cowgirls under 1800-talet framträtt som
yrkeskategori i Nordamerika och där även kommit
att representeras i populärkultur som Wild West-
shower och countrymusik. Cowgirls presenteras
som exempel på ”female masculinity”, enligt
vilket synsätt en kvinnlig kropp uppvisar
traditionellt maskulina attribut i en kombination
som kan representera såväl en lesbisk som en
heterosexuell sexualitet. Vidare presenteras några
observationer som tyder på att cowgirls på senare
tid kommit att erotiseras i representationer inom
flera olika media. Därefter följer en mer översiktlig
inventering av hur cowgirls som begrepp och
fenomen förekommit i Sverige på biografer och i
schlagers, liksom hur svenska kvinnor aktiva inom
countrymusik, linedance och westernridning har
anammat en cowgirl-identitet. Efter denna
inventering följer en mer ingående beskrivning
och analys av hur kvinnor av cowgirltyp har
framställts i svensk populärlitteratur som
kioskböcker och serietidningar med western-
inriktning. I slutdiskussionen betonas först
cowgirl-begreppets komplexitet varefter jag pekar
på hur olika attributs maskulina karaktär kan
komma att förskjutas med tiden. Till sist diskuteras
olika möjliga utvidgningar av mina studier av
cowgirls.

Bakgrund
Cowgirl som cowboyens kvinnliga motsvarighet

The relationship between the gender of professional
titles and the biological sex of the person under-
taking the position is uneven and inconsistent. (Pink
1997:143)

Yrkesbeteckningar och liknande substantiv kan ur
språklig synpunkt vara neutrala, som ”artist”, eller
bilda genusspecifika par, som konstnär och
konstnärinna, eller sångare och sångerska. I vissa
fall avser den feminina formen dock endast
yrkesmannens hustru, som t ex kaptenska eller
professorska. Sarah Pink (1997) visar i sin studie
av tjurfäktande kvinnor hur komplex betydelsen
av olika genusformer som spanskans torero/torera
kan vara när de används i olika sammanhang.
Yrken med en traditionellt stark koppling till ett
av könen, oftast mannen, existerar som regel
endast i en genusform, som t ex konstapel eller
matros. Många av dessa enkönade yrken inne-

håller i sig könets egen beteckning, som t ex
brandman eller polisman. Ett exempel på ett
låneord från engelskan av detta slag är ”cowboy”,
av SAOL 1985 försett med betydelsen ”beriden
boskapsherde”. Även om det svenska språket
officiellt saknar den feminina motsvarigheten till
detta yrke, innehåller engelskan ordet ”cowgirl”,
enligt Merriam-Webster med de två officiella
betydelserna: : (1) ”a girl or woman who tends
cattle or horses”, och (2) ”a girl or woman who is
a rodeo performer” (Merriam-Webster 2011). En
något fylligare beskrivning återfinns i följande
citat:

A cowgirl is not just a woman who lives on a ranch
or hangs around the rodeo. She is the female
counterpart of the cowboy. ”Cowboy” in its purest
form means an itinerant hired hand who works with
cattle, but our sense of the word is much broader. It
presupposes a knowledge of horses and stock (yes,
even sheep) and a daily confrontation with the
elements. I use ”cowgirl” in this way. Cowgirls are
women who work outside, on ranches or in the
rodeo, on a regular basis. (Therese Jordan
1992:xxxiv)

Hur en äkta cowgirls liv kunde te sig framgår
väldigt bra av Kay Turnbaughs (2009) biografi
över Goldie Griffith (1897-1976) The Last of the
Wild West Cowgirls. Precis som cowboyen har
cowgirls blivit en del av myterna om vilda västern
och kommit att representeras i populärkultur av
skilda slag.

Från amerikansk yrkesroll till populärkulturell
symbol
Om cowboyen historiskt förknippas starkast med
de stora boskapshjordar som drevs från Texas
norrut till järnvägar och slakterier efter det
amerikanska inbördeskriget så står ursprunget för
cowgirls snarare att finna bland familjeranchernas
kvinnor, som alltså inte var lönearbetare (Moore
2011, Savage 1996:34). Övergången från att driva
stora hjordar långa sträckor till mer stationära
familjerancher tog fart efter några katastrofala
snövintrar i slutet av 1880-talet (Garceau
2001:150). Mellan 1875 och 1900, i skuggan av
inbördeskriget 1861-1865, beräknas en kvarts
miljon kvinnor varit innehavare av farmer eller
rancher, medan miljontals andra arbetade
tillsammans med sina fäder eller äkta män (Savage
1996:54).
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Benämningen ”cowgirl” anses ha fått sitt första

nationella genombrott i USA 1905 efter att
president Teddy Roosevelt applicerat den på
westernstjärnan Lucille Mulhall, som då uppträtt
i Madison Square Garden i New York. Cowgirls
kom tidigt att beteckna de kvinnor som i
västernutstyrsel på marknader och inom ramen för
särskilda vildavästernshower utförde trick med
hästar, lasson och vapen, vilket kunnat beläggas
ända bak till 1850 (Bufwack & Oermann 2003:28).
En av de största stjärnorna i Buffalo Bill Codys
kringresande västernshow var skarpskytten Annie
Oakley, och nämnda show kunde i slutet av 1800-
talet innehålla dussintals cowgirls av olika slag.
Många av dessa kom att kombinera sina fram-
trädanden med framförande av västernsånger, ofta
tillsammans med en manlig partner. Dessa artisters
framgångar kan förklaras av de lockelser de
förmedlade:

The cowboy/cowgirl was a completely American
cultural metaphor for people’s unfulfilled dreams
and aspirations. It represented a simple life. It
emphasized freedom and adventure. And, for
women, it was totally unlike the confining ideals of
turn-of-the-century America. (Bufwack & Oermann
2003:29)

Den traditionella kvinnoklädseln med långa kjolar
kombinerad med den särskilda ”damsadel” i vilken
benen kunde hållas ihop var ett mycket påtagligt
initialt hinder för kvinnornas arbete på hästryggen.
Men nödvändigheten av en funktionell klädsel
inom boskapsskötseln bröt kring sekelskiftet
igenom motståndet så att kvinnorna först erövrade
rätten att bära delade kjolar och efter 1925 även
långbyxor (Savage 1996:32 ff.).

Även om ranchernas kvinnor har funnits lika
länge som det funnits rancher, har de synliggjorts
för en bredare publik på olika sätt under olika tider.
Deras exponering via kringresande vildavästern-
shower började med att Buffalo Bill anställde
skarpskytten Annie Oakley 1885. Då hon under
sina 16 år med denna show utgjorde en av de mest
publikdragande attraktionerna kan hon sägas ha
berett väg för andra kvinnor. Det dröjde inte länge
innan västernshowerna inräknade ett flertal
kvinnliga artister som gjorde trick på hästryggen
eller med lasson.

Kring 1920 var tiden förbi för shower av detta
slag, men redan kring sekelskiftet uppstod en
annan arena för cowgirls att uppträda inom i form

av rodeotävlingar som Cheyenne Frontier Days
och Pendleton Roundup. Kvinnor tävlade här om
prispengar, antingen i egna klasser eller till-
sammans med männen och många blev hyllade
som stjärnor, och som Candace Savage skriver
(1996:80): ”cowgirls were nonetheless the first
significant group of professional women athletes
in North America and the first to be taken seriously
by the public and the press.”

Kring 1930 kom rodeoverksamheten att omfatta
endast tävlingar för män, och talangfulla cowgirls
kom efterhand att ersättas av ”sponsor girls”,
vilkas endast tävlade i att framstå som vackra i
männens ögon. Att tjäna pengar som cowgirl kom
att handla mer om utseende än om färdigheter på
hästryggen, med ett visst undantag för film-
industrin som behövde ett mindre antal kvinnor i
sina västernfilmer med tillhörande stunts för att
backa upp stjärnorna. I början av 1950-talet
tillkom i USA även TV-serier med inriktning mot
en yngre publik, som Diablo (1953-1956) med
Gail Davis i rollen som Annie Oakley, och framför
allt Dale Evans (eg. Frances Octavia Smith 1912-
2001) som kvinnlig motpart till Roy Rogers.

En ny typ av cowgirl framträdde i mitten av
1930-talet inom countrymusiken med Patsy
Montana (eg. Ruby Blevins, 1908-1996) i spetsen.
Hennes inspelning av sången ”I Want to Be a
Cowboy’s Sweetheart” blev den första country-
skivan sjungen av en kvinna som sålde i mer än
en miljon exemplar. Hennes persona kan sägas ha
förenat ”the sweetheart” med ”the tomboy” i en
ny blandning av femininitet och maskulinitet, som
bars upp av det stora intresset för cowboys och
vilda västern i 1930-talets amerikanska populär-
kultur.

Patsy Montana’s sunny voice, sparkling yodeling,
and energetic style made the grade. Her indomitable,
will-to-win personality played a part as well. She
thought her spunk came from being the only girl
raised with ten brothers on an Arkansas farm when
times were tough. (Bufwack & Oermann 2003:72)

Despite its title ’I want to be a cowboy’s sweetheart’
is not about a traditional sweetheart. It expresses a
woman’s desire for independence, alongside her
cowboy lover as an equal. This notion of being a
cowboy’s cohort and lover was repeated over and
over again in Patsy Montana’s subsequent recor-
dings. (Bufwack & Oermann 2003:74)
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Genom att popularisera bilden av en cowgirl kan
Patsy Montana sägas ha skapat countrymusikens
första soloroll för kvinnor. Den starka och glada
sadelkompisen intog en respektabel position för
en ensam kvinna, till skillnad från t ex jazz- och
bluessångerskornas sammankoppling med ett mer
syndigt leverne. Många cowgirlsångerskor följde
i Montanas fotspår, och många av dem framträdde
som grupper av systrar, som t ex The Girls of the
Golden West och The DeZurick Sisters (Bufwack
& Oermann 2003:79 ff.). Den tradition de gav
upphov till har senare hållits vid liv genom att
många av de mest populära countrysångerskorna
som Patsy Cline, Loretta Lynn, Reba McEntire
och Emmylou Harris åtminstone under delar av
sina karriärer uppträtt cowgirlklädda.

Den moderna erotiseringen av cowgirls
Det är symptomatiskt att titeln på Dorothy Parkers
sjungande cowgirl-film Ride ’em Cowgirl från
1939 idag återanvänds på en amerikansk handbok
för ett rikare sexliv (Allison 2012). Ofiltrerad
bildgoogling på internet visar tydligt att cowgirls
skicklighet på hästryggen överförts till det sexuella
området där ”cowgirl” fått ge namn åt den
samlagsställning som innebär att kvinnan sitter
grensle över mannen, och i den speciella varianten
”reverse cowgirl” med huvudet vänt i riktning mot

mannens fötter. Rapparen T-Pains danshit
”Reverse Cowgirl” från 2011 kan enklast tolkas
som skildrande ett samlag av denna typ. Kopp-
lingen till att rida vilda hästar återfinns i direkta
ordalag hos Allison (2012:65): ”Whatever you call
the position with the woman on top, the names
often paint a vivid picture of an erotic bucking
bronco ride.” Sadie Allison betonar även att
ställningen ger kvinnan kontrollen över samlaget,
vilket passar en cowgirl.

Kvinnlig maskulinitet tränger helt undan den
manliga i några fiktiva miljöer befolkade av
lesbiska cowgirls helt utan biologiska män.
Förebild för denna typ av utopi torde vara Rubber
Rose Ranch i Tom Robbins roman Even Cowgirls
Get the Blues från 1976, senare filmad av Gus Van
Sant 1993. Två modernare varianter är Maria
Beattys film Post Apocalyptic Cowgirls från 2008
och Karolina Bångs seriebok Cowgirls från 2011.
I enkönade miljöer av detta slag tappar kön sin
betydelse samtidigt som åtrån endast kan riktas
mot det egna könet. Till skillnad mot sina båda
efterföljare utgör dock Rubber Rose Ranch en
isolerad ö, och ansätts även hårt av det omgivande
patriarkatet. Även i avsaknad av män kan dock
genus fortfarande göra sig påmint hos betraktaren
och frågan är om det maskulinas dominans
fortfarande kan skönjas eller ej.

Vem som befinner sig överst är av mindre vikt
i de verk som skildrar lesbiska cowgirls. Jag tänker
här främst på Maria Beattys film Post Apocalyptic
Cowgirls från 2008 och Karolina Bångs tecknade
serienoveller i boken Cowgirls från 2011. Då
Karolina Bång vid sitt besök i Umeå nyligen sade
sig sakna kännedom om Beattys filmer är de båda
nämnda verkens uppkomst oberoende av varandra,
trots att de kan sägas ingå i en gemensam trend
(pers. komm. LITTFEST den 17:e mars 2012).

Karolina Bångs Cowgirls innehåller sex
tecknade noveller från en värld befolkad av enbart
kvinnor förlagd till amerikansk landsbygd.
Novellerna skildrar möten, som bygger upp en
sexuell spänning, som får sin utlösning i olika
varianter av lesbiskt sex. Bokens kvinnor uppvisar
en rik flora av traditionellt maskulina egenskaper
och aktiviteter som: armbrytning, banjospelande,
beväpning, lassokastning, motorcykel- och
pickupkörning, ranchjobb, slagsmål, wrestling,
tatueringar och öldrickning. En kvinna till och med
urinerar stående ut över kanten på en godsvagnPatsy Montana
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med hjälp av en liten specialutformad plastränna.
I den totala avsaknaden av män ockuperar dessa
cowgirls många traditionellt manliga roller fria
från regelbundna arbetstider och otyngda av
ansvar. Det är mer småstadsliv än ranchliv som
skildras och endast ett fåtal hästar travar ibland
runt i bakgrunden. Bångs cowgirls är inte bara
erotiserade utan även lesbiska och ohämmade. Till
skillnad från de ”drag kings” som Halberstam
(1998) skildrar ingår de maskulina dragen i dessa
cowgirls vardagsidentitet och utgör inte bara en
mask som de tar på sig vid särskilda tillfällen. De
tycks inte heller intresserade av att omvandla sina
kroppsliga attribut i manlig riktning, t ex genom
att uppvisa skäggväxt eller dölja sina bröst. Ett
möjligt undantag är dock när någon cowgirl sätter
på sig en dildo med strap-on och intar en
penetrerande sexuell roll.

