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Inledning 
 

Wijdare säger han, huru Solen beklagar sig at hon har warit en qwinna, en Man, en yngling, en 
Pilter. Här måste man achta, at både Himmelske kropparna, så wäl som Konungarna ljknas stundom 
widh Man och Qwinna, men icke alla, icke heller altijd1 

 

Den här uppsatsen kommer att behandla hur könade subjektspositioner konstrueras i Olof 

Rudbecks verk Atlantica del 2 från 1689.2 En konstruktion som görs via en allegorisk 

framställning av himlakroppar, mytologiska karaktärer och kungar. Jag har intresserat mig för 

boken då jag vid tidigare läsningar av svenska vetenskapsmän som Carl von Linné har förstått 

att de har hämtat inspiration från Rudbeck för deras egna vetenskapliga skildringar. Linné 

använder sig till exempel av Rudbecks göticistiska logik i sin framställning av ”lappar” och 

”hottenttottar”, där samerna ses som de främsta ”naturfolket” (även om de också benämns 

som ociviliserade vildar) på grund av det kyliga klimatet och khoikhoi-folket som de lägst 

stående, då värmen gör dem förslappade och svampaktiga i kroppen. 3 

 

Atlanticans starka nationalistiska prägling och sammanbindande av mytologi och vetenskap 

intresserar mig på grund av dess vetenskapliga ställning, där dess artikuleringar genom en 

historisk genealogi ingriper i och har haft betydelse för senare vetenskapliga diskurser. Olof 

Rudbecks titulerades som naturforskare, historiker och professor i medicin. Han var en av 

upptäckarna av lymfkärlssystemet, och instiftade den anatomiska teatern och den botaniska 

trädgården i Uppsala.4 Tillsammans med sin son Rudbeck d.y. har han även beskrivits som 

”svensk humanioras pionjärer”.5  

 

På samma sätt som benämnandet av en vetenskaplig disciplin/ett vetenskapligt 

förhållningssätt ingriper en historisk och kulturell föränderlighet har även könskategoriers 

förståelseramar genomgått förskjutningar av meningsskapande processer. Nutida vetenskap 

kan inte helt frigöra sig ifrån historiska implikationer och jag ser det därför som relevant att 

påvisa hur den tidiga/förmoderna vetenskapen artikulerade subjektspositioner.  

 

                                                 
1 Olof Rudbeck, Olaus Rudbecks Atlantica: svenska originaltexten.(Stockholm: Lärdomshistoriska samfundet, 
1939) s, 414. 
2 Verket utkom i 4 delar mellan åren 1679-1702. 
3 Gunnar Broberg”Varför reser Linné? Varför springer samen?” I: Jacobsson, Roger (red): Så varför reser 
Linné? Perspektiv på Iter Lapponicum 1732 (Umeå: Carlssons, 2005), s. 33. 
4 Gunnar Broberg ”Olof Rudbeck (1630-1702)” I: Ragnar Björk & Alf W. Johansson (red.): Svenska historiker – 
Från medeltid till våra dagar (Stockholm: Nordstedts, 2009), s. 115. 
5 Broberg 2009, s. 123. 



 4 

För att ge en förståelse för den vetenskapliga diskursen inom vilken Rudbecks var verksam, 

vill jag börja med att kort beskriva göticismen. Göticismen kännetecknas tydligast genom 

hävdande av den egna nationens storhet. En världssyn som historiskt har framkommit i 1300- 

och 1400- talens rimkrönikor6 och uppmärksammats bland annat genom biskopen Nicolaus 

Ragvaldis framförande av den svenska storheten vid ett kyrkomöte i Basel år 1434.  Ragvaldi 

försökte då få tillträde till de högst rankade bänkarna vid mötet, genom att framlyfta Sverige 

tidigare storhet, som den mäktigaste och mest betydelsefulla nationen, då Goterna (vars 

storhet inte ifrågasattes) var de samma som Göterna från Götaland. Kopplingen till Goterna 

har även hävdats av till exempel danska göticister vilka menade att Goterna egentligen var 

Juter från Jylland.7  

 

Under 1600-talet utvecklades göticismen till en statsideologi som även hävdade en tidigare 

svensk kulturell storhetstid. Svenska vetenskapsmän tillskrev bland annat grekiska och 

Egyptiska kulturyttringar ett svenskt historiskt ursprung. Inom den här nationalistiska 

föreställningsvärlden var Olof Rudbeck d.ä. verksam, troligen var han även den som drev de 

göticistiska tankarna längst då han bland annat hävdade att den grekiska filosofen Platons  

(427-347 f.v.t. 8) sjunkna ö Atlantis i själva verket var beläget under Sverige.9  

 

Rudbeckianismen särskiljer sig delvis från andra göticistiska yttringar, kanske framför allt 

genom det mer extrema framhävandet av Sveriges kulturhistoriska storhet. Den här uppsatsen 

kommer inte främst att fokusera på konstruerandet av den svenska identiteten inom denna 

diskurs, utan snarare på hur könade/könande subjektspositioner framträder i Rudbecks text 

Atlantica, positioner som inte alltid/helt går att frigöra ifrån varandra. Att studera verket ur ett 

genusvetenskapligt perspektiv kan därmed även hjälpa oss att få ett historiskt perspektiv på 

hur nationalistiska föreställningar länkas samman med förståelser av könskategorier.  

 

Den väldigt övergripande och generaliserande förklaring som jag har framfört här, är främst 

menad att underlätta något för läsaren att förstå de resonemang som senare kommer att lyftas 

fram. Atlantica rör sig inom ett vetenskapsfält där gränsen mellan mytologi, historia och 

                                                 
6 En folklig historisk framställning i bunden form, under 1300-1500 talet skrevs svenska rimkrönikor som 
tillsammans täcker stora delar av den svenska medeltida historien. http://www.ne.se/lang/rimkr%C3%B6nika 
7 Mats Malm, Minervas äpple – om diktsyn, tolkning och bildspråk inom nordisk göticism (Stockholm: Brutus 
Östlings bokförlag Symposion, 1996), s. 12-14. 
8 f.v.t. förkortning av ”före vår tideräkning”, e.v.t. ”efter vår tideräkning”, används istället för f.kr. och e.kr. då 
dessa har en religiös koppling.  
9 Malm s. 13-14. 
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naturvetenskap idag kan tyckas allt för vag, omskrivandet av till exempel grekiska myter till 

en svensk historia kan även tyckas något absurd. Jag vill därför påvisa att Rudbeck inte var en 

ensam nationalist med hybris, utan ingick i en då vetenskaplig diskurs, som även kom att 

influera senare västerländska vetenskapsmäns kartläggningar av naturen. Den diffusa 

distinktionen mellan vetenskap, konst och diktning kan mycket väl (utöver ett patriotiskt syfte 

och/eller förståelseram) ha påverkats av tryckpressens relativt nya intågande. Uppdelningen 

mellan vad som kom att benämnas som vetenskapliga skrifter och skönlitterära verk var länge 

en otydlig gräns, ett källkritiskt förhållningssätt var därmed heller inte helt utvecklat, och 

gränsdragningen mellan ”fakta” och ”diktning” därmed även vag.10  

 

Samtidigt som jag vill visa på en diskurs som möjliggör Rudbecks tolkningsmodell, som även 

omöjliggör vissa andra möjliga tolkningar rörande mytologi och svensk historieskrivning, vill 

jag även lyfta fram att flera av de föreställningar som framträder i texten om egenskaper 

kopplade till en dikotom könsuppdelning reproduceras än idag. En historisk redogörelse av 

könande processer kan öka förståelsen av dessa processer, och visa på en möjlig förståelse av 

historia som är någonting mer än ett befästande av tidigare patriarkala strukturer med en 

kroppslig förankring, där stridande diskurser utelämnas. Där förståelser/beskrivningar som 

lämnar andra möjliga öppningar för personers ageranden och subjektspositioneranden utesluts 

ur vår förståelse av historien. 