Tydligt är att cowgirlpersonan idag är mycket
komplex och tilldelad helt olika betydelser i olika
sammanhang. Som kraftfull representant för
kvinnlig maskulinitet kan cowgirl-identiteten
sägas inplacerad i ett spänningsfält mellan den
egna förmågan och självständigheten och å andra
sidan de traditionella könsrollernas krav på
underordning. Medan i den lesbiska utopin de
senare låter sig upphävas är frågan vilka alternativ
den tvåkönade världen erbjuder vid sidan av
tämjandet förenat med husmoderns roll i det
tvåkönade äktenskapet?

SVENSKA COWGIRLS: EN INVENTERING
Jag vill i detta kapitel ge en översikt av i vilka
sammanhang begreppet cowgirl används i
Sverige, och även peka på inom vilka typer av
aktiviteter och populärkulturella kontexter kvinnor
nyttjar en cowgirl-identitet. Kapitlet utgör därmed
en slags kombination av bakgrund och empiri, till
skillnad från det påföljande kapitlet som i en mer
renodlat empirisk ansats analyserar hur kvinnor
av cowgirltyp framställts inom delar av den
svenskspråkiga populärlitteraturen.

Cowgirl i språkbankens korpussamling
En sökning efter ”cowgirl” som exakt ord ger 48
träffar i språkbankens samtliga 69 korpus.
Inräknas även ord med cowgirl som förled ökar
antalet träffar till 87. Motsvarande sökningar för
”cowboy” ger 580 respektive 2197 träffar. Det
manliga cowboy förekommer alltså 12 till 25

gånger mer frekvent än dess kvinnliga mot-
svarighet. Cowgirl förekommer mest frekvent i
språkbankens texter som hämtats från internet, och
då huvudsakligen i bloggsamlingen från 2012.
Några träffar årligen kommer från Götebergs-
Posten (GP), och endast ett fåtal från övriga
tryckta texter. I bloggarna tycks cowgirls främst
kopplade till kläder och mode, medan det är i
samband med recensioner av film och musik som
de omtalas i GP. Det förefaller som om cowgirls
ökat i frekvens med tiden i det tidsfönster som
återfinns i språkbankens korpussamling, även om
texturvalet inte är idealiskt för en sådan jämförelse.
Cowboytjej och liknande alternativ till cowgirl är
alla ytterst ovanliga i korpussamlingen.

Film
En av de få cowgirls som återfinns i svensk-
producerad spelfilm är Åsa-Nisses brorsdotter
Doris från Amerika, spelad av Erna Groth, som
dyker upp i Knohult på besök i filmen Åsa-Nisse
på semester från 1953. I en varieté i byn anordnad
av Åsa-Nisse för att finansiera en barnkoloni

Omslaget till Karolina Bångs seriebok Cowgirls.
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sjunger Doris att hon är en cowboytjej samtidigt
som hon skjuter med pistol iklädd cowboyhatt och
boots. Troligen är detta svensk films första, och
kanske enda egentliga cowgirl, även om inte själva
begreppet användes vid den tiden.

Även Lisa Aschans film Apflickorna från 2011
har beskrivit som en western och t ex Patrik
Andersson i GP (2011) ger exempel på lån från
denna genre som: ”Emma är främlingen som
kommer till stan (voltigelaget) och skärskådas
innan maktkampen tar vid och balanser förskjuts.
Det är sammanbitna ansikten i närbild och
grodperspektiv, ’västernmusiken’ ekar och till och
med ett rullande ogräs (tumble weed) far förbi i
en scen.” Trots att de tränar med hästar och i en
scen håller i ett gevär har jag ändå svårt att se
Emma och Cassandra som cowgirls, främst pga
den urbana miljön och avsaknaden av traditionella
cowgirlattribut i deras klädsel.

I Tabell 1 listas ett antal huvudsakligen
amerikanska långfilmer och TV-serier med
cowgirls i någon eller några av de bärande rollerna.
Flera av filmerna analyseras ur ett genusperspektiv
av Yvonne Tasker, som framhåller att maskulina
hjältinnor i manskläder är en återkommande
ingrediens i westernfilmer där de framställs som
”tomboy, gunslinger or cowgirl” (Tasker
2007:203). Den maskulina klädseln bidrar enligt

Tasker till att framhäva de aktuella kvinnornas
självständighet och styrka.

För varje titel anges om och isåfall vilket år den
hade svensk biopremiär enligt Wretlund &
Lindfors (1979-2002). Även om 19 av de 46
filmerna ej har gått upp på svenska biografer kan
de ändå haft en begränsad svensk spridning som
videoband eller DVD. Flertalet filmer utspelar sig
i ett historiskt fiktivt västern och i många av dem
förekommer legendariska kvinnor som Annie
Oakley, Belle Starr och Calamity Jane. Av det fåtal
filmer som utspelar sig i modern tid kan nämnas
Even Cowgirls Get the Blues (Van Sant 1993) och
Urban Cowboy (Bridges 1980). Även om flertalet
cowgirlroller ingår i ett seriöst sammanhang finns
det även exempel på rena komedier som Cat
Ballou skjuter skarpt (Silverstein 1965) och
Västerns vildaste brudar (Jaque 1971). Musikalen
Annie Get Your Gun, vilken överfördes till spelfilm
1950, sattes upp både i Göteborg och Stockholm
1949 och innehöll flera sånger som fick ett brett
genomslag, som bland annat ”Den flickan skall
bära mitt efternamn” och ”Man kan aldrig få en
karl med gevär”. Lill-Babs som Annie i Åke Falcks
uppsättning av musikalen på Scandinavium i
Göteborg 1974 sågs av över 100 000 människor.

Det är svårt att veta vilka av de listade filmerna
som haft det största inflytandet på eventuella
svenska cowgirltrender. I Urban Cowboy skildras
ett modernt barliv i Texas där båda könen bär
cowboyhattar, jeans och boots. Även om ordet
cowgirl inte förekommer explicit i filmen, kan man
anta att filmen bidrog till att popularisera ett
cowgirlmode, vilket bland annat kan kopplas till
det ökade intresset för dans till countrymusik i
Sverige på ställen som Country Palace i Stockholm
och Lone Star i Göteborg under 1980-talet
(Rådberg 1990).

I den animerade familjefilmen Toy Story 2 möter
cowboydockan Woody de andra dockorna som
ingår i ett set kopplat till en gammal TV-show,
och där ingår ”Jessie the yodeling cowgirl” som
hans kvinnliga motsvarighet (Disney Pixar 1999).
Jessie är en riktig cowgirl i full cowboymundering
med chaps och allt, och hon kan slåss, skjuta och
rida. Till skillnad från den rationelle Woody är
Jessie mer känslosam och pendlar mellan glädje
och sorg. Något märkligt är att det svenska
ljudspåret till filmen aldrig använder sig av ordet
cowgirl, trots att den svenska undertexten gör det.Erna Groth som Doris, svensk films enda cowgirl.
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Nr. Originaltitel Svensk titel Regissör

Långfilmer
1 Annie Oakley George Stevens
2 The Plainsman Vår ungdoms hjältar Cecil B. DeMille
3 The Girl of the Golden West Flickan från gyllene västern Robert Z. Leonard
4 The Singing Cowgirl Samuel Diege
5 Ride ‘em Cowgirl Samuel Diege
6 Water Rustlers Samuel Diege
7 Belle Starr En laglös kvinna Irving Cummings
8 Tall in the Saddle En cowboy rensar stan Edwin L. Marin
9 Belle Starr’s Daughter Främling med revolver Lesley Selander
10 Calamity Jane and Sam Bass Den vilda ritten George Sherman
11 Hellfire R.G. Springsteen
12 The Beautiful Blonde from Bashful Bend Västerns vilda blondin Preston Sturges
13 Annie Get Your Gun Annie Get Your Gun George Sidney
14 The Bandit Queen William Berke
15 The Furies Våldets lag Anthony Mann
16 Cattle Queen Robert Emmett Tansey
17 Calamity Jane Västerns vilda dotter David Butler
18 Woman They Almost Lynched I Jesse James spår Allan Dwan
19 Cattle Queen of Montana Tomahawkens lag Allan Dwan
20 Johnny Guitar Johnny Gitarr Nicholas Ray
21 The Gunslinger Lejd mördare Roger Corman
22 The Maverick Queen Terror över prärien Joseph Kane
23 The Oklahoma Woman Roger Corman
24 Forty Guns 40 pistoler Samuel Fuller
25 The Dalton Girls Reginald Le Borg
26 Cat Ballou Cat Ballou skjuter skarpt Elliot Silverstein
27 The Ballad of Josie Den brända ranchen Andrew V. McLaglen
28 Hannie Caulder Jakten på bröderna Clemens Burt Kennedy
29 Les Pétroleuses Västerns vildaste brudar Christian Jaque
30 Blazing Stewardesses Blazing Stewardesses Al Adamson
31 Comes a Horseman Comes a Horseman Alan J. Pakula
32 Heartland Richard Pearce
33 Urban Cowboy Urban Cowboy James Bridges
34 Even Cowgirls Get the Blues Even Cowgirls Get the Blues Gus Van Sant
35 The Ballad of Little Jo Balladen om Little Joe Maggie Greenwald
36 Bad Girls Bad Girls Jonathan Kaplan
37 The Quick and the Dead Snabbare än döden Sam Raimi
38 Toy Story 2 Toy Story 2 Pixar
39 Hooded Angels Paul Matthews
40 The Missing Ron Howard
41 Ride or Die Chris W. Hill
42 Bandidas Bandidas Joachim Roenning
43 Post Apocalyptic Cowgirls Maria Beatty
44 The Return of Post Apocalyptic Cowgirls Maria Beatty
45 Toy Story 3 Toy Story 3 Pixar
46 Apflickorna Lisa Aschan

TV-serier
47 Cowgirls: Portraits of American Ranch Women Nance Kelly
48 Buffalo Girls Buffalo Girls Rod Hardy
49 True Women True Women Karen Arthur
50 Deadwood Deadwood David Milch

Tabell 1. Ett urval långfilmer och TV-serier med en eller flera cowgirls i huvudroller. Tabellen fortsätter på nästa
sida.

Originalets ”Hop on cowgirl” översätts t ex i
undertexten till ”Upp med dig cowgirl”, medan
den svenska rösten säger ”Kom igen tjejen”. På
liknande sätt presenteras hon enligt undertexten
som ”Jessie, vår joddlar-cowgirl” medan rösten
säger endast”joddlande Jessie”. Samma skillnad
mellan undertext och ljudspår återfinns i upp-
följaren Toy Story 3, och på det senare används
genomgående ordet ”cowboytjej” som ersättning
för cowgirl (Disney Pixar 2010). Jag tolkar dessa

skillnader mellan ljudspår och undertext främst
som anpassningar till olika ålderskategorier.

Sånger
Av de åtta svenska schlagersånger jag hittat som
handlar om cowgirls är ”Cowboyflickan” och
”Min egen lilla gunghäst” båda barnvisor i original
(se sidan 17). Då båda texterna beskriver en flicka
som leker med sin gunghäst kan de ses som ett
slags belägg på att svenska flickor vid den aktuella
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temat lekte att de var i vilda västern. Att bland
annat Algots på 1950-talet tillhandahöll barnkläder
i westernstil även för flickor framgår av Viveka
Berggren Torells (2007:155 ff.) avhandling om
Folkhemmets barnkläder. När Rosi Egger (1953)
sjunger att hon ska bli en ”äkta cowboyflicka” då
hon blir stor, så gör Alice Babs (1954) inga sådana
utfästelser.

De två sångerna ”Harriet” och ”Min vilda
blondin”, vilka båda sjöngs in av Gösta Jonsson
1949, är amerikanska sånger vilka försetts med

svensk text. Roy Rogers sjunger ”Harriet”
tillsammans med Dale Evans i filmen My Pal
Trigger från 1946, och året innan hade Anita
O’Day och Buddy Stewart sjungit in den på
skiva till Gene Krupas orkester. ”Min vilda
blondin” var titelmelodi i den romantiska
västernkomedin The Beautiful Blonde from
Bashful Bend från 1949. Såväl Harriet som den
vilda blondinen tycks vara äkta cowgirls som
kan rida och kasta lasso, och Harriet är även
rodeostjärna. De tycks dock ha helt olika
inställning till män då blondinen av sångaren
redan betraktas som ”min” och uppges snart ska
gifta sig, medan Harriet tar lätt på kärleken trots
att männen är förtjusta i henne.