 

Syfte och Frågeställningar 
 
Mitt övergripande syfte är att utforska hur kön framställs och (re)konstrueras inom en 

göticistiskdiskurs. Jag intresserar mig för vilka handlingsutrymmen som (o)möjliggörs genom 

språkligt formulerade subjektspositioner, och genom ett historiskt nedslag i Rudbecks 

Atlantica förankra dessa meningsskapande processer i ett historiskt perspektiv.  

 
Mer precist tänker jag undersöka vad som händer med mytologiska skildringar när de skrivs 

in i en göticistisk diskurs. Hur subjektspositioner som ”man” och ”kvinna” 

definieras/kontrasteras mot varandra utan att bli låsta identiteter, och hur förflyttningar mellan 

                                                 
10 Elizabeth L. Eisenstein menar att det åtminstone under 1-1,5 århundrade inte fanns någon tydlig uppdelning av 
vetenskapliga och icke vetenskapliga texter, vilket bland annat ledde till att ockultismen fick en ganska stark 
förankring, något som i senare tid har benämnts som nonsensvetenskap.). Boktryckeriet kom i igång på 1400-
talets mitt, men den första boken utkom först 1483 i Sverige.  
The Printing Revolution Early Modern Europé (New York: Cambridge university press, 2005), s.157-158. 
 http://www.tekniskamuseet.se/1/890.html 
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dessa positioner begripliggörs i Rudbecks läsning av mytologierna. Fokus kommer därmed att 

riktas mot en diskursiv kamp mellan olika diskurser rörande kön/genus, som återfinns i texten 

samt i vissa fall andra tolkningar av de allegoriskt använda mytologierna.  

 

Hur formuleras könade subjektspositioner i Rudbecks omskrivningar av mytologiska 

karaktärer?  

Vilka möjligheter/uteslutningar medför detta rörande könsöverskridande praktiker? 

Hur begripliggörs dessa könsöverskridande praktiker i texten? 

 

Tidigare forskning 
 

Maja Bondestam, forskare inom idé- lärdomshistoria vid Uppsala universitet, gav år 2010 ut 

boken: Tvåkönad: studier i den svenska hermafroditens historia11, i vilken Bondestam 

kontrasterar Rudbecks Hermafroditbegrepp mot Aegidius Albertinus (1560-1620) mer 

kroppsliga tolkning, och sätter in det i en idéhistorisk kontext. Bondestams redogörelse över 

Rudbecks hermafroditbegrepp har varit avgörande för mitt val av material, då jag specifikt 

valde kapitel 5, bok 2, för min analys då jag redan visste att Rudbeck skildrade himlakroppar 

som mytologiskt könade subjekt där, samt framförde sin syn på hermafroditbegreppet som en 

allegori för könsöverskridande praktiker. Min vetenskapliga ansats skiljer sig dock från 

Bondestams då jag inte lägger främsta fokus på hermafroditbegreppets betydelse och 

föränderlighet, utan hur subjektspositioneringar formuleras i kapitlet som helhet.12 

 

Jag har inte hittat någon annan tidigare forskning rörande förhållandet mellan konstruerande 

av könade subjektspositioner och Rudbecks Atlantica. Atlantican, Rudbeck och göticismen 

finns det däremot en större mängd skrivet om, bland annat av idéhistorikern Gunnar Broberg 

och litteraturvetaren Mats Malm, vilka båda har skrivit texter som har hjälpt mig med mitt 

arbetes mer kontextualiserande delar. Istället för att ge en överblick över ett forskningsfällt 

som inte direkt rör mitt valda ämnesområde vill jag här kort presentera två andra texter som 

har haft större betydelse för arbetet med min uppsats.  

 

                                                 
11 Maja Bondestam, Tvåkönad: studier i den svenska hermafroditens historia. (Nora: Nya Doxa 2010). 
12 Rudbecks utlägg om hermafroditbegreppet är väldigt kort, så större delen av mitt använda material skiljer sig 
även från Bondestams, 
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Making Sex – Body And Gender From The Greeks To Freud13 av Thomas Laqueur är en 

historisk beskrivning av förståelsen av personers könstillhörighet. Dikotomin man och kvinna 

menar han inte alltid har förståtts utifrån en strikt kroppslig diskurs. Förståelsen av kön 

baserat på ”naturliga” kroppsliga egenskaper, med ett socialt konstruerat genus, utgör en 

tvåkönsdiskurs som han menar blev allt mer dominerande under 1700-1800-talet.14 Tidigare 

menar Laqueur att alla kroppar mer eller mindre förstods som olika versioner av ett kroppsligt 

kön, där själva könsorganet antingen var vänt inåt eller utåt.15 Det sociala könet (genus) sågs 

däremot som en mer fast identitet än den kroppsligt tillskrivna könstillhörigheten. I 

enkönsdiskursen (som jag har valt att benämna hans modell som) sågs kvinnan snarare som 

en svagare man, än som ett eget kön, där hennes sociala agerande sågs som naturligt givet, 

medan kroppen förstods mer som en social/kulturell konstruktion. Laqueur utgår främst från 

en medicinsk diskurs, bland annat från anatomiteatrarnas beskrivningar av dissekerade 

kroppar.16  Rudbeck instiftade anatomiteatern i Uppsala, och om vi antar Laqueurs modeller 

så befann han sig även tidsmässigt någonstans mitt i den diskursiva kampen om 

könsförståelsens hegemoni.17 Laqueurs teorier förefaller därmed vara bra historiska 

referensramar för hur Rudbecks framställningar får en diskursiv betydelse. Jag vill här 

förtydliga att jag främst använder Laqueur som en historisk referens, och inte som en teoretisk 

utgångspunkt. En- och tvåkönsmodellen utgör tillsammans med göticismen ett diskursivt fält 

som jag använder för ett begripliggörande av Rudbecks framställningar, diskurser som får en 

växlande framträdan i texten.  

 

Religionshistorikern Britt-Mari Näsström har skrivit om kvinnliga mytologiska karaktärer och 

hur de har tillskrivits olika betydelser av historiker/religionsvetare. Näsström menar att 

kvinnliga karaktärers aktörskap ofta har negligerats/reduceras till att passa in i samtida normer 

rörande kvinnors handlingsutrymme. Boken Nordiska gudinnor – Nytolkningar av den 

förkristna mytologin18 har jag använt mig av för att få en övergripande uppfattning av vilka 

karaktärer/berättelser som Rudbeck refererar till.19 

 

                                                 
13 (Cambridge/London: Harvard University Press, 1990). 
14 Laqueur s. 29. 
15 Laqueur s. 26. 
16 Laqueur s. 70-98. 
17 Broberg 2009, s. 116. 
18 (Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2009). 
19 Rudbeck växlar ofta mellan olika stavningar av namn, dessa är inte alltid koherenta med karaktärernas numera 
”allmänt vedertagna” namn, och jag har i de fall jag har kunnat lokalisera karaktärens ”korrekta” namn valt att 
använda mig av det, för att underlätta för läsaren.  
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I forskningssammanhanget blir således mitt eget bidrag att ge ett genusvetenskapligt 

perspektiv på en text som i (idé-)historiska sammanhang ofta förekommer som ett exempel på 

göticismens yttringar. En läsning av ett material vars föreställningar kring könstillhörigheter 

(med undantag för Bondestam) i stort har förbisetts. Användandet av nutida 

genusvetenskapliga teorier, blir även ett sätt att synliggöra hur texten kan förstås idag.  

 

Presentation av källmaterial 
 

Atlantica är ett omfattande verk i fyra delar och jag har därför avgränsat mitt material till 

kapitel 5 ”Om Solenes dyrkan och huru dhen in til andre länder Europam, Asiam och Africam 

är utförd” i: Olaus Rudbecks Atlantica: Svenska orginaltexten, del 2.20 I vilken Rudbeck 

(främst) diskuterar olika mytologier som allegoriska framställningar av solen, månen och 

jorden. En allegorisk framställning som bygger på ett tillskrivande av könade positioneringar 

baserat på av egenskaper så som styrka, bördighet etcetera, egenskaper som får en kodande 

funktion för könspositionernas innebörd.  

 

Rudbeck ser Mytologin som en gåta om sanna, historiska företeelser. Inte som att de i första 

hand har ett moraliskt sanningsvärde, utan som att de genom omskrivningar, berättar en sann 

eller falsk historia. Rudbeck använder sig således, delvis av ett euhemeristiskt förhållningssätt 

då han reducerar myter till historiska berättelser. Samtidigt som naturen används som en 

symbolisk representation för att stödja dessa myters giltighet.21 Rådande motstridigheter 

mellan de myter som Rudbeck för samman till en historisk skildring, används som bevis för 

hans tolknings giltighet, då han menar att det är troligare att en händelses omskrivna 

skildrande skulle variera mellan olika berättare, än att de alla skulle skildra händelsen på 

samma sätt.22 

 

Rudbecks metodologi tillåter honom alltså att se flertalet myter som allegoriska beskrivningar 

för en och samma kung eller gud, något som han gör genom språkliga liknelser och 

reduceringar av beskrivna egenskaper och attribut. Genom det här benämnandet impliceras 

även värderande och normerande föreställningar kring handlanden och framställanden av 

subjektspositioner som till exempel ”Man” och ”Kvinna”. Rudbeck läser inte själv främst 
                                                 
20 Rudbeck. 
21 Malm s. 85-87. 
22 Malm s. 77-78. 
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mytologier som moraliskt/etiskt laddade berättelser, men hans skildring medför 

moraliskt/etiskt laddade konsekvenser baserat på vilka subjektspositioner som (o)möjliggörs 

för faktiska individer.  

 

Kapitlet har en tematisk uppdelning där hoppande resonemang förs rörande myter som 

tillskrivs en gemensam uppkomst, tematiken är inte alltid helt självklar och kan röra såväl en 

specifik myt, som kalenderåret eller specifika seder.  

 

Teori och metod 
 

Performativitet och periferi  
 

Om genus är en norm, är det inte samma sak som en modell som individer försöker efterlikna. Det 

är tvärtom en form av social makt som skapar fältet av begripliga subjekt, och ett maskineri genom 

viket genusbinariteten inrättas.23 

 

Den politiska filosofen Judith Butler diskuterar i ovanstående citat förhållandet mellan normer 

och genus. Normen är för Butler den process som styr begripligheten. En person som 

underkastar sig en norms abstraktioner framstår som begriplig, medan en person som rör sig i 

dess periferi fortfarande kan vara begriplig men alltid i förhållande till det riktigt begripliga.24 

Butler vänder sig emot Simone de Beauvoirs förståelse av kvinnan som en socialt konstruerad 

identitet då den blir en reproducering av den cartesianska dualismen, där människans genus 

blir helt särskilt från kroppen. 25 Istället menar Butler att även kroppen bör förstås som en 

konstruktion, då den enbart blir begriplig genom tillskrivandet av egenskaper, och därmed 

inte heller helt går att särskilja från konstruktionen av genus. Kroppar blir begripliga genom 

den heterosexuella matrisen, där föreställningen om fasta könstillhörigheter som dikotomier 

länkas samman med en tvångsmässig heterosexualitet. Det heterosexuella begäret blir enbart 

begripligt genom en performativ binaritet mellan positionerna kvinna och man, där 

differentieringen från den motsatta polen blir central för att skapa begriplighet. Att förstås 

som kvinna kopplas samman med att vara feminin och kvinnlig, och kroppen förstås utifrån 

                                                 
23 Judith Butler, Genus ogjort – Kropp, begär och möjlig existens, sv. Övs. Karin Lindeqvist (Stockholm: 
Nordstedts akademiska förlag, 2006b) s. 65. 
24 Butler 2006b s. 59. 
25 Judith Butler, Gender Trouble – Feminism And The Subversion Of Identity (New York/London: Routledge 
Classics, 2006a) s. 16-17. 
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inläsandet av kulturella betydelser kopplat till rådande normer. Varken kön eller genus blir 

därmed förståeligt utanför kulturens påverkan, och kan då inte heller ses som fördiskursiva 

eller av naturen givna.26 

 

Butlers förståelse av könande processer kommer att utgöra en del av det teoretiska ramverk 

som jag använder mig av i min analys. Rudbecks förståelse av kön/genus skiljer sig från 

samtida förståelser, men skildringen visar fortfarande på en form av performativitet och 

förutsatt heterosexualitet genom vilka könade subjektspositioner blir begripliga. Butlers 

teorier om begriplighet, och begriplighetens periferi lämpar sig även som angreppssätt för de 

tvetydiga framställningar av könspositioner, och förflyttningar mellan dessa positioner, som 

framträder i texten. Användandet av Butlers teorier är att röra sig utanför Rudbecks samtida 

förståelse av könstillhörigheter, men kan visa på andra möjliga tolkningar av historien och ge 

oss ett historiskt perspektiv på samtida debatter.  

 

Diskursteori 
 

En lära förbinder individerna med vissa typer av yttranden och förbjuder därmed alla andra. Men å 
andra sidan använder den sig av en viss typ av yttranden för att förbinda individerna sinsemellan 
och därigenom särskilja dem från alla andra.27  

 

Ovanstående citat visar på hur Foucault beskriver diskursen som språkligt konstruerad 

samtidigt som den agerar konstruerande för vilka yttranden som är möjliga att framföra inom 

en diskurs. Diskursen är både ett objekt för våra begär och någonting vi inte kan undfly, en 

språklig formation genom vilken vi förstår världen och blir möjliga igenom. En formation där 

makt inte går att knyta till en viss punkt utan snarare ses som ett spänningsfällt som 

genomsyrar alla samhällskikt och situationer. Foucaults syn på makt förs vidare i 

diskursteorin, utformad av de politiska teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe.28 

Min utgångspunkt är grundad i diskursteorin, en teori som jag även ser som ett metodologiskt 

tillvägagångssätt.  

 

                                                 
26 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda (Stockholm: Atlas, 2002) s. 70-71. 
   Butler 2006b s. 95. 
27 Michel Foucault, Diskursens ordning – Installationsföreläsing vid Collége de France den 2 december 1970, 
sv. Övs. Mats Rosengren (Stokholm: Brutus Östlings bokförlag 1993) s. 31. 
28 Marianne Winther Jørgensen & Louise Philips, Diskursanalys som teori och metod, sv. Övs. Sven-Erik 
Torhell (Lund: Studentlitteratur, 2000) s. 20. 
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Diskursteorin beskriver vår omvärld som uppbyggd av diskursivt konstruerade språkliga 

formuleringar. Det vill säga vår förståelse av både vår materiella och sociala omvärld baseras 

på att vi placerar tecken (begrepp/föremål) i relation till andra tecken, varigenom betydelse 

formas. Ett sådant ”nät” av tecken (moment) kopplade till varandra, blir det som utgör en 

diskurs.29  

 

Betydelse kan fixeras inom en diskurs men är för den delen inte en nödvändig sanning. 