Alice Babs (1952) sång ”Jag ville bli en
cowboys flicka” är en svensk översättning av
Patsy Montanas hit från 1936, ”I Want to Be a
Cowboy’s Sweetheart”. Översättningen, gjord
av Eric Sandström, följer originalet väl och
dryper av västernromantik med måne över
prärien till gitarrspel och prärievargars tjut. Men
en önskan om att endast vara ”en cowboys
flicka” är ändå mer modest än att få vara en
cowboyflicka eller cowgirl. I Patsy Montanas
rika sångrepertoar ingår många fränare sånger i
vilka hon framstår som en riktig cowgirl och
männens jämlike eller till och med överman. Ett
exempel återfinns i sången ”The She Buckaro”
från 1936 i vilken hon sjunger bland annat att
hon vinner alla rodeopriser och är en a ”man-
hating lassie”. Alice Babs framstår mer som en
glad och joddlande flicka på häst, som får följa
med de hårda grabbarna, men inte riktigt deltar
i sysslorna. Originalets ambition att lära sig
använda lasson har fallit bort, och endast
ridandet och trallandet tycks återstå.

”Min cowboy-flicka” är en svensk över-
sättning av Wanda Jacksons ”Cowboy Yodel”,
vilken hon ursprungligen sjöng in 1969 (Nilsson
2012). Sången dök 1976 upp på svenska
dansbandsskivor. Wizex med Kikki Danielsson
gjorde den först på engelska, och senare på
svenska som ”Joddlarkärlek”, medan Christers
(1976) redan från början gjorde den på svenska
med en egen översättning. De har vänt på
sångens genusperspektiv så att det är en
cowboy-flicka och inte som i originalet en
cowboy som joddlar. Vid sidan om joddlingen
är dock denna flicka till synes underordnad sin

Nr. År SE Cowgirlkaraktär Skådespelerska

1 1935 - Annie Oakley Barbara Stanwyck
2 1937 1937 Calamity Jane Jean Arthur
3 1938 1938 Mary Robbins Jeanette MacDonald
4 1938 - Dorothy Hendricks Dorothy Page
5 1939 - Helen Rickson Dorothy Page
6 1939 - Shirley Martin Dorothy Page
7 1941 1944 Belle Starr Gene Tierney
8 1944 1945 Arleta Harolday Ella Raines
9 1948 - Rose of Cimarron Ruth Roman
10 1949 1949 Calamity Jane Yvonne de Carlo
11 1949 - Doll Brown Marie Windsor
12 1949 1949 Winifred Jones Betty Grable
13 1950 1950 Annie Oakley Betty Hutton
14 1950 - Zarra Montalvo Barbara Britton
15 1950 1952 Vance Jeffords Barbara Stanwyck
16 1951 - Queenie Hart Maria Hart
17 1953 1954 Calamity Jane Doris Day
18 1953 1954 Kate Quantrill Audrey Totter
19 1954 1955 Sierra Nevada Jones Barbara Stanwyck
20 1954 1954 Vienna Joan Crawford
21 1956 1958 Marshal Rose Hood Beverly Garland
22 1956 1957 Kit Banion Barbara Stanwyck
23 1956 - Marie Saunders Peggie Castle
24 1957 1958 Jessica Drummond Barbara Stanwyck
25 1957 - Holly Dalton Merry Anders
26 1965 1965 Catherine Ballou Jane Fonda
27 1967 1969 Josie Minick Doris Day
28 1971 1972 Hannie Caulder Raquel Welch
29 1971 1973 Louise & Marie B. Bardot & C. Cardinale
30 1975 - Honey Yvonne de Carlo
31 1978 1979 Ella Connors Jane Fonda
32 1979 - Elinore R. Stewart Conchata Ferrell
33 1980 1980 Sissy Debra Winger
34 1993 - Bonanza Jellybean Rain Phoenix
35 1993 - Suzy Amis Josephine Monaghan
36 1994 1994 Cody Zamora Madeleine Stowe
37 1995 1995 Ellen Sharon Stone
38 1999 1999 Jessie Animerad; röst Anna Book
39 2001 - Hannah Chantell Stander
40 2003 2004 Magdalena Gilkeson Cate Blanchett
41 2005 - Annie Mae Sarah Kozer
42 2006 - Sara Sandoval S. Hayek & P. Cruz
43 2008 - London & Surgeon
44 2010 - London & Surgeon
45 2010 2010 Jessie Animerad; röst Anna Book
46 2011 2011 Emma & Cassandra M. Paradeiser & L. Molin

47 1985 -
48 1995 1998 Calamity Jane Anjelica Huston
49 1997 2000 Sarah McClure Dana Delaney
50 2004 2005 Calamity Jane Robin Weigert

Tabell 1. Fortsättning. Kolumnen SE visar om och
isåfall vilket år filmen haft svensk premiär.
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Cowboyflickan [Enock & Rosi Egger;
fonotext Rosi Egger, 1953]

Jag har fått en liten gunghäst
av min pappa snäll och rar
Och min mamma sydde dräkten,
som en cowboy måste ha
Hästen kallar jag för Svarten
för det tycker jag är bra
Ni må tro det är en smart en
för han är från USA
Yippi ay, yippi ay (vissling)
Yippi ay, yippi ay (joddling)

Över präriens vida slätter,
det vill säga mammas golv
ska jag driva får och getter
hem till ranchen innan tolv
Då står mamma där i köket
väntar på att ge mig mat
Och hon hejdar sig i stöket
ger först Svarten sin spenat
Yippi ay, yippi ay ...

När jag en gång riktigt stor är
vill jag ha en riktig häst
Den skall också heta Svarten,
för det namnet är nog bäst
Jag skall byta ut mitt hopprep
mot en lasso fin och lång
och som äkta cowboyflicka
sjunger jag min egen sång

Harriet [Harriet - Abel Baer & Paul
Cunningham; svensk text Lennart
Reuterskiöld; fonotext Gösta Jonsson,
1949]

Ryktet går om flickan i fjärran Rio Grand’
långt därborta i cowboyens eget land
Hon har tänt en brand i hjärtat på var man!

Alla Texas’ cowboys älskar Harriet!
Men hon ler: Kärleken den tar vi lätt!
Och många korgar har hon gett, den lilla
Harriet
Med sin lasso snärjer hon en buffalo,
bäst hon är i varenda rodeo
Fångar gör hon varje Romeo,
men utan lassons hjälp
Med ögonglansen tar hon nästan sansen
ur en cowboys bröst

När hon ropar “Yip-ay-ya-ya-hej”
följer präriens cowboys glatt sin Harriet
Och hon ler: Kärleken den tar vi lätt!
Gitarrerna med darr i ett
dom slåss för Harriet

Jag ville bli en cowboys flicka
[I want to be a cowboy’s sweetheart – Ruby
Blevins; svensk text Eric Sandström;
fonotext Alice Babs 1952]

Jag längtar bort från stan,
bort från det som bara är
så meningslöst och sånt jäkt
Och hundra mil från all ljusreklam
drar det en annan fläkt
Jag känner präriens doft
och hör hästars gnägg
medan månen silver strör ut
Jag ville spela gitarr och yodle odle aye
en gång till vargars tjut

Jag ville bli en cowboys flicka
jag ville rida på en häst

Jag ville sjunga och joddla och tralla
allt det som jag gillar bäst
Jag ville se hur mörkret tätnar
runt omkring vårt lägerbål (Yes, sir!)
Jag ville bli en cowboys flicka
Ja, det är mitt stora mål

Min cowboy-flicka [Cowboy yodel – Wanda
Jackson & Ester Pooler; svensk text Jerry
Rudenvall; fonotext Christers 1976]

Uti vilda västerns land
Där vi vandrar hand i hand
Min söta cowboy-flicka och jag
Vi är kära utan gräns
Å så jatteskönt det känns
När jag kysser henne låter det så här

Då börjar hon att joddla, Addeleidi ...

Vi spatserar gatan fram
Här finns krut och rök och damm
Alla cowboys dom vänder sej om
Alla vill dom vara med
När min cowboy-flicka ler
Och snart så står dom jublande och hör

För då börjar hon att joddla ...

Uti stugan där vi bor
Finns en barnaskara stor
Så pigga som en kull av ekorrbarn
Från och med dom stigit upp
Är humöret jämt på topp
Och när kvällen kommer sjunger dom i kör

Ja då börjar dom att joddla ...

Min cowboymärr [Arne Stivell & Sven Rüno;
fonotext Erna Groth, 1953]

Jag kom som äkta cowboytös från USA
så akta er väldigt noga nu för mig
Jag vill se varje gubbe
gå klädd i cowboykubbe
och se dom rida vägen fram i strid

Yippie jay o hej, här så har ni mig
Yippie jay o hej, gamla cowboytjej
Jag vill se varje gubbe
gå klädd i cowboykubbe
och se dom rida vägen fram i strid

På marknaden jag gick och köpte mig en häst
och den så ska jag rida i Wild West
Den hästen älskar beta
och ej på vägen streta
så jag fick rida käpphäst i min strid

Yippie jay ...

Men hästen gick och gömde sig i grannens kärr
så det var ingen riktig cowboymärr
Så nu står han där och gnäggar
bara gnäggar, bara gnäggar, bara gnäggar
så har jag fått en oxe som jag rider fram i strid

Min egen lilla gunghäst
[Eddy Evmark; fonotext Alice Babs, 1954]

Vår gamle Svarten, Spatten också alla har fått
sin lilla sång
Varför ska ej min Pålle få sin egen visa nån
gång?

Jag har min egen lilla gunghäst
och jag gungar gung gungeli gung gung
och i hans sadel trivs jag allra bäst
för sjung sjung sjung sjungeli sjung sjung

Men klappret ifrån hovarna och fnysningen från
Pålle får jag tänka mej
Man kan ju inte fordra att en stackars trähäst ska
ge några ljud ifrån sej

Men han är dock min egen lilla gunghäst
och jag gung gung gung gungeligungar fram
över stäppens torra gräs och genom skogens snår
och dungar

Om jag vill rida nätter och dar blir han ej trött,
min gamle vän,
ty styrkan som från mej han tar den får jag aldrig
igen

Jag har min egen lilla ...

Min vilda blondin
[The beautiful blonde from Bashful Bend - Lionel
Newman & Don George; svensk text Lennart
Reuterskiöld; fonotext Gösta Jonsson, 1949]

Min vilda blondin från Wild, Wild West
klädd i pistol, i kniv och häst
Hon väljer strax ut den lasso som är bäst

Min vilda blondin från Wild, Wild West
Med blicken hon fångar varje man,
med lasson hon tar en fåle grann
och rider i sporrsträck till en lägerfest

Min vilda blondin från Wild, Wild West
Där ger hon en pokerhand med alla fyra ässen
Hon får säkert femtal själv,
för hon är ju inte lessen

Hon har ju rätt gott om hjärterum,
kvinna hon är i varje tum
Jag hoppas och tror att det blir Ja och präst
med min pickande, men, åh! så lockande
vilda blondin från Wild, Wild West

Prärie-Mary
[Bengt Haslum & Walter Cohn; text tryckt i Nya
visor 219:8; insjungen av Lisbeth Bodin 1957 på
Cupol CS 45/18]

Där granna Prärie-Mary red
hon fick ej va’ ifred
Men åt var cowboy sa hon:
”Nej, jag vill ej binda mej”

Prärie-Mary, du Texas vilda ros
När gör väl du ditt hjärtas val?
Vem skall du stanna hos?

Vid kolt och laso lika van
hon red mest hela dan
Med blick så blå och full av mod
och håret rött som blod

Prärie-Mary, du Texas vilda ros ...

En vild och farlig Texashäst
den tämjde Charlie bäst
Nu red han att med ett lassokast
få Prärie-Mary fast

Prärie-Mary, du Texas vilda ros ...

Men lassokast behövdes ej
Hon sa: “Här har du mej”
Du är den ende man jag tål,
min hemliga idol

Prärie-Mary, du Texas vilda ros
Så valde du till slut den man
du ville stanna hos

Studerade sångtexter
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cowboyman, som hon låter sig bli kysst av och
får en rad ungar med. Rodeoridningen som
originaltextens man ägnar sig åt har helt fallit bort
och Christers version handlar mer om en cowboys
flicka än om någon äkta cowgirl.

”Min cowboymärr”, skriven av Arne Stivell &
Sven Rüno, sjungs av Erna Groth i filmen Åsa-
Nisse på semester från 1953. I filmen spelar Erna
Groth Åsa-Nisses brorsdotter Doris, som kommer
på besök till Knohult från Amerika. I syfte att
samla in pengar till en barnkoloni i byn arrangerar
Åsa-Nisse en musikföreställning, i vilken Doris
framför den aktuella sången tillsammans med en
barnkör och en gitarrist. Doris är klädd som en
cowgirl och skjuter i luften med sina två pistoler.
I sången benämner hon sig själv ”cowboytös” och
”cowboytjej”, och man kan därmed anta att ordet
cowgirl ännu ej anlänt till Sverige. Texten är i
övrigt komisk och beskriver hur hennes häst håller
sig undan och får ersättas med en oxe. Erna Groths
framträdande är mycket dynamiskt och extra
intressant då det är den enda cowgirl jag hittat i
svensk spelfilm.

”Prärie-Mary” är en helsvensk låt med text av
Bengt Haslum till musik av Walter Cohn. Den
finns utgiven med Lisbeth Bodin 1957 på en singel
på skivmärket Cupol, och texten ingår i Nya
visboken nr. 219, vilken ingår i Svenskt visarkivs
samlingar. Mary från Texas tycks vara en
kringridande cowgirl med lasso och pistol. Hennes
blick är blå och frimodig och håret blodrött. Många
cowboys försöker snärja henne, men hon föredrar
sin frihet ända tills hästtämjaren Charlie kommer
för att fånga henne med sin lasso. Hon ger sig dock
till honom utan att han behöver fånga henne med
sin lasso då han är ”den ende man jag tål”. Enligt
sångens sista strof var det dock hon som valde sin
man och inte tvärtom. Men sin frihet fick hon ändå
ge upp.