Definitionen är under en konstant skapandeprocess och utesluter alltid andra möjliga 

förklaringar och kan därmed inte slutgiltigt fixeras.30 Kortfattat skulle jag beskriva 

diskursteorin som en partikulär världssyn, där olika positioner möjliggör olika förstålelser av 

omvärlden, där olika partiklar konstitueras i förhållande till varandra.  

 

Ett diskursivt fält (stridande/kontrasterande diskurser i relation till varandra) (o)möjliggör 

vissa förståelser av ett fenomen, som till exempel begreppet Kvinna, samtidigt som andra 

diskurser konstruerar samma begrepp utifrån andra betydelser. Om vi ser uppfattningen om 

könstillhörighet som det diskursiva fältet, finner vi även inom Rudbecks text motstridiga 

diskurser om hur de könade positionerna bör förstås. Jag kommer att kort förhålla mig till 

enkönsdiskursen och tvåkönsdiskursen (Laqueurs modeller) samt en götecistisk diskurs i min 

läsning av hur begreppen kvinna och man framträder i texten. Men framförallt kommer jag att 

förhålla mig till den tematiska uppdelningen av förståelse som jag själv har återfunnit i texten.  

 

Den språkliga formuleringen av ett begrepp möjliggör vår förståelse av begreppet samtidigt 

som det alltid utesluter andra möjliga förståelser, något som jag själv måste förhålla mig till 

och samtidigt inte kan undvika. Formuleringen av min analys konstruerar nya förståelse-

(o)möjligheter i samma stund som jag dekonstruerar Rudbecks benämnande.  

 

Då diskursteorin främst är en teoretisk utformning har jag valt att använda mig av sociologen 

Malin Wreders, text Ovanliga analyser av vanliga material – Vad diskursteori kan göra med 

enkäter31, som stöd för mitt metodologiska tillvägagångssätt. Wreder utgår ifrån Laclau och 

Mouffes teoribildningar och beskriver utförligt för en möjlig metodologisk användning av 

dessa. Det metodologiska tillvägagångssätt jag har valt för min analys bygger på en kodning 

                                                 
29 Winther Jørgensen & Philips s. 32-33. 
30 Winther Jørgensen & Philips s. 31. 
31 I: Mats Börjesson & Eva Palmblad, Diskursanalys i praktiken (Malmö: Liber, 2007). 
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av materialet där jag definierar vilka (relevanta) diskurser som framgår i materialet, genom de 

nodalpunkter, och moment som jag finner viktiga. Inom dessa kommer jag även att placera de 

subjektspositioner/mästersignifikanter som jag har valt för min analys. Subjektspositionernas 

betydelse kommer jag att definiera genom ekvivalenskedjor (sammanlänkanden av 

betydelseskapande artikulationer för respektive signifikant). Metoden är främst en kodning av 

materialet som för mig möjliggör min tänkta analys.  

 

Praktiskt tillvägagångssätt 
 
Jag har i min första läsning av kapitlet valt att transkribera de delar som på något sätt berörde 

mitt ämnesområde, till en (mer) standardiserad stavning och delvis även till ett mer nutida 

språkbruk, detta för att lättare kunna söka efter specifika stycken och tematisera materialet. 

Tematiseringen gjorde jag genom att först färgkoda transkriberingen baserat på benämnda 

könstillhörigheter, vilka jag sedan placerade ut på två kartor (som vi skulle kunna kalla 

textens diskursiva fält för benämningen man respektive kvinna). Båda kartorna färgkodade jag 

sedan utefter tillskrivna egenskaper, en kodning som gjorde att jag kunde benämna 

framträdande subjektspositioner som till exempel krigare och moder. De specifika 

positionerna som föreföll vara sammanlänkade med varandra slog jag sedan ihop till den 

valda tematiska uppdelningen: Maskuliniteten och krigaren samt Reproduktionen och 

föräldraskapet. Transkriberingen och kartorna har varit nödvändiga för mitt arbete då 1600-

tals svenskan (för mig) inte går att läsa igenom lika snabbt och kapitlet har inte heller några 

underrubriker, eller något som på annat sätt gör det lätt att lokalisera specifika utsagor. Jag 

har dock återgått till Atlanticans originalspråk då jag i analysen har använt mig av specifika 

textstycken, detta för att minimera risken för förvrängningar av betydelser och språkliga 

implikationer.  

 

Likt det att Rudbeck befann sig inom en göticistisk diskurs vid skrivandet av Atlantica så 

befinner jag mig nu inom en genusvetenskaplig diskurs och är även skolad inom en 

idéhistorisk diskurs. Diskurser som möjliggör och omöjliggör hur min analys kan yttra sig, 

vilka teoretiska och metodologiska ramverk jag kan röra mig inom och vilken typ av kunskap 

jag kan producera. Detta kanske även är grunden till att jag har valt att innefatta ett visst 

empiriskt inslag i uppsatsen, då Atlantica är en text som vanligtvis inte lyfts fram inom 

genusvetenskapliga discipliner, och inte heller är ett material som jag kan förutsätta att 

personer inom mer historiska discipliner har varit i kontakt med, mer än genom 
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andrahandskällor. Därför tänker jag att ett kontinuerligt beskrivande av det använda materialet 

bör underlätta för läsaren att följa mina resonemang. 

 

Begrepp 
 
Tecknens betydelse formuleras genom att de positioneras i förhållande till varandra, tecken 

som inom en diskurs möjliggör betydelsen av varandra kallas för moment. Tecken som stör 

denna betydelse, som tillskriver ett moment en annan innebörd utifrån en annan diskurs kallas 

för element. 32 

 

Diskursiv kamp benämner motstridiga diskurser där båda strävar efter att uppnå/upprätthålla 

en hegemonisk ordning, förflyttningen Rudbeck gör mellan en enkönsmodell och en 

tvåkönsmodell är ett exempel på en sådan kamp, som jag återkommer till senare i texten.  

 

Subjektsposition, benämner dessa positioner utan att för den sakens skull ha en kroppslig 

förankring. Subjektspositionen blir en möjlig position att inta, för att förstås som t.ex. kvinna. 

Samtidigt som handlanden utanför benämnd subjektsposition konstrueras i förhållande till 

någonting annat, det som är att inte vara kvinna. Handlanden utanför subjektspositionens ram 

gör därmed att personen inte helt kan förstås som en del av den, inte helt förstås som kvinna.  

 

Subjektspositionen är beroende av diskuren, och kan inom olika diskurser laddas med olika 

betydelser. Jag varken tror att det går, eller har som ansats att beskriva vad det är att vara 

kvinna, då begreppets betydelser är konstant föränderligt beroende på vilka diskurser det rör 

sig inom. Dessa är både kulturellt konstruerade så väl som föränderliga över tid och rum. Jag 

vill däremot beskriva vad denna subjektsposition laddas med för betydelse genom Rudbecks 

benämnande, och under vilka premisser en person kan inta denna subjektsposition.  

 

Dessa subjektspositioner (som skulle kunna benämnas som mästersignifikanter/herre-

signifikanter, då det trots sin föränderlighet har intagit en historisk positionering som mer 

eller mindre självklara identiteter) har en strukturerande funktion inom det diskursiva fältet, 

då deras betydelse skapas i samspel med de övriga moment/element som rör sig inom fältet. 

                                                 
32 Winther Jørgensen & Philips s. 33-34. 
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Benämnandet av positioneringarna agerar där med även befästande av subjektspositionens 

funktion. Ett språkligt dilemma som jag inte kan undkomma.33 

 

Begreppen Man och Kvinna är två könskodade begrepp, som inte är helt oproblematiskt att 

använda sig av, då benämningarna riskerar att befästa normerande föreställningar av kroppars 

performativitet. Jag kommer dock att använda mig av dessa könade begrepp samt han/hon vid 

de fall de förekommer i Rudbecks text, för att inte reducera de implikationer texten bär på. 

Detta kan även medföra en viss inkonsekvens i benämnandet då Rudbeck kontinuerligt 

refererar till solen som hon, även i argumentationer om solens manliga position.  

 

Disposition 
 
Då mitt primärmaterial består av en text, har jag valt att använda mig av en tematisk indelning 

av min analys. Materialet skulle varken vinna på eller ens vara helt möjligt att strukturera upp 

i en kronologisk indelning. Tematiskt inleder jag min analys med ett utlägg om Attis, för att 

tydliggöra hur Rudbeck förhåller sig till mytologi som allegoriska skildringar av 

himlakroppar, och visa på hur tillskrivandet av könstillhörighet därmed kan växla beroende på 

årstid. Efter det kommer jag att gå in på den centrala tematiken maskuliniteten och 

krigsmannen samt reproduktionen och föräldraskapet och avslutningsvis en del om 

hermafroditens metaforik, där förflyttningar mellan subjektspositioner diskuteras.  

 

Analys 
 
Jag vill här inleda min analys med ett utlägg om Rudbecks användande av mytologiska 

karaktärer som metaforer för olika årstider. Detta genom att exemplifiera med skildringar av 

Attis och hans symboliska position som kvinna och man, främst hos Rudbeck men även 

genom ett inlyftande av andra tolkningar av den mytologiska karaktären.  

 

Rudbeck vars världsbild har en starkt göticistisk prägel, där han ser Sverige som historiskt 

mytologiska skildringars utgångspunkt, lyfter fram årstidernas föränderlighet i dagsljus som 

ett argument för att dessa gåtor har uppkommit just här. En omskrivning av berättelser som 

delvis tilldelar mytologiska karaktärer en symbolisk roll för solen, men som även agerar 

                                                 
33 Laclau & Mouffe s. 26. 
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normerande för den svenska storheten, då dessa karaktärer inte alltid går att förstå som 

allegoriska berättelser om solens gång i fall de inte tillskrivs en viss geografisk kontext.  

 

Rudbecks tillskrivning av geografisk placering anpassas efter berättelsernas symboliska 

vinter, vilket gör att flertalet sägs ha uppstått ovanför Torneå. Artikulationen av naturens olika 

egenskaper beroende på plats/årstid skapar en växlande subjektsposition för solen att inta. 

Solens positionering beskrivs som en föränderlig process, där den begripliggörs som man, 

kvinna eller yngling beroende på dess styrka och/eller tid på året. 

 

En återkommande mytologisk karaktär, vars dramaturgi har fått en allegorisk betydelse för 

solen är Attis. De flesta myter om Attis, framställer honom som en vacker ung man som lovat 

Kybele (gudarnas moder) att bevara sin ungdomlighet. När han förälskar sig i en 

prinsessa/nymf kastrerar han sig själv för att inte bryta sitt löfte, varefter han förblöder under 

ett pinjeträd.34 Den grekiska författaren Pausanias (verksam under mitten av 100talet e.v.t) 

skildrar även han Attis som en vacker ung man, älskad av Kybele, berättelsen skiljer sig här åt 

då Zeus svartsjuka får honom att döda Attis med hjälp av ett vildsvin under en jakt.35 I den 

grekiska historikern Diodorus Siculus (levde århundradet f.v.t.) framställning får Attis och 

Kybele ett barn.36 När Kybeles far, konungen av Lydien och Frygien, finner att hon inte 

längre är oskuld dödar han Attis och låter hans lik ligga obegravt.37 Rudbeck rör sig mellan 

olika versioner, men den mest återkommande skildringen är att Attis eller Audonin som han 

liknas vid, under en jakt får sitt könsorgan avhugget av en galt och dör.38  

 
Skildringen av Attis framställs som solens allegoriska ställning som man, som genom en 

symbolisk kastration/död reduceras till en kvinnligt kodad position. Avmaskuliniseringen 

genom avlägsnandet av könsorganet gör att Attis inte längre kan förstås helt som man och 

därmed i viss mån måste begripliggöras som kvinna. Att vara kvinnan förstods inom 

enkönsdiskursen inte som något väsen skiljt från att vara man, utan snarare som en position 

benämnd som en svagare form av man.39 Att tillskriva en symboliskt kroppsligt försvagad 

                                                 
34 Britt-Marie Näsström, ”Cybele and Aphrodite: two aspects of the Great Goddess” I: Lena Larsson Lovén & 
Agneta Strömberg Aspects of Women In Antiquity – Proceeings of the First Nordic Symposium On Women’s 
Lives in Antiquity . Göteborg 12-15 June 1997 (Jonsered: Paul Åströms förlag, 1998) s. 35-36. 
35 http://www.ne.se/lang/pausanias/280946 
    Näsström 1998 s. 37. 
36 Sture Linnér: http://www.ne.se/lang/diodorus-siculus 
37 Maria Grazia Lancellotti s.8-9. 
38 Rudbeck s. 247. 
39 Eva Östberg, Jämmerdal och fröjdesal – Kvinnor i stormaktstidens Sverige (Stockholm: Atlantis, 1997) s. 14. 

http://www.ne.se/lang/pausanias/280946
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man positionen som kvinna förefaller därmed vara i linje med mytens samtida förståelse av 

könstillhörighet. Men vad händer med positionernas innebörd? Om den kvinnliga kroppen 

beskrevs som bärare av en inverterad penis, kan avlägsnandet av organet tillskrivas en 

kvinnlig position utan att våldverka på förståelsen av kroppens morfologi40? Om vi ser 

artikuleringen av det mänskliga som avgörande för olika positioners begriplighet, blir 

positionen kvinna en del av det mänskliga om dess artikulering bygger på en avsaknad av 

attribut?  

 
”[I]bland är det just de begrepp som förlänar en del individer ’mänsklighet’, samma begrepp som 
berövar andra individer möjligheten att uppnå denna ställning, och som skapar en skillnad mellan 
det mänskliga och det mindre-än-mänskliga. [---] Det mänskliga förstås olika beroende på ras, 
rasens uppfattbarhet, morfologin, morfologins erkännbarhet, kön, könets perceptuella 
verifierbarhet, samt etnicitet, och den kategoriska förståelsen av denna etnicitet.”41 

 

Den kastrerade Attis position, förfaller i enlighet med Butlers teoribildning, vara på gränsen 

till obegriplig, och därmed tillskrivas begriplighet genom en omformulering från man till 

kvinna. Att artikulera den annars obestämt könskodade kroppen som kvinna, blir ett sätt att 

eliminera en elementär positionering för en förståelse av människan som antingen man eller 

kvinna.42 Förflyttningen av tillskriven könstillhörighet (från man till kvinna) visar även 

explicit på en avsaknad av fixering, då den benämnda könstillhörigheten inte behöver förstås 

som en konstant position. En förflyttning mellan positioner som skulle kunna kodas som 

mästersignifikanter förefaller vara möjlig, om även språkligt påtvingad för att inte falla 

utanför gränsen för det mänskliga. 

 

Benämningen man blir även i viss mån en motstridig position i Rudbecks skildring, då solens 

maskulina status främst benämns utifrån dess roll som jordens befruktare.43 Attis som den 

återhållsamma ynglingen som avlägsnar sitt könsorgan för att genom sitt sexuella begär inte 

bryta sitt löfte åt Kybele, får därmed en elementär roll för Rudbecks maskulina subjekt.  

 

Förflyttningen mellan olika mytologiska skildringar och liknelser mellan Attis, Audoni och 

Frej, som även han efter en längre jakt har blivit ihjälriven av en galt och sedan 

återupplivats/sammansatts av jättinnan Hyrrokkin/Hyr-Åkin, karaktäriseras främst genom 

                                                 
40 Formlära, studerandet av formbyggande och formutveckling. 
41 Butler 2006b s. 24. 
42 Wreder s. 16. 
43 Rudbeck s. 414, passim. 
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benämnandet som mäktiga konungar, och jägare.44 Manligt kodade subjektspositioner som 

inte främst kodats utifrån en (potentiellt) reproduktiv funktion, utan som en agensbaserad 

identitet.  