Kountry Korral Magazine
Den studerade tidskriften Kountry Korral
Magazine domineras av män som skriver för andra
män, även om undantag förekommer. Övervikten
av manliga artister och musiker som behandlas
reflekterar branschen som helhet, vilket kan ses
av bland annat skivrecensionerna eller genom att
studera sammanställningar av countryhits som t
ex Whitburn (2005). Trots detta måste tidskriften

anses som en relativt rik källa till kunskap om
countrysångerskor såväl historiskt som modernt.

Vid sidan av den skeva könsbalansen kan
tidskriftens innehåll sägas kännetecknas av ett
ambivalent förhållande till västerntemat. I
samband med att ”country & western” blev endast
”country” under 1960-talet, i samband med
Nashvilles mer sofistikerade omformning av
musiken i en mer urban inriktning, tonades den
tidigare visuella kopplingen till cowboys och vilda
västern ner (George-Warren 2004). Det dröjde
dock inte länge innan västernkläderna återkom,
framplockade av bland annat ”outlaws” och
traditionalister. Det är idag inte ovanligt att de
amerikanska sångerskor som besöker Sverige
framträder i cowboyhatt i likhet med en del av
sina svenska kollegor, som t ex Carolina Åkerlind
som på omslaget till sin skiva Love Me från 2004
kombinerar hatt med topp med texten ”COW
GIRL”.

Ett flertal skribenter i Kountry Korral Magazine
har drivit ståndpunkten att musikens tidigare
koppling till vilda västern utgör ett hinder för
countryns popularitet i Sverige och därför måste
tonas ner. Ett budskap som bland annat den
avgående redaktören Kjell Rosendahl formulerade
så här 1984 (s. 36): ”Lika länge som folk drar
likhetstecken mellan cowboy-musik och country-
musik, så länge dröjer det innan countrymusiken
tas på allvar.” Den ambivalenta hållningen till
västerntemat framgår t ex av att samme redaktör

Carolina Åkerlind som cowgirl på sitt CD-omslag.
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tidigare skrivit och låtit trycka en artikelserie kring
”Songs of the Old West” (Rosendahl 1980-1982).
Ur genussynpunkt är det symptomatiskt att inte
en enda cowgirl tillåts skymta fram i artikelseriens
text eller i tillhörande diskografier. Min poäng här
är att cowgirls undanskymda plats i tidskriftens
innehåll kan förklaras både av att de är kvinnor
och att de står för en koppling till västerntemat.

Lars Kjellberg, som efterhand tog över
tidskriftens redigering, gav 1993 en fyllig historisk
exposé över sambandet mellan countrymusik och
västernkläder. Han konstaterar att det i Sverige
var barnen som var först ut med västernklädsel,
och att de vuxnas acceptans för samma klädstil
hämmats av vår lutherska puritanism. De som
fördomsfullt argumenterar mot countryvännernas
rätt att använda västernkläder, anser Kjellberg
representerar arvet från Luther, i kontrast mot t
ex sydeuropéernas större fallenhet för konfektion
med utsmyckningar. Hans slutsats blir att då de
flesta countrysångare sedan 1930-talet använt sig
av västernklädsel i varierande grad är det fritt fram
för svenska fans och artister att göra sammaledes,
bara kläderna är ”snygga”. Att upphöja sig själv
till smakdomare har dock alltid varit en besvärlig
position. Det kan även noteras att Kjellberg i stort
håller sin analys på männens planhalva, och den
enda omnämnda sångerskan är Judy Lynn, som
relativt ensam bröt mot 1960-talets dresskod
genom att kombinera rikt utsmyckade ”rhinestone
suits” med cowboyhatt.

Av de studerade 175 häftena är det endast sju
som har en cowgirl som omslagsbild, med flertalet
exempel från 2000-talet. Foton av kvinnor i
cowboyhatt och/eller andra liknande attribut är
dock återkommande inne i tidskriften och
förekommer i ca vart annat häfte. Foton av detta
slag avbildar som regel antingen aktuella artister,
framför allt amerikanska men även inhemska, eller
är av mer historisk karaktär.

Dansare omnämns regelbundet i tidskriften då
de utgör ett markant inslag i publiken på
countryfestivaler. Under 1980-talets början blev
squaredance populär i Sverige med ett nät av
lokala klubbar. Då denna form av dans oftast
kännetecknas av olika klädsel för män och
kvinnor, där de senare som regel har blus i
kombination med en vid kjol och ingen hatt, har
den inte givit upphov till någon egentlig cowgirl-
trend. Linedance däremot, som spreds över landet

i slutet av 1990-talet kännetecknades åtminstone
från början av att kvinnornas klädsel var
västernbetonad med hatt, boots och tighta jeans,
vilket gav upphov till en tydlig cowgirl-look. En
liknande klädtrend lanserades i samband med
filmen Urban Cowboy med John Travolta i
huvurollen som hade svensk premiär 1980. Då
filmen inte blev någon egentlig succé hos oss fick
den endast marginella effekter på klädmodet,
huvudsakligen i storstäderna. En som var tacksam
för filmens begränsade framgångar var Rolf Nilsén
som i en recension luftade sin rädsla för att filmen
skulle bidra till att förstärka kopplingen mellan
countrymusiken och västerntemat (Nilsén 1980,
s. 28): ”Nu skulle verkligen alla få rätt som hela
tiden envisats med att hänga kvar ’& western’ efter
ordet country, någonting som inte varit relevant
de senaste 30 åren.”

Själva ordet cowgirl har använts relativt sällan
i Kountry Korral Magazine. Den tidigaste
observationen jag gjort är i Sven-Åke Henrikssons
presentation av Patsy Montana från 1972. Senare
är det framförallt journalisten Anders Brundell
som nyttjar ordet i samband med att han intervjuar
amerikanska sångerskor som besöker Sverige i
samband med festivaler. Becky Hobbs kallar han
1995 redan i rubriken för ”otämjd cowgirl” och i
intervjun frågar han henne bland annat om hon är
”tillräckligt mycket cowgirl för att gå beväpnad”.
När hon sen på ett foto sitter i hans knä skapar
han den nya kombinationen ”laptop cowgirl”. I
en recension av en countrygala kallar Brundell
1996 sångerskan Amie Comeuax för ”dream
cowgirl”, med tanke på hennes fördelaktiga
utseende. Sångerskan Deborah Allen kallar
Brundell 1997 för ”riktig cowgirl” för att hon haft
en egen häst och ägnat sig åt westernridning.
Andra skribenter förefaller reservera benämningen
cowgirl för kvinnor som verkligen har en stark
koppling till ranchliv eller rodeoverksamhet. När
Christer Andersson 2009 intervjuar sångerskan
Joni Harms, som växt upp och fortfarande bor på
en stor ranch i Oregon, frågar han om hon är en
”äkta cowgirl”, vilket hon villigt erkänner.

De annonser för countryfestivaler och –galor
som förekommer i tidskriften listar förutom
aktuella artister även olika utlovade kring-
aktiviteter. Min bedömning är att flertalet i
annonserna listade aktiviteter är av intresse främst
för män, och trots att cowboys refereras till
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återkommande så används aldrig ordet cowgirl.
Det skulle vara intressant att veta om någon enda
kvinna någonsin vunnit pris för bästa västern-
klädsel, vilket utlovas i flera av annonserna. En
annons för festivalen i Vemdalen 2007 (häfte 2, s.
47) utlovar att den kommer att invaderas av
”uppklädda trappers, indianer, cowboys samt en
del övriga”, och man undrar om den sista kategorin
kan tillåtas inkludera en och annan cowgirl. Bland
det fåtal aktiviteter som säkert lockar många
kvinnor att delta är squaredance, linedance och
ridning av olika slag. Den enda cowgirl jag sett
avbildad i en annons, utan att vara artist, håller
faktiskt i något som troligen är en hästtöm (Dala
countrygala 1984, 2:39). Den enda omtalade rollen
för kvinnor i den westernparad som var ett signum
för festivalen i Junsele var som can-can-flicka
(1993, 3:22).

Många kvinnor i publiken, i likhet med en del
artister, klär sig gärna som cowgirls på country-
festivaler och –konserter, medan de som har
ledande positioner inom svenska föreningar med
koppling till countrymusik tycks vilja tona ner
musikens westernkoppling, främst i syfte att
undvika en töntstämpel på verksamheten. Tre
nivåer kan urskiljas i användningen av begreppet
cowgirl: (1) klädsel, (2) traditionsbärare inom
musiken, och (3) erfarenhet av hästar och ranchliv.
Den som uppfyller alla tre kriterierna är en äkta
cowgirl, och den som uppfyller de första två kan

också kallas cowgirl, medan endast klädseln inte
riktigt räcker för att förtjäna denna benämning.

Linedance
Nära knuten till countrymusiken var från början
linedancen som dök upp på svenska country-
festivaler kring mitten av 1990-talet och snabbt
organiserades i klubbar över hela landet. Åtmin-
stone vid uppvisningar var det cowgirlklädsel som
gällde för damerna, men klädkoden kom med tiden
att förändras samtidigt som låtvalet breddades. En
preliminär studie av klubbarnas hemsidor i
kombination med några samtal med aktiva utövare
ger vid handen att westernklädsel idag lever kvar
främst bland glesbygdens lite äldre utövare av
linedance. I avsaknad av tidskrifter eller andra
texter som kan belysa cowgirl-lookens betydelse
inom svensk linedance har jag valt att inte studera
den närmare. Det är alltså osäkert i vilken
utsträckning de kvinnliga utövarna idag betraktar
sig själva som cowgirls och vilka betydelser de
isåfall tilldelar denna identitet. Linedancen var
dock länge en viktig arena för cowgirl-looken som
mode, vilket tydligt kunde ses främst på svenska
countryfestivaler och årliga linedancekryssningar
på de stora färjorna i Östersjön. En annan viktig
arena för svenska cowgirls återfinns inom
ridsporten.

Ridsport
Westernridning är en dressyr- och tävlingsform
inspirerad av amerikanskt boskapsarbete till häst
där ridmoment, traditioner, utrustning och kläder
hämtats från cowboyen. I Sverige bildades den
första klubben, Sweden Western Riders, 1975 i

Cowgirl i annons för Dala countrygala 1984.
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Västergötland. Flera klubbar bildades snabbt och
1982 bildades riksorganisationen Western Riders
Association of Sweden (WRAS), som nu organi-
serar ett 50-tal klubbar med totalt ca 3000
medlemmar. Westernridningen omfattar ett antal
tävlingsgrenar som kan indelas i ridhäst-, boskaps-
och ranchhästgrenar. WRAS ingår tillsammans
med föreningar för olika hästraser, som t ex
quarterhästar, i nätverket WesternSverige, vars
uppgift är att samordna och driva frågor gemen-
samma för svensk westernridning
(WesternSverige 2012). Den första svensk-
producerade boken om westernridning kom 1998
(Larsson & Persson), och förutom ett flertal
klubbtidningar finns sedan 2005 även magasinet
LuckyRider Magazine, som utkommer med åtta
nummer per år. För utövare av båda könen är
klädstilen ”boots och Wranglerjeans. Hattar
används bara vid tävling” (Larsson & Persson
1998:21). I likhet med annan ridsport är det
visuella mycket viktigt inom westernridningen,
och i de ”showbetonade tävlingsklasserna är det
mycket viktigt att hästar, utrustning och ryttare är
mycket välputsade.” (Ibid, s. 32; LuckyRider
Magazine 2012:44 f.). Att kvinnliga utövare av
denna sport kan se sig som cowgirls framgår bland
annat av bloggen Grinden på glänt (2011):

Ja, jag är en cowgirl. Vad är då en cowgirl? Enligt
min åsikt är det en kvinna som rider western och är
väldigt mycket country-girl. Till detta hör ju också
en förkärlek till denna sortens musik.

COWGIRLS I SVENSK POPULÄR-
LITTERATUR
Tecknade westernserier
Omslagens kvinnobilder
Även om de studerade serierna domineras starkt
av män är kvinnor inte direkt ovanliga. Åter-
kommande kvinnoroller är modern, dottern,
flickvännen/hustrun, saloonflickan och indianskan
eller squawen. Ett gemensamt kännetecken för
dessa kvinnor är att de är i direkt beroendeställning
av och skyddas av en eller flera män. Omslagets
färgteckning avbildar så gott som alltid en eller
flera beväpnade män och innefattar även en kvinna
på 29 av de studerade häftena, fördelade på 15
saloonflickor, nio nybyggarkvinnor och fem
cowgirls. Nitton av kvinnorna är obeväpnade,
medan tio har någon form av skjutvapen framme.

Många av kvinnorna intar en utsatt position bakom
en beväpnad man som tycks beskydda dem. Av

Tre omslagsbilder från Westernserier: (överst)
1980:11, (mitten) 1986:9 och (nederst) 1988:1.
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cowgirls sitter en på hästryggen i cowboykläder
på väg att bli hängd samtidigt som två män tycks
vara på väg att befria henne. Möjligen leder hon
en liga som kommer till hennes undsättning i sista
stund. Med tanke på att Ellen Watson, som drevs
från sin gård av boskapsbaroner, lär ha varit den
enda kvinnan som lynchades i västern, känns
scenen något konstruerad (Savage 1996:36). På
två andra omslag står en cowgirl på marken, är
beväpnad och bär långkjol. En av dem kämpar
mot en man vars gevärspipa hon håller fast vid
framför en brinnande byggnad. Kanske hon
skyddar sin egendom mot ondsinta män som
kommit för att driva iväg henne? En annan
befinner sig ute i öknen, gående framför en skadad
cowboy som rider bakom henne. Hon har såväl
revolverbälte som gevär och håller upp en
vattenflaska på ett sätt som får en att tro att den är
tom. Hennes blick möter betraktarens. De
resterande två kvinnorna av cowgirltyp hjälper
båda en man att skjuta, varvid den ena kvinnan
matar in ammunition i en ”Gatlin Gun”, medan
den andra avfyrar sin revolver.