 

Maskuliniteten och krigaren 
 

[Om] wåra egna Göter [de] än i dag skrifwa, nemligen Manadum det är folck af manliga 
gierningar. Ordetz ursprung […] dedan Mannadom (virilitas), Mannetor (vir jupiter), Mannetiod, 
Manneligtfolck, så qwinfolck som Manfolck.45 

 
Ovanstående citat utgår från en berättelse om kungen Bagge och hur han bland annat har 

beskrivits av Diodorus som ”Baggen Manadoms (Menadum) kungen” samt hans hustrur 

benämnts som ”Mannitarar”. Rudbecks lingvistiska analysmetod används sedan för att påvisa 

att denna kung måste ha haft ett götiskt ursprung då våra göter fortfarande beskrivs i liknande 

termer.46 Genom den språkliga liknelsen benämner han (via göterna) det svenska folket som 

ett manligt folk, där manligheten framställs som en del av ”folksjälen” snarare än en egenskap 

som är förankrat till en kroppsligdiskurs. Uttalandet implicerar nationella karaktärsdrag 

baserade på (vad som senare skulle komma att benämnas som genetiska) arvsanlag. Det 

götiska folket och i förlängning det med Rudbeck formulerade vi:et som en nationellt/etnisk 

konstruktion, framställs som högre stående än andra nationaliteter/etniciteter, då den 

tillskrivna manligheten blir den värderande skalan.  

 

Den andre blir här den som betecknas med kvinnlighet, att inte vara manlig, men den 

benämns nödvändigtvis inte som kvinna. De götiska kvinnorna beskrivs även de som manliga, 

vilket förefaller vara koherent med Britt-Maries Näsströms framställning av Göticismen och 

nationalromantikens upphävande av det ”manliga i folklynnet”.47 Näsström menar att senare 

tiders religionshistoriker har tonat ner både förekomsten och betydelsen av den fornnordiska 

mytologins kvinnliga karaktärer. Detta är något som har yttrat sig genom en reducering av 

gudinnornas aktörskap till senare kvinnligt kodade ideal, där bland annat svenska ortnamn har 

använts som bevis på en avsaknad av kvinnliga gudaväsenden (av betydelse).48  

                                                 
44 Rudbeck s. 251 & 247. 
45 Rudbeck s. 380. 
46 Rudbeck s. 380. 
47 Näsström nordiska gudinnor s. 29. 
48 En tolkning som baseras på en föreställning om att de gudars vars namn har används för att namnge platser, 
även har haft en framträdande roll generellt, vilket Näsström menar inte har tillräckligt med historiska belägg, 
och även är missvisande då de flesta orter har namngets av män, och tolkningen utgår därifrån från vad hon 
menar är en manlighistorieskrivning om mäns historia. Näsströms tolkning implicerar en skillnad mellan mäns 
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Nationaliteten och manligheten blir inom den göticistiska diskursen två moment vars 

betydelse båda bestäms i relation till varandra. Om vi ser subjektspositionen svensk som en 

nodalpunkt, framträder den i texten som en subjektsposition som främst inte bestäms utifrån 

personens geografiska placering utan snarare från dess götiska arv. Subjektspositionens 

antagonism som den bestäms utifrån framträder i texten som Egyptier och indianer.49 

 

Benämnandet av manlighetens innebörd framträder tydligare i skildringen av den grekiska 

historikern Herodotos (ca 484–ca 420 f.v.t) beskrivning av egyptiernas firande av Isis, då 

folket som kallades Karar/Cares högg varandra i pannan med värjor. Rudbeck vänder sig 

emot denna beskrivning då han menar att egyptierna ”war intet ett strijdbart och mannhaftigt 

Folck, utan klemachtigt”. 50 ”Klemachtigt” ställs här som manhaftighetens motpol. Två 

begrepp som är lika fyllda med implikationer som tomma på mening. Manhaftigheten 

framträder i texten som eftersträvansvärt och laddas med betydelse genom våldskodade 

aktörskap, som att vara stridbar, krigförande, och delta i våldsamma lekar/ritualer. 

Egyptiernas position som ett omanligt folk, styrker Rudbeck genom påpekandet att de hyrde 

in krigsfolk när de var i strid.51 Den manliga subjektspositionen som får en normerande 

funktion för nationen blir krigsmannen, en position som även kan sägas dela plats med 

positionen kung, som också benämns efter uppvisat mod och deltagande i krig.52 

 

Att de götiska kvinnorna även de tillskrevs manlighet är en formulering som framstår som 

mer motsägelsefull, och nämnvärt fler karaktärer som beskrivs som män tillskrivs i texten 

manlighets kodade/kodande egenskaper. Uttalandet tyder delvis på en förståelse av manlighet 

och kvinnlighet som själsliga/essentiella egenskaper, där den som benämns som kvinna 

förväntas bli förstådd som kvinnlig. En implikation om att Rudbeck såg samtida kvinnor som 

bärare av kvinnlighet, trots det maskulint kodade arvet. Men bör de götiska kvinnorna 

verkligen förstås som kvinnor i fall vi godtar enkönsdiskursens gränsdragningar för 

                                                                                                                                                         
och kvinnors religiösa fokus, och tillskriver även kvinnor en passiv historisk roll även om hennes syfte är att 
göra det motsatta. Näsström nordiska gudinnor s. 29. 
49 Indianer benämns i texten som boende i Indien, men beskrivs även på ett sätt som jag tolkar som en amerikans 
ursprungsbefolkning. Benämningen Indianer är ett nedvärderande samlingsnamn på flera folkgrupper, men ett 
begrepp jag kommer att använda mig av för att hålla mig nära källmaterialet och inte reducera de implikationer 
som Rudbecks språkbruk innefattar.  
50 http://www.ne.se/herodotos 
   Rudbeck s. 317. 
51 Rudbeck s. 317. 
52 Rudbeck s. 414. 

http://www.ne.se/herodotos
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könstillhörighet baserat på maskulint och feminint genus? Bör de inte snarare förstås som en 

eller flera genusidentitet(er) som rör sig utanför maskulin/feminin, man/kvinna, 

manlig/kvinnlig?53 

 

Beskrivningen av dem som kvinnor gör att de förstås som någonting annat än män, vilket 

tyder på en bild av en fördiskursiv kropp, där manligheten/kvinnligheten inte strängt behöver 

vara koherent med kroppens benämning. I Laqueurs framställning av enkönsdiskursen visar 

han på hur kvinnan lästes som en svagare version av mannen.  Både den kvinnliga kroppen 

och den manliga ansågs vara bärare av en penis, varav den kvinnligt kodade penisen var vänd 

inåt.54 Kroppen förstås därigenom mer eller mindre som bärare av samma kön, och personens 

genus/sociala ställning blir den markerande avgränsningen av personens könstillhörighet. Den 

sociala ordningens binaritet grundades således inte i en föreställning om ”den naturliga 

kroppen”, utan sågs snarare som naturligt grundade i sig.55 Kvinnligheten borde inom den här 

diskursen därmed vara avgörande för benämningen kvinna. Rudbecks framställning förefaller 

därför röra sig närmare en tvåkönsdiskurs, där könandet av göterna sker utifrån någonting 

annat än deras manliga karaktärsdrag.  