Två cowgirls som hjältinnor
I de studerade serierna har jag identifierat 20 olika
kvinnor som med rätta kan benämnas cowgirls,
även om denna beteckning inte används i serierna,
utifrån deras klädsel, ridande och hanterande av
skjutvapen (Tabell 2). Även om någon av dem inte
sitter på hästryggen eller skjuter i den eller de
serie-episoder jag studerat är de troligen inte
främmande för dessa aktiviteter. Flertalet av de
studerade serierna skildrar någon form av
motsättning mellan onda och goda, och i denna
kamp kan 13 av kvinnorna sägas vara på samma
sida som hjälten, medan sju är banditer av något
slag. Av banditkvinnorna är ca hälften någon typ
av ledare, medan de övriga har någon mer
undanskymd roll. Kvinnorna på den goda sidan
befinner sig alla, med två undantag, i skuggan av
seriens hjälte. Ett av undantagen är Helen Spray,
som i serien Old Tomcat vid sidan av sin normala
identitet som städerska åt sheriffen även uppträder
som ”den maskerade mannen” och skjuter
banditer. Sheriffen är även banditernas verklige
ledare och skyldig till mordet på Helens fader, för
vilket hon söker hämnd. Hon dör i slutet av serien

Cowgirl Serie Episod Häfte Roll Häst Vapen

Amelie Carey Jeff Slade Rånaränkan 85:6 Bandit x x
*Ann Rhodes Johnny Komet Jakten på Johnny Komet 92:1 Vän x -
Bridie Miller Jeff Slade Döden lurar 77:3 Vän x x
*Calamity Jane De stora westernlegenderna Wild Bill Hickok 89:7 Vän x x
Cass Fallon Matt Dillon Buffeljägarna 83:12 Hjälpt x x
Clare Cramer Casey Ruggles Viskaren 86:11 Bandit - x
Cora Pearl Fristående Männen från bergen 84:1 Bandit x x
Dixie Hopalong Cassidy Den giftiga floden 87:7 Bandit x -
Ellie Vickers El Diablo Kalla honom satan ... 92:1 Hjälpt x x
*Helen Spray Old Tomcat Del 1 83:7 Hjältinna x x
Helen Spray Old Tomcat Del 2 83:8 Hjältinna x x
Jane Lawson Matt Dillon Rivalerna 87:9 Hjälpt x -
*Julie Casey Ruggles Ökenskatten 87:10 Vän x x
*Julie Casey Ruggles Jultomten 87:11 Vän x x
*Julie Casey Ruggles Farligt guld 87:12 Vän x x
*Julie Casey Ruggles Farligt guld 88:1 Vän x x
*Julie Casey Ruggles Kidnappad 88:2 Vän x x
*Julie Casey Ruggles Det mystiska huset 88:3 Vän x x
Julie Kelly Matt Dillon Hästtjuven 81:3 Vän x -
*Kitty Carrigan Fristående Röda Bergens drottning 83:12 Vän x x
*Leslie Harrington Rayburn En ensam man 89:11 Hjälpt - x
*Lilly Lafitte Casey Ruggles Guldrush 84:8 Vän x x
*Lilly Lafitte Casey Ruggles Guldtjuven 84:9 Vän x x
*Luna Galvez Cobran Väntan på döden 79:10 Bandit x x
*Madame 44 Johnny Thunder Duell i spökstaden 92:6 Hjältinna x x
*Madame 44 Johnny Thunder Den blindes ögon 93:4 Hjältinna x x
*Petula Barrett Cobran - 82:2 Bandit x x
*Tawdry Latigo På pricken lik 93:1 Bandit - x

Tabell 2. Tjugo olika cowgirls som påträffats i olika serie-episoder i tidningen Westernserier. De kvinnor
som markerats med * har kvar sin frihet vid episodens slut.
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när hon räddar sin älskade från sheriffens kula,
varefter han stryper den onde sheriffen.

Det andra undantaget är Madame 44, som
förekommer i två episoder av serien Johnny
Thunder. Madame 44 förekommer regelbundet på
omslag till amerikanska häften av Johnny
Thunders seriemagasin och kallas där ibland för
”outlaw queen”. Även om denna maskerade och
Robin Hood-artade kvinna oftast verkar operera

på egen hand, samarbetar hon tillfälligtvis med
Johnny Thunder på jämställd basis. Seriens
intriger bygger i stor utsträckning på att båda
figurerna har en hemlig vardagsidentitet som de
kämpar för att bevara hemlig, inte minst för
varandra. Johnny och Madame 44 har även ett mer
romantiskt intresse för varandra, och i slutet av
episoden ”Den blindes ögon” kysser den skadade
hjältinnan sin tillfälligt förblindade hjälte

Bilder på cowgirls från Westernserier: (A) Amelie Carey, (B) Annie Rhodes, (C) Clare Cramer, (D) Cass
Fallon, (E) Cora Pearl och (F) Lilly Lafitte.
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samtidigt som hon tänker ”Min arm gör ont ... men
Johnnys kyss lindrar verkligen smärtan.” Även om
hennes oberoende ställning i förhållande till män
därmed riskerar att komma att avslutas, kommer
hon ändå inte att göra det då Johnny som ”leading
star” måste förbli fri. Även nio andra kvinnor
kvarstår som fria och otämjda vid den aktuella

episodens slut, varav fyra här omnämns som
exempel.

Några av de otämjda
Petula Barrett är en ranchdotter som av svartsjuka
söker hämnd på Haggard, mannen som lämnat
henne, och den kvinna han lämnat henne för. Trots

Fler bilder på cowgirls från Westernserier: (A) Dixie, (B) Ellie Vickers, (C) Julie, (D) Jane Lawson, (E) Kitty
Carrigan, och (F) Leslie Harrington.
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att Barretts män dödat Haggard ger sig inte Petula
förrän hon även skjutit kvinnan. Med hjälp av
seriens hjälte Cobran lyckas dock kvinnan
undkomma Petulas hämnd, men bara för att
relativt omgående dö av sin sjukdom, troligen
TBC. Även om Petula Barretts handlande styrs
av att hennes man lämnat henne har hon inte
försetts med några typiskt feminina drag, och
berättelsen skulle fungerat lika bra om hon varit
en man vars kvinna lämnat henne för en annan.

Kitty Carrigan har anställt en rad tuffingar för
att driva sin stora ranch på ett sätt som skulle
ruinera alla hennes grannar. För den unge sheriffen
Rand Gleason berättar Kitty att hon egentligen
söker ta hämnd på de ranchägare som en gång
ruinerade och hängde hennes far. Med sheriffens
bistånd så hittas den skyldige och döms för sina
brott. Lugnet är därmed återställt och Kittys drift
att hämnas på dalens alla innevånare har upphört.
Kitty beskrivs som ”vacker men obeveklig” och
det är hennes skönhet som gör att sheriffen känner
sig dragen till henne. Det faktum att hon aldrig
bär hatt utomhus trots att samtliga män gör det
talar för att hon är mån om sitt utseende. I övrigt
är det ingenting påtagligt i representationen av
henne som gör att inte hon heller, i likhet med
Petula Barrett, lika gärna kunde ha framställts som
man. Tydligen är det så att vissa kvinnliga
karaktärer lagts in i denna typ av illustrerade
berättelser utan att deras närvaro nödvändiggörs
av själva intrigen. Anledningen till detta förhål-
lande kan vara ett enkelt önskemål om en ökad
variation i innehållet, men även en strävan mot
en ökad grad av jämlikhet utgör ett tänkbart motiv.
I båda fallen kan effekten bli en vidgning av
läsekretsen till att omfatta fler kvinnliga läsare.

Lilly Lafitte eller Fontaine är en rik och
självständig äventyrerska som följer Casey
Ruggles i spåren på hans väg från östkusten till
Kalifornien. Anfallna av indianer och skurkar
tvingas de samarbeta varvid Lilly visar att hon kan
skjuta, rida och slåss. Innan de börjar samarbeta
ertappar Ruggles henne med att stjäla från en rik
köpman varvid han bestraffar henne med en
förnedrande omgång smisk på stjärten. Ruggles
väninna Chris är svartsjuk på Lilly, som åter-
kommande räddar Ruggles, vilket gör episoden
till något av ett triangeldrama. I den påföljande
episoden insjuknar Lilly i kolera, varefter hon och
Ruggles tar skilda vägar för att återförenas

välbehållna på sista sidan. Lilly äger då ett hotell,
som hon vunnit i poker av den tidigare ägaren,
som ville gifta sig med henne. Hon kommenterar
vinsten på följande sätt: ”Jag satsade min frihet
och han hotellet .. han förlorade!” (s. 62).

Casey Ruggles har en tendens att omge sig med
vackra kvinnor som åtrår honom och i episoden
”Ökenskatten” introduceras Julalee från Boston,
eller Julie som hon efter ett tag börjar kallas. Med
hjälp av en skattkarta ämnar Julie finna en stor
mängd pärlor i ett gammalt spanskt skeppsvrak,
som en gång strandat i det som nu är öken. Kartan
stjäls emellertid av en ondsint sjökapten som är
ute efter samma skatt, men med hjälp av Ruggles
hinner Julie dit först. Han befriar henne även från
fångenskap hos kaptenen, varefter det framgår att
hon förälskat sig i Ruggles, som dock tänker lämna
henne vid äventyrets slut och då förklarar att: ”Jag
är en luffare till häst! Det är inget liv för en flicka
... det är tufft nog för en man!” (s. 31). Julie lurar
dock in honom i ett vad, och genom att visa att
hon är lika bra som han på att rida och skjuta får
hon bli hans kompanjon. I den påföljande episoden
”Jultomten” gör de en nattlig utflykt för att fånga
in en skurk. Julie är då mycket feminint klädd med
djup urringning, och när hon antyder att de är ute
på en månskenstur svarar Ruggles med blicken
mot hennes byst att hon borde knäppa igen jackan.
Via kompanjonskapet med Ruggles tycks Julie ha
reducerats till en osjälvständig kvinna under en
mans beskydd. Men när Ruggles i nästa avsnitt
lämnar henne ensam med en skadad guldgrävare
och hon attackeras av en ondsint gammal kvinna
med två galna söner, får Julie åter visa att hon kan
ta vara på sig själv. Detta imponerar på Ruggles
som säger för sig själv: ”Inte många karlar skulle
klara av det hon gör! Från ingenstans kommer tre
galningar och börjar döda varann! Sticker hon?
Nej hon fajtas och vinner!” (s. 13). När Julie
bekänner sin kärlek till Ruggles medger han till
slut att han älskar henne. Efter att tidigare ha varit
nära att gifta sig med egen sin syster är dock
Ruggles rädd för kärleken och säger att: ”Västern
och kärlek går inte ihop! Här finns bara hat och
girighet!” (s. 16). Det verkar som om Julie tror
honom när hon senare efter regn och kyla säger
sig vilja fara hem till Boston. De båda fortsätter
dock som kompanjoner och hamnar i ett nytt
äventyr där två banditer försöker skrämma iväg
en familj från sin farm. Ruggles och Julie lyckas



26 Anders N. Nilsson
dock avslöja skurkarna och i slutstriden räddar
Julie Ruggles från att bli skjuten, varefter han
utbrister: ”Välsignade flicka! Nu tar jag över!”
(s. 27).

Ruggles och Julie fortsätter som kompanjoner
i episoden ”Kidnappad” där banditen Shad
Bolingo och hans två hejdukar kidnappar Julie när
Ruggles är på en fisketur. Bolingo håller Julie
fången i sin stuga uppe i bergen där han tänker
våldta henne. Bolingo kallar henne för sin
”blivande brud” och ser till att hans män inte får
någon chans att röra henne. När Ruggles dyker
upp och slåss med Bolingo passar Julie på att smita
för att hämta hjälp. När hjälpen anländer har
Ruggles övermannat skurkarna och ligger där
avsvimmad. Han kommer dock till liv i Julies famn
och säger sig då tro sig vara i himlen. Episoden
illustrerar väl hur hjälte och skurk i denna typ av
berättelser har olika syn på kärlek och sex.
Skurken tar sig en kvinna för att ha sex med henne
så fort som möjligt, medan hjälten odlar en mer
platonisk typ av kärlek inför ett eventuellt bröllop
som hägrar i fjärran. Hjälten är även han rädd för
att någon annan ska röra hans blivande brud och
Ruggles säger när han rider mot Bolingos tillhåll:
”... och måtte jag hinna i tid!?!” (s. 10).

I ”Det mystiska huset”, den sista episoden med
Ruggles och Julie som jag studerat, är det påtagligt
hur Julie försöker få Ruggles att undvika
eventuella faror, medan han aktivt söker upp dem.
Hennes försiktighet tycks bottna i omtanke om
honom, medan han utifrån sin orubbliga själv-
säkerhet inte inser att han genom sitt handlande
sätter hennes liv i fara.