 

Upphöjandet av manligheten som kodar och kodas av nationalitetens historia upplyfter 

karaktärer som går att beskriva som Konungar eller Krigsmän som manlighetens ideal. Dessa 

beskrivs utifrån flertalet namn där de antika mytologierna skrivs samman med de 

fornnordiska och olika namn väljs ut som äretitlar. 

 

En sådan äretitel är namnet Bagge, som betyder ”stor Krigs Anförare”.56 Rudbeck citerar den 

syriska satirikern Lukianos (ca. 120-180 e.v.t)57 beskrivning av (en) Bagge och hans 

krigshärds möte med indianer: ”derar krigzhärar woro intet annat än en hoop med galen och 

rasande qwinfolck (Amajsor) som hade krantsar kring hufwuden’”58. Benämningen kvinnfolk 

används här i en nedvärderande bemärkelse om den amerikanska 

ursprungsbefolkningen/indier. En språklig formation där benämningen kvinna används för att 

visa på ett misslyckande i att vara man.  

 
                                                 
53 Butler 2006b s. 60. 
54 Laqueur s. 79. 
55 Laqueur s. 29. 
56 Rudbeck s. 161. 
57 http://www.ne.se/lukianos 
58 Rudbeck s. 379. 
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Benämningen framstår som synonym för det ociviliserade, där den amerikanska 

ursprungsbefolkningen/indierna tillskrivs en feminin status i förhållande till den 

svenska/västerländska manligt kodade civilisationen. De män som inte kvalar in som män ses 

som effeminerade, genom vilket deras mänskliga status degraderas, en implikation som 

tillskriver en lägre humanitär ställning av personer som läses som kvinnor även inom det 

etniska/geografiska vi:et.59 Negationen av den andre sker i dubbelbemärkelse, samtidigt som 

krigsföring inte uteslutande tilldelas en manligt kodad position. 

 

Maskuliniteten framstår som sårbar, som ett normativt ideal snarare än en självklar position. 

En position som både kräver upprätthållning och (åtminstone) en antagonist för att 

överhuvudtaget bli/fortsätta att vara synlig/möjlig/eller framstå som obejktiv för att använda 

Laclau och Mouffes ord.60 Avmaskuliniserade män är återkommande i texten, och deras 

död/impotens/sterilitet får hos Rudbeck symboliserar den nordiska vintern. Tyfwen som i 

delar av kapitlet framställs som jordens sterila make under vinterhalvåret, symboliserar på 

andra ställen vintern genom att han kidnappar Osiris (solen) och gömmer hans könsorgan 

under isen.61 Osiris hustru Isis (Jorden) övervinner sedermera Tyfwen och finner Osiris alla 

delar igen.62 Isis intar i berättelsen rollen som krigsmannen medan hennes make genom 

kastrationen får symbolisera den effeminerade mannen tillsammans med Tyfwen som redan 

har en tvetydig subjektsplacering. 

 

Med risk för att göra en historiskt orättvis analys vill jag här lyfta in Butlers läsning av 

psykoanalytikern Jacques Lacan (1901-1981). Orättvis då sexualitetens och könsförståelsens 

ramar inte är en konstant formation. Upplevelsen av sexualitet eller könstillhörighet under 

1600-talet begripliggörs både för det egna subjektet och för dess subjektifierande omvärld på 

andra premisser än de utgångspunkter 1900-talets psykoanalytiker utgick ifrån. På något sätt 

går det kanske inte att göra en rättvis analys av hur subjektspositionerna i texten framträder 

överhuvudtaget då min tolkningsram begränsar möjligheterna för min läsning. Så jag leker 

med tanken. Om vi antar Lacans distinktion mellan att ”ha fallos” och att ”vara fallos”, där att 

vara fallos innebär att inta rollen som signifieraren av den andre och begäret mot den andre, 

att framträda som den andres objekt igenom vilken dennas position som bärare av fallos 

                                                 
59 Butler 2006b s. 33. 
60 Laclau & Mouffe s. 29. 
    Winther Jørgensen & Phillips s. 43. 
61 Rudbeck s. 263. 
62 Rudbeck s. 369. 
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återspeglas. Fallosens makt uppstår genom reflektionen, där den som har fallos tillskrivs en 

maskulin status genom den andres performativa position som dess motpol.63  

 

Hur bör då dessa positioner förstås om vi ser den som annars tillskrivs positionen att ha fallos 

reduceras till en position där den inte har ett varande av fallos att återspegla sig i? Och hur 

bör Isis position förstås, som bärare av fallos eller som i ett gränsland till det begripliga?  

Eller bör historien snarare läsas som ett upprättande av genusordning, där Isis genom 

återbärandet av attribut som tillskriver Osiris en maskulin status återupprättar sin roll som ett 

objekt för hans begär? För att den här infallsvinkeln ska vara möjlig förutsätts ett 

heterosexuellt begär, utifrån vilket feminiteten och maskuliniteten kontrasteras mot varandra. 

 

Om vi istället väljer att se normen som ett socialt raster av fattbarhet genom vilket 

subjektspositioner blir begripliga, så förstås både Isis och Osiris positioner som inte riktigt 

feminina och inte riktigt maskulina i förhållande till föreställningen om maskulinitetens och 

feminitetens normativa uppbyggnad.64 Om maskuliniteten är den dominerande normen, och 

feminitet främst förstås som ett misslyckande av ett upprättande av normen, så blir de 

kvinnliga krigsmännen kanske mer begripliga. Tillskrivande av maskulint kodade attribut 

framstår då som det som bör eftertraktas, eller som hos Rudbeck, det som lyfts fram som ett 

bevis på en historisk ärbarhet.  Den maskulint kodade subjektspositionen som jag har valt att 

benämna som ”krigsmannen” skulle i texten signifieras utifrån den här ekvivalenskedjan:  

 

Krigsmannen 

Manhaftig/Maskulin 

Götisk härkomst 

Krigförande/Stridbar 

Hantera vapen 

Styrka 

Mod 

Auktoritär status/beslutsfattare 

Klok 

 

                                                 
63 Butler 2009a s. 59-61. 
64 Butler 2009b s. 59. 
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Subjektspositioneringen blir därmed baserad på vilka/hur många av ovanstående moment som 

kan tillskrivas den omnämnda karaktären. Kvinnligt benämnda karaktärer benämns inte som 

män, men kan till viss del tillskrivas den manligt kodade positionen som krigsman. Att Freja 

har en dag namngiven efter sig förklaras delvis utifrån att hon var Tors hustru, men främst 

utifrån att hon ”want de Norske Amaizonerna så wäl bruka Boga och Wärja, som råck och 

plog.”65 En implicering av att ett inskrivande av maskulinitet tillskriver henne en position som 

rättfärdigar användandet av hennes namn för en veckodag.  