De som berövas sin maskulinitet
Hälften av westernseriernas cowgirls berövas i
slutet av serien sin fria maskulinitet, som regel
genom att de dör, fängslas, lämnar västern eller
gifter sig.  Två kvinnor återfår sin saknade
feminitet genom att de fås att börja intressera sig
för sitt utseende som kvinna. En av dessa är den
hederliga farmaränkan Ellie Vickers, som återfinns
i första episoden av serien El Diablo. Banditen
”Den hängde” och hans gäng har mördat hennes
man för att han ledde den jury som dömde honom
till döden. Skurken har nu återkommit för att döda
resten av familjen. Men hjälten El Diablo dyker
upp i rätt tid för att ta kål på skurkarna och rädda

Ellie ur Den hängdes grepp. När hon ska tacka
den maskerade El Diablo tar han av henne hatten
så att hennes långa och lockiga hår släpps fritt,
och när han sen rider iväg säger hon: ”Han fick
mej att känna mej som kvinna igen!” (s. 68). Klädd
i arbetskläder har hon efter makens död skött
farmen samtidigt som hon tagit hand om sin gamle
far och lille pojke. Kanske är det den handlings-
kraftige hjältens berövande av hennes maskulina
attribut som åter fått henne att längta efter en man.

Även Cass Fallon, dotter till en professionell
buffeljägare av skotsk härkomst, berövas i serien
sin maskulinitet. Hennes tal och uppförande
kännetecknas av att hon växt upp utan sin mor i
faderns hårdhudade jaktgäng. När hon träffar
sheriff Matt Dillon i Dodge City säger hon sig
vilja följa i faderns fotspår, men Dillon känner att
det ”under lorten och den hårda ytan” finns något
annat och säger henne att hon ”skulle bli en
underbar fru” (s. 6). Han bekymrar sig för den
dag när hon kommer att ”vakna upp och inse att
hon är en kvinna”, och att hon då kommer att fall
för första ”smörpratare som kommer i hennes väg”
och ”slänga bort sej som en billig lägerslavinna”.
Hela den aktuella episoden går sen ut på att Cass
mot sin faders vilja ska tämjas, börja intressera
sig för sitt utseende och leva stadsliv. Dillon
vänder sig till sin väninna, saloonägaren Kitty för
att få Cass att ändra sin inställning: ”Du ser! Tuff
som en cowboy ... men det kan nog bli kvinna av
henne! Kan du få stil på henne, Kitty?” (s. 17).
När fadern väl dött går planen i lås efter att Cass
fått umgås med Kitty och fått skåda hennes
välfyllda garderob.

Att en serie slutar med en cowgirls stundande
bröllop är relativt ovaligt i mitt material, men det
gäller bland annat den unga och vackra Julie Kelly,
som i en annan episod av Matt Dillon äger en
hästranch tillsammans med sin bror, vilken dock
är en slarver som är på god väg att spela bort deras
tillgångar. Systern är cowgirlklädd, obeväpnad,
och tydligen duktig på att rida. Hon råkar i konflikt
med män som kommer till ranchen för att driva in
broderns spelskulder, men problemen ordnas upp
av en ung cowboy och sheriff Dillon. Cowboyen
och systern fattar tycke för varann och läsaren
förstår på slutet att han kommer att stanna på
ranchen och gifta sig med henne.
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De cowgirls som är banditer får som regel ta
sitt straff i slutet av serien då de antingen dör eller
hamnar i fängelse. En som dör är Cora Pearl, som
är ute för att döda sina två kompanjoner för att
komma åt även deras andelar av bytet. Genom att
spela på sin kvinnlighet lurar hon två pälsjägare
att hjälpa sig, men efter att ha skjutit en av de forna
kompanjonerna rånar hon pälsjägarna på deras

djur och pälsar. Därefter förirrar hon sig in på
indianterritorium och blir torterad och dödad av
indianerna som även tar hand om hennes ägodelar.
Hon försvarar sig först sturskt mot indianerna med
geväret i hand, och kallar dem för ”Förbannade
svin!”, men blir snabbt övermannad. Indianerna
dödar även hennes andra tidigare kompanjon,
medan de båda pälsjägarna lyckas undkomma,

Ännu fler bilder på cowgirls från Westernserier: (A) Luna Galvez, (B) Madame 44, (C) Petula Barrett och (D)
Tawdry.
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utblottade men helskinnade. Cora Pearl är duktig
på att rida och skjuta. Hon är även bra på att ljuga
och att utnyttja sin kvinnliga charm för att dupera
män. Hon framstår som helt hänsynslös. Förutom
att hon i början av episoden skaffar sig fördelar
genom att spela hjälplös kvinna, skulle den roll
hon spelar i berättelsen mycket väl kunna ha
innehavts av en man.

En annan kvinna som dör är Clare Cramer, som
sätter skräck i en liten timmerhuggar- och
guldgrävarstad tills hjälten Casey Ruggles lyckas
visa att det är hon som är den ondsinte ”Viskaren”.
Efter att hennes identitet avslöjats, dödas hon av
en grizzlybjörn. Clare lyckas länge framstå som
oskyldig genom att utnyttja sin skönhet och
kvinnlighet, och hon spelar bland annat förälskad
i Ruggles. När hon inser att hon är avslöjad visar
hon plötsligt att hon är bra på att både slåss och
skjuta. Hon är hela tiden klädd i skjorta och
långbyxor, och den halvknäppta skjortan gör att
hennes bröst hela tiden hamnar i blickfånget.
Tillsammans med sin bror, som även han dödas,
försökte Clare skrämma bort guldgrävarna för att
ostört kunna avverka skogen och sälja timret.
Återigen möter vi en kvinna som kombinerar
skönhet med ondska, eller som Ruggles uttrycker
det: ”Bakom det där vackra ansiktet finns en hjärna
förvriden av ondska!” (s. 13).

Hamnar i fängelse gör Amelie Carey, som blir
änka när hennes man blir skjuten vid ett bankrån.
Änkeståndet är en av de positioner som kan
tilldelas en stark och självständig kvinna i västern.
Hon är hämndlysten och flyttar in i staden där
hennes man dödades. Hon låter sin hejduk Charlie
skjuta sheriffen som dödat hennes man, och
stannar därefter kvar i staden för att låta sina
hejdukar råna den lokala bankens guldtransporter.
Seriens hjälte sheriffen Jeff Slade och en kollega
får i uppdrag att få slut på rånen och fattar snabbt
misstankar mot änkan Carey. Efter att hennes
hejdukar misslyckats med att döda dem, riggar
Slade en fälla som slutar med att änkan fångas in
och döms till tio års fängelse. Vid rånet är hon
cowboyklädd och både rider och skjuter, även om
hon innan dess haft en mer feminin framtoning.
Hon utnyttjar sin dragningskraft på män till att
locka ur bankmännen uppgifter om guldtran-
sporterna, liksom hon styr sina hejdukar till att
mörda de som står i vägen för henne. Charlie
belönas just efter ett mord med att få komma till

henne i sängen. Men alla hennes hejdukar dödas
av sherifferna och hon visar stor bitterhet mot
Slade, som överlistat henne.

Hopalong Cassidy är en extremt mansdomi-
nerad serie, men i episoden ”Den giftiga floden”
har bedragaren Slick Mason en cowgirlklädd
kvinna vid namn Dixie som hejduk, och även hon
berövas i slutet av serien sin frihet. Dixie uppges
vara Masons brorsdotter, vilket dock inte behöver
vara sant. Förutom att köra flyktvagnen är Dixies
roll huvudsakligen att vara Masons diskussions-
partner när han planerar sina illdåd. Hon griper
en gång efter ett gevär och ger intryck av att kunna
skjuta. Dixie framstår som smart men även något
ironisk i sina diskussioner med Mason. Hon klarar
sig bättre än Masons båda manliga hejdukar, vilka
båda stryker med under händelsernas gång. Dixie
utnyttjar aldrig sin kvinnlighet till att dupera några
män, och jag kan inte se annat än att hennes roll i
episoden mycket väl skulle ha kunnat innehas av
en man. Precis som Amelie Carey tämjs Dixie
genom ett frihetsberövande som straff för sina
brott.

Bridie Miller kommer från Philadelphia
tillsammans med sin far för att jaga, och hennes
korta bana som cowgirl slutar med att hon tvingas
återvända till östkusten. Sheriffhjälten Jeff Slade
ställer upp som hennes jaktguide, och även om
han medger att hon är kapabel så tänker han att
hon är ”lika motsträvig som en mulåsna” och att
hon ”behöver fasta tyglar”. Ensam rider hon in i
Mexico och hamnar i fängelse för att ha slagit en
bonde som piskat sin åsna. Efter att hon rymt ur
fängelset blir hon och Slade fångar hos banditer
men Bridie hjälper Slade att rymma varefter de
försmäktar i öknen. Efter att ha fått hjälp av Slades
apachevänner återkommer de till staden. Slade och
Bridie blir förälskade och bor tillsammans under
några dagar varefter deras planer på giftermål
spricker när de inte kan enas om de ska stanna
kvar i stan eller flytta till Philadelphia.

De tecknade serierna bryter alltså i vissa fall
mot de konventioner som kännetecknar hur
kvinnor framställts på amerikanska målningar med
motiv från Vilda Västern av konstnärer som
Frederic Remington och Charles M. Russell (Bush
1987:29 f.). Flertalet av de cowgirls jag observerat
i serierna bär t ex vapen och framställs ingalunda
som försvarslösa och beroende.
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Westernböcker
Böcker av denna typ är som regel hårt kopplade
till vad Susan Armitage (1987:9) benämnt
”Hisland”:

In a magnificent western landscape, under per-
petually cloudless western skies, a cast of heroic
characters engages in dramatic combat, sometimes
with nature, sometimes with each other. Occupa-
tionally, these heroes are diverse: they are mountain
men, cowboys, Indians, soldiers, farmers, miners,
and desperadoes, but they share one distinguishing
characteristic – they are all men.

Av de ca tvåhundra westernböcker jag skummat
igenom är det endast kring sex stycken som
innehåller en kvinnlig karaktär, som framstår som
oberoende och kapabel på ett sätt som gör att hon
kan kallas för cowgirl. Jag summerar här dessa
sex böckers innehåll med fokus på hur de
kvinnliga karaktärernas maskulina drag framställs
och förändras under berättelsens gång. Det är värt
att notera att böckerna alla har olika författare och
tillhör sex olika bokserier. Tidsmässigt är de
utspridda mellan åren 1961 och 1974 (Tabell 3).
Mina observationer tyder på att självständiga och
kapabla kvinnor av cowgirltyp är ovanliga i denna
extremt manliga litteraturgenre, och att de när de
trots allt undantagsvis förekommer inte benämns
cowgirls. De typer av kvinnor som normalt
förekommer i varje bok tillhör som regel redan
någon man eller intar rollen som saloonflicka eller
prostituerad. Deras fysiska företräden skildras ofta
ur en manlig blick, som ofta fastnar på deras byst.
Några hjältar med egna bokserier, som t ex Morgan
Kane, väcker ständigt de vackra kvinnornas åtrå
och erövrar dem bara för att snart rida vidare mot
nya farofyllda uppdrag.

Av de sju cowgirls jag beskriver nedan förlorar
alla vid berättelsens slut sin frihet för att bli en
mans egendom genom äktenskap. Man kan

därmed gott påstå att de cowgirls som förekommer
befinner sig i ett tillfälligt tillstånd, vilket måste
brytas för att jämvikt skall infinna sig. Samma
logik har Pam Cook (1996:241) observerat i
westernfilmerna: ”it’s unusual for the woman who
starts out wearing pants, carrying a gun and riding
a horse to be still doing so at the end of the movie.
Suitably re-clad in dress or shirt, she prepares to
take her place in the family, leaving adventure to
the men.” Mönstret finns dokumenterat redan i
1870-talets amerikanska ”dime novels” där fria
hjältinnor som Hurricane Nell och Mountain Kate
mot slutet av berättelserna flyttar till storstan och
gifter sig med välbesuttna män som ett slags
”happy end” (Reiter 1985:22).

Den maskuliniserade änkan
I Våldets ranch av John Callahan (1968) är det
den ranchägande änkan Louise Naylor jag fastnat
för. Huvudpersonen Ed Cavanaugh från Texas
driver sin hjord mot Arizona när han hamnar i bråk
med änkans stora grannranch Espada. Under tiden
Louise vårdar hans skadade son i sitt hem,
samtidigt som boskapen ges en möjlighet att äta
och dricka, utspelar sig en våldsam maktkamp
mellan Espada och områdets kvarvarande
smårancher. Cavanaugh lyckas efter en del
förvecklingar knäcka Espada samtidigt som han
tänker be Louise följa med och underförstått gifta
sig med honom, och därmed även bli den mor hans
son Danny saknat. Efter att hennes man tidigare
dödats i konflikten med Espada tvingades Louise
själv ta hand om alla sysslor på ranchen varvid
hon utvecklat maskulina egenskaper, som att hon
enligt en grannes utsaga kan ”rida och hantera
lasso och brännjärn lika bra som den bäste av oss”
(s. 92). Den ”maskulina utrustning” hon bär under
utomhusarbetet utgörs av ”jeans, skjorta, stövlar
och vidbrättad hatt” (s. 47). Hon förvarar ständigt

Boktitel År Kvinna Giftermål

Död eller levande 1961 Miriam Stark, syster Ja
Cactus Jim möter dubbelt svek 1964 Judy Dellaway, dotter Ja
Kampen om Box L 1966 Mary Ann Lyndon, dotter Ja
Våldets ranch 1968 Louise Naylor, änka Ja
Hyrd mördare 1973 Carrie Thompson, ranchägarinna Ja
= = Freida Inskeep, dotter Ja
Sju hängda män 1974 Della Roberts, dotter Ja

Tabell 3. De sex studerade westernpocketböckerna innehållande kvinnliga karaktärer av
cowgirltyp. Alla cowgirls gifter sig i slutet av boken med hjälten.
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en bössa vid varje ytterdörr på huset och kan
uppenbarligen använda den väl. Parallellt med att
hon lärt sig behärska en maskulin roll som
ranchägare har även hennes sätt blivit mer
maskulint, och hon beskrivs i början som kärv,
hård och vasstungad. Hennes underförstådda inre
konflikt mellan tillägnad maskulinitet och
undertryckt feminitet ger sig uttryck i hennes
humörssvängningar. Hon tycks verkligen väl-
komna chansen att få vårda Cavanaughs pojke
efter det att han brutit benet, och får då utlopp för
sin undertryckta feminitet samtidigt som för-
fattaren understryker att en kvinna kan ta hand
om sjuka och skadade bättre än vad en man kan.

Hjälten Cavanaugh lyckas genomskåda Louises
påklistrade manhaftighet och skymtar den äkta
kvinnan i henne på det sätt hon tar sig an hans
son. Han uppskattar även att hon visar tecken på
svartsjuka efter att den rike ranchägarens dotter
hälsat på hos honom, då svartsjukan av honom
tolkas som ett tecken på bevarad kvinnlighet (s.
109). Via den uppkomna rollen som änka har
Louise Naylor tvingats in i maskulint arbete och
därmed även utvecklat motsvarande egenskaper.
Hon lider av att inte få vara den kvinna hon
egentligen är ämnad till, vilket framstår som en
obalans i hennes tillvaro, vilken hjälten ser sig
kallad att rätta till genom att erbjuda henne sitt
skydd och ta henne till sin hustru. Härigenom kan
han även få bukt med sin moderlöse sons avsaknad
av den nödvändiga kvinnliga omtanken och
ömheten. Louise själv dras till Cavanaugh främst
på grund av den manlighet han visar prov på när
han ensam besegrar en grupp av Espadas
våldsbenägna hejdukar, och hon kallar honom då
för ”en verklig karl” (s. 47). Hon köper därmed
hjältens hedersbegrepp, som för honom innebär
att ”han måste stanna här och göra motstånd, hur
liten hans chans än var, annars skulle hans
självförtroende vara så underminerat att han aldrig
skulle kunna stå på sig någonstans” (s. 103).

Miriam Stark söker en stark man
Den självständiga kvinnan i Död eller levande av
Louis L’Amour (1961) heter talande nog Miriam
Stark. Tillsammans med sin broder Adam och hans
mexikanska fru Consuelo vistas hon i en canyon
långt ute i apacheland. Brodern har där hittat en
guldfyndighet, som han bearbetar under ständigt
hot av såväl gruvras som indianangrepp. Till

gruppen ansluter sig först hjälten Swan Taggart,
snart följd av prisjägaren Pete Shoyer som är ute
för att gripa den efterlyste Taggart och inhämta
en belöning för detta. De båda männens ankomst
lockar även fram apacherna vilket leder till
stridigheter och flykt. Under flykten leder
gruppens inre stridigheter till att Shoyer rider iväg
för sig, medan resten av gruppen lyckas nå en liten
stad där guldet kan säkras. I bokens slutscen dödar
Taggart den återkomne Shoyer i en duell varefter
han friar till Miriam, vilket bejakas av såväl henne
själv som av Adam. Även om syskonens relation
är kamratlig och fylld av ömsesidig respekt så är
det tydligt att hon står under hans beskydd och
det är till Adam som Taggart i första hand vänder
sig med sitt frieri. Miriam beskrivs som egensinnig
och till hennes maskulina egenskaper hör hennes
styrka och goda handlag med vapen. Det faktum
att hon är 28 år gammal och fortfarande ogift sägs
inte bekymra henne det minsta. Flera män sägs
redan ha friat till henne men alla fått korgen. När
Consuelo beskyller henne för att t o m i sängen
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föredra en bok framför en man svarar Miriam:
”Det är bättre än somliga män, svarade Miriam
torrt. Åt böcker behöver man inte tvätta strumpor”
(s. 42).

I boken framhävs vikten av att mannen är
starkare än kvinnan och att han därmed kan
garantera att beskydda sin familj. Consuelo
betonar vikten av mannens styrka så kraftigt att
hon säger att det inte gör något om han gör henne
illa, bara han är stark (s. 66). Trots att hon är gift
med Adam tvivlar hon på hans styrka och hyser
planer på att överge honom fram tills dess han i
hennes ögon under handlingens gång gett
tillräckliga bevis på sin styrka. Miriams problem
tycks å andra sidan vara att hon själv är så stark
att det blir hart när omöjligt att hitta en man som
är ännu starkare. Men Swan Taggart visar sig
besitta tillräckligt av den styrka hon söker hos en
man. En verklig kvinna finner till slut en riktig
man. I likhet med i Våldets ranch slutar berättelsen
med att den rådande obalansen återställs när den
ensamma kvinnan blir en mans hustru och därmed
hans ägodel. Swan Taggart konstaterar kallt i
bokens sista mening att han precis som i dess
början äger sin häst och sin revolver, men nu har
han dessutom en kvinna. Till skillnad från Louise
Naylor i Våldets ranch sägs inte Miriam Stark ha
påverkats negativt av sin maskulinitet, som inte
heller beskrivs som påtvingad. Men hennes bror
konstaterar att även om hon förfaller stark och
självtillräcklig är det fel av en man att låta en
kvinna vara sig själv nog då: ”Män tyckte om att
göra saker för en kvinna, och när det inte fanns
något de kunde göra fanns det ingen plats för
kärlek” (s. 14).

Några ranchdöttrar
Della Roberts i Sju hängda män (Sanford &
Fontana 1974) är dotter till ranchägaren Matt
Roberts som med hjälp av sina hejdukar styr hela
trakten med våld. När Jim Carey, hennes ungdoms-
kärlek och ägare till en grannranch, vilken
ockuperats av Roberts, återkommer efter att ha
hållit sig undan i tio år, sedan han på felaktiga
grunder anklagats för Dellas brors död, hamnar
hon i en svår mellanställning. När hon först dyker
upp på sin häst, cowboyklädd och beväpnad,
agerar hon hård i ett försök att skrämma bort Carey
från trakten för att han inte ska bli dödad av faderns

hejdukar. När hon beordrar honom att försvinna
svarar han:

- Du är för vacker för att föra ett sådant här språk.
Jag kanske skulle nämna att ett av skälen till att jag
kom tillbaka var för att träffa dig. Jag trodde att du
hade gift dig och skaffat barn precis som varje
normal kvinna skulle ha gjort. [...] Men du är Della
Roberts. En karl måste vara av ordentligt virke för
att stå ut med dig. Det är skamligt att du som är en
så vacker kvinna, inte vet vad du skall göra av ditt
liv. (s. 39)

Hon skjuter flera skott tätt bredvid Carey när han
ger sig av mot sin ranch, varefter hon istället låter
sin vrede gå ut över några av åskådarna till
intermezzot. När Della senare skyddat Carey från
att mördas i striden mellan rancherna förskjuts hon
av sin far. Fadern kallar henne för en ”hopplös
barnunge”, medan hon av motståndarsidan
beskrivs som envis, tjurskallig och som en
”djävulens katta”. När hon senare bemöts av öppen
misstro från en av Careys allierade, svarar hon
hätskt: ”Bäst att du håller käften, innan jag slår
ner kindtänderna i halsen på dig” (s. 136 f.). I
slutuppgörelsen skjuts Dellas far ihjäl av en av
sina egna. När så Carey till sist ställs inför Roberts
stenhårde förman till skurk, skjuter Della sönder
förmannens revolver, varefter Carey gör upp
räkningen med honom endast med hjälp av
knytnävarna. Därmed har Carey visat sig värdig
Della och läsaren förstår att de strax kommer att
gifta sig och slå ihop de båda konkurrerande
rancherna. Att hon är tämjd framgår av att hon
böjer sig ned och tar Careys huvud i sina armar:
”– Jim, sade hon mjukt. Hon tog fram en näsduk
och försökte torka bort blodet från hans ansikte”
(s. 158).

Den vackra ranchdottern Judy Dellaway har den
kvinnliga huvudrollen i boken Cactus Jim möter
dubbelt svek (Cody 1964). Ett gäng skurkar
försöker via giftermål och boskapsstölder ta över
familjen Dellaways ranch för att komma åt en
gömd guldskatt. Skurkarna försöker även ge
ranchens före detta förman Rod Hawtree, tillika
Judys ungdomskärlek, skulden för ett mord de
begått i syfte att bli av med honom. Jim Clancy
alias Cactus Jim, välrenommerad detektiv åt
Overlandbolaget, kallas in för att återställa lugnet.
Judy beskrivs som boskapsuppfödare till själ och
hjärta och hon är duktig både på att skjuta och att
rida. När hennes nya förman, skurken Stew Kane,
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stöter på henne tänker hon ”att han borde veta att
henne tog han inte där han ställde henne och det
gjorde ingen annan heller” (s. 31). När Cactus Jim
tillsammans med några män på Judys sida slår till
mot skurkarna i underläge är det Judy som
utformat den listiga taktiken vilket får honom att
utbrista: ”Vilken kvinna!” Under berättelsens gång
flammar Judy och Rods gamla kärlek upp på nytt
och av slutet framgår att deras giftermål ska gå av
stapeln redan nästa dag och hennes ögon fylls av
kärlek när hon betraktar sin blivande make.
Tidigare har Judy i samband med att hon just
använt sin 45:a mot skurkarna fått veta av sin
gamle trogne cowboy Pete att Stew Kane velat
gifta sig med henne bara för att komma över
ranchen, varvid hon säger: ”Men ni karlar har alltid
samma inställning. En kvinna måste ...” (s. 83).
Hon blir avbruten av skottlossning och därmed
lämnas det till läsaren att förstå vad hon menar.
Det ligger nära till hands att fylla i att en kvinna
måste tillhöra en man, och därmed ge upp sin
självständighet, för att genusordningen ska vara
återställd.

I förlängningen av föreställningen att före-
komsten av fria och självständiga kvinnor innebär
en obalans inställer sig frågan varifrån ranch-
döttrar som Della Roberts och Judy Dellaway
hämtat sin maskulinitet? Räcker det med att de
vuxit upp på en ranch och fått delta i arbetet, eller
krävs det särskilda omständigheter? De berättelser
jag analyserat ger inga svar på denna typ av frågor
då de ofta placerar läsaren direkt i handlingen och
endast ger fragmentariska glimtar bakåt i tiden.
Ett exempel som talar för att det krävs speciella
omständigheter återfinns i John Fords film Två
red tillsammans från 1961. Jag tänker här på Marty
Purcell, spelad av Shirley Jones, som framställs
som en riktig cowgirl i början av filmen för att
sedan mot slutet återfinna sin feminitet och gifta
sig med kavallerilöjtnanten. Hon berättar att
hennes lillebror blev bortrövad vid ett indian-
överfall, då hon själv sprang och gömde sig trots
att hon var satt att bevaka honom. Då pojken var
faderns ögonsten var hon tidigt avundsjuk på
honom och gjorde allt för att likna honom och
därmed vinna faderns gunst. Hon drevs sen av sina
skuldkänslor att själv försöka ta över broderns roll
för att blidka den förtvivlade fadern. I detta fall
var det alltså en kombination av avundsjuka och
skuldkänslor som skapade en pojkflicka. Det är

värt att notera att även Della Roberts far uppges
ha förlorat sin ende son (s. 15). Troligen har hon
även förlorat sin mor, då någon sådan aldrig nämns
i boken, och även detta förhållande kan i
berättelsen finnas med som en icke uttalad
anledning till Dellas utveckling till pojkflicka.

Kvinnor som förekommer i par
Hyrd mördare av Chuck Martin (1973) utmärker
sig av att ha två självständiga kvinnor av
cowgirltyp som i boken benämns ranchkvinnor.
Carrie Thompson äger en stor ranch och är erkänd
som kunnig boskapsuppfödare. Vidare så är hon
”klädd som en man vilket innebar att hon även
hade en pistol om höften, hon visste dessutom hur
hon skulle använda den.” (s. 7). Freida Inskeep är
en ranchägardotter som rider tillsammans med
cowboys och klär sig som dem. Inte helt
överraskande slutar boken med att båda dessa
ranchkvinnor gifter sig vid ett gemensamt
dubbelbröllop och därmed hamnar under varsin
äkta mans beskydd. Boken är ett bra exempel på
att även om berättelsen innehåller kvinnor av
cowgirltyp i centrala positioner så framgår inget
av detta av omslagets bild eller text. Jag tolkar
detta som om denna typ av böcker marknadsförts
med män som enda målgrupp och att det framför
allt är spänningen man velat poängtera. Ett
förhållande som väl framgår även av de deviser
man återkommande nyttjar för att göra reklam för
andra bokserier från samma förlag, som när t ex
Mustang-böckerna sägs vara ”Serien för er som
gillar hårda män och hårda tag.” Ett undantag från
denna regel återfinns dock i en annons från
Wennerbergs förlag i nummer 252 i bokserien om
Walt Slade där en kvinna i cowboyhatt och
rökande en smal cigarr säger att ”Visst kan man
läsa västernböcker fastän man är tjej.”

De två systrarna Amelia och Mary Ann Lyndon
i Gene Thompsons bok Kampen om Box L från
1966 är sinsemellan väldigt olika. Den mer
feminina Amelia har fått gå i fina skolor vid
östkusten, medan Mary Ann aldrig har lämnat
familjens ranch och under sin uppväxt varit en
riktig pojkflicka eller ”tomboy”. Bokens hjälte,
den våldsamme cowboyen Rush Alston, var från
början förälskad i Amelia som dock lämnat honom
för en riktig sol-och-vårare till skurk, som hon
även gifter sig med. När Alston väl kommit över
att han förlorat henne, växer insikten sakta men
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säkert fram att det är Mary Ann, som han delar
många barndomsminnen med, han egentligen
älskar. Denna kärlekshistoria utspelar sig i
skuggan av en dramatisk intrig där skurken och
hans hejdukar med alla medel försöker komma i
besittning av familjen Lyndons ranch, samtidigt
som Alston arbetar frenetisk för att stoppa honom.
Mary Ann sägs av hjälten ha samma ”vild-
kattsblod” som han och beskrivs nu av Alston som
en riktig cowgirl:

Han såg ner på handen som vilade på hans arm. Det
var en duglig hand. Brundbränd och hård, för hon
kunde rida och hantera en lasso lika väl som någon
cowboy. Men ändå fanns det ingenting maskulint
över de långa fingrarna. (s. 13)

Det faktum att Mary Ann aldrig underordnat sig
honom utan tvärtom alltid bjudit motstånd tycks
ha medfört att Alston aldrig sett henne som någon
han skulle kunna gifta sig med och han tänker att:
”Den karl som gifte sig med ett sånt stycke måste
vara från vettet” (s. 93). Samtidigt fattade han
tidigt tycke för den mer feminina Amelia för
hennes skönhet och mjuka sätt, men i slutet av
boken är det som om han genomskådar henne som
någon typ av våp när han tänker: ”Hon var söt

som en docka, men i övrigt ...” (s. 124). När Alston
fått sheriffen att sätta Mary Ann i fängelse för att
skydda hennes liv beskrivs hon som en vildkatta
som gör våldsamt motstånd. Hon ger Alston en
örfil när han senare släpper ut henne och kallar
honom för ”sabla karlslok”. När han då ger henne
en överrumplande kyss och bekänner sin kärlek
mjuknar hon direkt och ”kysste honom, och han
fick en försmak av allt en man kan önska sig från
en kvinna” (s. 125). Därmed är hon tämjd och
beskrivs som blyg och försagd, vilket uppges ge
hjälten en ”obeskrivlig känsla”. Läsaren förstår
att hon snart kommer att bli hans hustru varvid
ännu en cowgirl kommer att vara oskadliggjord.

Då cowgirls är starka kvinnor krävs det starka
män för att tämja dem. Man kommer osökt in på
en jämförelse av cowboyhjältens förhållande till
hästen och kvinnan. Båda måste ridas in och
tämjas innan de blir till de fogliga redskap som
mannen kräver, eller som Red Burnham säger till
Rush Alston i Kampen om Box L: ”Rush, en karl
vill se samma egenskaper hos en kvinna som hos
en häst. Dom måste stå stadigt på jorden” (s. 9).
Absolut trohet är ett krav och i Sju hängda män
formulerar Wayne Fuller den enkla sanningen att
”det är två saker man inte kan låna och det är en
hustru och en häst” (s. 45). Precis som bland
vildhästarna finns det enstaka starka kvinnor som
kräver sin man för att tämjas. Ett bra exempel från
filmens värld är Jessica Drummond i filmen Forty
Guns från 1957 (se Tabell 1). Som mäktig
ranchägare spränger hon fram på sin stora häst i
täten för sina 40 lejda revolvermän, för att sedan
ge upp all sin makt för att ge sig till den starka
sheriffen, som är den ende som är kapabel att tämja
henne. Användandet av verb som ”tame” och
”break” i filmens titelmelodi ”High Ridin’
Woman” skriven av Harald Adamson och Harry
Sukman ger klara associationer till vildhästar:

She’s a high ridin’ woman with a whip
She’s a woman that all men desire
But there’s no man can tame her
That’s why they name her
The high ridin’ woman with a whip
[...]
But if someone could break her
and take her whip away
Someone big, someone strong, someone tall
You may find that the woman with the whip
She is only a woman after all

Riktad annonsering i Walt Slade nr. 252.
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SLUTDISKUSSION
Helt klart är cowgirl i Sverige ett komplext
begrepp kopplat till en rad olika betydelser, vilka
till viss del kan ordnas från ytlig till äkta. Cowgirl
som mode och trend är yta, medan en äkta cowgirl
är kopplad till ranchliv och hästar. Ur country-
musikens synvinkel krävs av en sångerska att hon
för att kallas cowgirl ansluter till en western-
tradition, bär hatt och sjunger om den stora prärien.
Utifrån en sådan syn på identitetens djup blir
linedance till countrymusik ett övergående mode,
medan westernridning är mer äkta. Hästen är
viktig för en äkta cowgirl. Även om Algots
tillverkade kläder för cowgirlflickor på 1950-talet
var detta en övergående trend, möjligen tillfälligt
återupplivad av Jessie ”the yodeling cowgirls”
deja vu-liknande uppdykande i Toy Story vid
millenieskiftet (Disney Pixar 1999). På liknande
sätt kan en film som Urban Cowboy (Bridges
1980) eller Madonnas (2000) populära musikvideo
Don’t Tell Me ha bidragit till en tillfällig
modetrend, vilken blommat upp för en tid i
storstadens dynamiska kulturmiljö. Nya trender
från USA sprider sig som ringar på vattnet ut över
världen, och blir troligen allt mer kortlivade i den
alltmer stegrade förändringstakten.

Tveklöst uppvisar cowgirls traditionellt
maskulina egenskaper och utgör ett lysande
exempel på Judith Halbermans kvinnliga masku-
linitet, och hon definierar själv maskulinitet som
”the social and cultural and indeed political
expression of maleness” (Halberman 1998:1).
Men även om en kvinna i långbyxor bröt ett  tabu
1925, är detta inte något klart maskulint attribut
idag. Möjligheten finns att dagens svenska kvinnor
redan erövrat alla maskulina attribut, och att till
och med de aktiviteter och egenskaper jag pekat
på i Karolina Bångs seriebok ovan egentligen
redan till stora delar feminiserats. Det enda klara
undantaget kanske är att pinka stående, vilket
troligen inte heller många cowgirls gör. Det kan
även vara så att unga urbana kvinnor här befinner
sig vid fronten och att många maskulina attribut
förblir mansbundna bland äldre och ute på
landsbygden. Cowgirls maskulinitet handlar alltså
till största delen om traditionellt maskulina
attribut, som i strikt mening inte behöver vara det
idag.

Det material jag studerat tycks peka på att
tämjandet av cowgirls var en viktig fråga inom

populärkulturen under 1950- till 1980-tal, medan
idag det är erotiseringen av cowgirlfiguren som
ligger i tiden. Möjligheten finns att denna skillnad
förstorats av att olika typer av material represen-
terar olika tidsperioder. Jag har t ex inte läst så
många av de halvpornografiska westernpockets
som gavs ut i serier som Sexy Western under
perioden 1970 till ca 1990. Kvinnorna i dessa
böcker är förvisso överdrivet sexualiserade, även
om de som regel inte tycks vara av cowgirltypen.
Ett undantag är en bok i Mustang-serien där hjälten
konstaterar att ”ranchflickor, det visste Lassiter
av lång erfarenhet, brukade vara hetare och
lidelsefullare än andra kvinnor.” (Slade 1977:32).
En möjlighet är att erotiseringen av cowgirls
uppstod tidigt och utgår från den spänning som
uppstår mellan den kvinnliga kroppen och de
maskulina kläderna, vilket diskuteras av Stella
Bruzzi (1997: 178 ff.) med koppling till filmen
The Ballad of Little Jo från 1993 (se Tabell 1).
Nutidens generella regression av westerngenren
kan å andra sidan betyda att den traditionella
cowgirl-rollen i stort sett utraderats, men ändå
lever kvar i en mer pornografisk version.

En skillnad jag sett mellan pocketböcker och
tecknade serier är att en större andel cowgirls i de
senare har kvar sin frihet och självständighet vid
berättelsens slut. Denna skillnad kan enklast
hänföras till de tecknade seriernas mer episodiska
karaktär med kortare och ofta inte avslutade
berättelser. En annan möjlighet är att berättelserna
anpassats till olika åldergrupper och att tämjandet
av cowgirls isåfall är viktigare i förhållande till
böckernas vuxnare publik än till seriernas läsare
som huvudsakligen tycks befinna sig i pojkåren.
Säkert förekommer även ett visst överlapp av
läsare och i avsaknad av någon kvantifiering av
de förmodade åldersskillnaderna förblir detta
antagande endast löst grundat.

I det svenska material jag studerat har jag gjort
vissa avgränsningar som lett till att intressant
material uteslutits. Ett exempel är de indian-
kvinnor som förekommer som hjältinnor i vissa
tecknade serier. De bästa exemplen torde vara
Buffalo Bills fästmö Blå Fågeln och den unge
kiowahövdingen Silverpilens syster Månstråle i
serietidningen med samma namn. Dessa unga och
vackra indianskor är mycket talangfulla även på
maskulina områden som ridning och skjutning,
och deras insatser är ofta av avgörande betydelse
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för att episodernas problem kan lösas. Att dessa
duktiga indianskor kan tjäna som förebilder att
identifiera sig med för unga kvinnliga läsare
framgår bland annat följande insändare i tidningen
Silverpilen (1979):

Hejsan! Jag tycker att Silverpilen är en toppenbra
serietidning. Den är inte bara spännande att läsa utan
också bra ritad och berättad och mycket intressant.
Det är bra att Silverpilen inte bara handlar om
manliga indianer utan också om kvinnor och barn,
tycker jag. Det är ju inte så ofta tjejer förekommer i
såna här tidningar. Ina, 15 år

En möjlighet att bredda min studie hade varit att
fråga sig om det i Sverige finns någon mot-
svarighet till de äkta amerikanska cowgirls som
jobbar med boskap på rancher? Det skulle kunna
gälla kvinnor som innehar jordbruk med kreatur,
eller samekvinnor som använder sig av hästar
inom renskötseln. Vi har åtminstone haft rancher
med köttdjur i södra Sverige, t ex på Revingehed
i Skåne. Jag minns en TV-dokumentär om en
krokig och envis gammal gumma i Småland som
vägrade lämna ifrån sig sina kossor, trots att
myndigheterna gjorde allt för att knäcka henne
(Gerdehag & Aulin 2011). Nog var väl det en äkta
cowgirl, och helt utan westernattribut. Hon var
dock utan häst, till skillnad från kvinnorna på
danska Läsö i Kattegatt, som till skillnad från
flertalet andra kulturer innehade uppgiften att köra
och arbeta med häst ända fram till mitten av 1800-
talet (Stoklund 1988:42). Alltmedan öns män
tillbringade långa tider till sjöss.

När jag började denna studie observerade jag
att ordet cowgirl inte gav en enda träff i Umeå
universitetsbiblioteks databas ALBUM. Så illa
ställt är det som väl är inte längre, och utifrån
innehållet i min uppsats vill jag även mena att det
är dags för Svenska akademien att officiellt
införliva ordet i det svenska språket. Cowboyen
har en kvinnlig motsvarighet som behöver sitt
språkliga tecken, vilket inte bör fortsätta att
osynliggöras.

SAMMANFATTNING
Med utgångspunkt i nordamerikanskt ranchliv och
rodeoverksamhet har kategorin cowgirl, det vill
säga cowboyens kvinnliga motsvarighet, blivit del
av westernmytologin som den kommit till uttryck
inom populärkulturen. I skuggan av den domi-
nerande cowboyen har representationer av

cowgirls i mycket begränsad omfattning impor-
terats till Sverige via amerikansk film, musik och
populärlitteratur, åtminstone från 1940-talet och
framåt. Vid sidan av den rena importen av
amerikansk populärkultur har cowgirl-figuren
även kommit att brukas mer eller mindre sällsynt
i svenskproducerad populärkultur med western-
tema, och även anpassats till en svensk publik via
byte av språkdräkt. En cowgirl-identitet har hos
oss även odlats bland såväl utövare som åskådare
inom olika fritidsaktiviteter som westernridning,
linedance och andra arrangemang med koppling
till amerikansk countrymusik. Ett gemensamt drag
återfinns här i klädseln, vilken kan ses som ett
särskilt mode, omfattande bland annat hatt, jeans
och boots.

Min undersökning av i vilken omfattning och
på vilket sätt representationer av kvinnor av
cowgirltyp återfinns i tecknade westernmagasin
och westernpockets visar på en begränsad
förekomst med vissa återkommande teman. I
likhet med vad som observerats i westernfilmer
är det, med vissa undantag bland de tecknade
serierna, så att en cowgirl vid berättelsens slut
måste tämjas, genom giftermål om hon är god,
och genom döden eller frihetsberövande om hon
är ond. I de historier som slutar med äktenskap
betonas vikten av att hon som stark kvinna endast
kan tämjas av en stark man, som måste vara
starkare än vad hon själv är. I detta sammanhang
kan likheter ses till förhållandet mellan cowboyen
och hans häst. Bland det fåtal cowgirls som förblir
otämjda kan nämnas Madame 44, som är hjältinna
i en episodisk tecknad serie.

Cowgirls är ett bra exempel på ”female
masculinity”, enligt vilket synsätt en kvinnlig
kropp uppvisar traditionellt maskulina attribut i
en kombination som kan representera såväl en
lesbisk som en heterosexuell sexualitet. Med
utgångspunkt i distansen mellan den kvinnligt
bekönade kroppen och de maskulina kläderna
omges cowgirls av en erotisk spänning, vilken
även kan kopplas till deras ridande av bångstyriga
hästar. Den nutida erotiseringen av cowgirls
exemplifieras utifrån popmusik, film och en
svensk seriebok. Exponeringen av cowgirls i
sexuella sammanhang sker främst inför en manligt
underordnande blick, men även inom en lesbisk,
mer frigörande kontext.
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