 

Klokheten och beslutsfattandet tillskrivs positionen genom ormens symbolik för en 

krigsöverste med nämnda egenskaper. 66 Egenskaper som tillskrivs krigare likt Mercur som  

var konungens förnämsta rådgivare, och kungar som Odin/Attis, vars råd alltid följdes.67 

Egenskaper som även tillskrivs jättinnan Hyrrokkin/Hyr-Åkin som rider en varg med 

ormtömmar och framställs som starkare än gudarna, då hon är den enda som kan skjuta ner 

Balders begravningsbåt i vattnet.68 

 

En illustrering av positionen finner vi 

på sidan 310, där Tor framställs som 

den högst stående guden, med Oden, 

och Frigg, nästkommande i rang. Bilden 

förefaller vara en reproduktion av en 

illustration som Olaus Magnus69 (1490-

1557) framförde i sitt verk Historua de 

gentibus setentrionalibus Historia om 

de nordiska folken70 En bild som senare 

hos författarna Olof von Dalin (1708-

1763) och Per Daniel Amadeus Atterbom (1790-1855), har fått symbolisera en förkristen 

treenighet.71 

 

                                                 
65 Rudbeck s. 231. 
66 Rudbeck s. 247. 
67 Rudbeck s. 361 & 343. 
68 Rudbeck s. 247. 
69 Bror till Sveriges sista katolska ärkebiskop Johannes Magnus. 
70 Först utgiven i Rom 1555 under namnet Historua de gentibus setentrionalibus, Sverker Sörlin, Världens 
ordning – Europas Idéhistoria 1492-1918 (Stockholm: Natur & Kultur, 2004) s. 219. 
71 Britt-Mari Näsström, Nordiska gudinnor – Nytolkningar av den förkristna mytologin (Stockholm: Albert 
Bonniers Förlag, 2009) s. 63. 
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Frigg liknas i Rudbecks text vid månen som likt solen byter könstillhörighet beroende på dess 

styrka.72 Månens allegoriska positionering beskrivs ömsom som en kraft som hjälper solen att 

göra jorden fruktsam, och ömsom som ”kysk in til döden” eller som kodad av 

skendräktighet.73 

 

Reproduktionen och föräldraskapet 
 

[N]är Tyfwen Winteren tog Neptyn, den ytterste delen aff Jorden i Norden til Hustru, så war hon 
ofruchtsam i förstonne, det är först i Året, ty wår Årsdag begynnes om Winteren, då all Jorden är 
såsom döder och ofruchtsam; Men sedan när Osir Solen kommer tilbaka, så blifwer hon åter 
fruchtsam.74 

 

Rudbecks beskriver här jordens fruktsamhet/bördighet som en konsekvens av solens 

uppvärmning. Utsagan används för att visa på en egyptisk berättelses nordiska härkomst med 

argumentationen att Egypten inte har en vinter i samma bemärkelse som norden. Solen och 

jorden får här en allegoriskt tillskrivande position för en manlig värme och kvinnlig svalhet, 

där reproduktionen baseras på den varmare kroppens uppvärmning av den svalare. Laqueur 

visar på hur könstillhörigheter under renässansen förstods i termer av kyla och värme, vått 

och torrt. Män tillskrevs värme och torrhet, kvinnor kyla och fukt. Element som inte 

förväntades vara direkt lokaliserbara men blev språkligt formulerade som en gränsdragning 

för en dikotom könsförståelse i en enkönsdiskurs.75 Solens position som man definieras 

utifrån värmen som moment, samtidigt som solens värme tillskriver subjektspositionen man 

värme. Solen och mannen blir därmed två moment som kodar varandras betydelse.  

  

Reproduktionen framstår i ett första led som en manlig aktivitet, där mannen genom sin hetta 

värmer upp den tilltänkt barnbärande kroppen så att den blir fruktsam. En föreställning där 

fruktsamheten inte ses som konstant, men inte heller reglerad av den potentiellt fruktsamma 

kroppens egna egenskaper. Fruktsamheten framstår som beroende av en varmare kropps hetta. 

Jordens konstanta positionering som kvinna i texten förefaller vara beroende av den 

reproduktiva egenskapen, och avsaknaden av utstrålande värme.76 

 

                                                 
72 Rudbeck s. 414. 
73 Rudbeck s. 326, 412 & 349. 
74 Rudbeck s. 280. 
75 Laqueur s. 112. 
76 Rudbeck s. 414. 



 24 

 Solen däremot, framställs som en man då den ”besofwer och besår Jorden” men som en 

kvinna under vinterhalvåret då den inte kan förstås utifrån dessa ”manlige gierningar”.77 

Solen som kvinna framställs som kvinna trots dess ofruktsamhet, och på grund av dess 

ofruktsamhet då den inte längre kan värma upp jorden. Den kvinnliga sexualiteten definieras 

här utifrån passivitet, hon (jorden) är den som blir besoven och besådd. Uppvärmandet som 

Laqueur menar ofta har använts i den antika och med Rudbeck samtida medicinska diskursen, 

som en språklig metafor för orgasmens betydelse i reproduktioner, har här en oklar betydelse. 

Om vi låter uppvärmandet som den reproduktiva akten inta en metaforisk roll för orgasmens 

nödvändighet hos båda parter, så formuleras en artikulation som konstant hotats av 

förekomsten av graviditeter trots uteblivna orgasmer. Den implicerade språkliga förståelsen 

av kroppens funktioner dominerar över upplevelser av den egna kroppen, där upplevelsen av 

en orgasm är möjlig att feltolka.78 Den gravida kroppen förstås som ett resultat av en orgasm, 

en lyckad uppvärmning av den manligt kodade, redan varmare kroppen.  

 

Vintern som jordens make formuleras därmed som en symbol för den ofullkomlige mannen, 

mannen vars hetta inte klarar av att värma upp jorden. En make som i andra fall beskrivs som 

både solen och jordens antagonist, som årligen övervinns men aldrig förgörs. Det årliga 

återkommandet förklaras med att kylan indirekt gör jorden mer bördig när den 

återupphettas.79 Den kvinnliga subjektspositionen framställs som en passiv roll inom 

reproduktionen men inte nödvändigtvis som en sexuellt inaktiv position, då hon kan inta en 

mer eller mindre polyandrisk (seriemonogam) position som hustru. 

 

Sexuella aktiviteter utanför äktenskap framkommer dock enbart som en möjlighet för manligt 

kodade karaktärer. Ett exempel på det är Rudbecks framställning av en berättelse om Tor där 

han genom att förklä sig till en tjur med gyllene hår lurar en kungadotter till sig. Efter att ha 

återgått till sin mänskliga skepnad lyfter han upp henne på axeln och tar med sig henne hem. 

Kungadottern som Rudbeck sedan benämner som Giö blir gravid varefter Tor skickar henne 

till norden då hans hustru Jona/Frigg misstyckte med hans hemtagande/kidnappande av 

prinsessan.80 I framställningen tillskrivs Jona till viss del rollen som bevararen av den 

monogama familjeformationen, eller som ett upplyftande av monogamin som ideal. Jonas 

missnöje beskrivs dock inte främst beröra hennes mans sexuella förbindelse med Giö, eller 
                                                 
77 Rudbeck s. 414. 
78 Laqueur s. 99. 
79 Rudbeck s. 369. 
80 Rudbeck s. 348-349. 



 25 

hans bortförande/kidnappande av henne. Moderskapet framställs istället som den utlösande 

faktorn för Jonas misstycke. Jona som liknas vid månen blir skengravid (fullmåne) men föder 

aldrig något barn, medan Giö som liknas vid jorden blir havande. Moderskapet framställ 

således i berättelsen som den främst eftersträvansvärda subjektspositioneringen för kvinnor, 

samtidigt som Giö, modern, är helt röstlös. Giö framställs som vacker ung kvinna och som 

moder, men inte som en valbar position utan som en tillskriven position utifrån Tors 

agerande. Huruvida hon upplever situationen som att hon blivit bortrövad mot sin vilja och 

sedan våldtagen eller om även hon fattat tycke för Tor och sedan frivilligt lämnat honom för 

att föda hans barn i norden framkommer inte alls i berättelsen. Giös position artikuleras 

genom samma passivitet som jordens reproduktiva position, som den passiva unga kvinnan 

som genom en mans ”ingripande” tilldelas rollen som moder. 

 

Giös moderskap förstås främst som en kroppsligt betingad position, en position som förstås 

utifrån handlingen att föda. En förståelse av modern som direkt kopplat till en reproduktiv 

egenskap, där mödrar vars familjeformation uppkommit under andra premisser faller utanför 

förståelsen av begreppet moder. Förståelsen av födseln öppnas dock upp då begreppet föda 

även framställs i bemärkelsen förse med föda, producera ett verk/föda en bok, eller föda ett 

nytt år, vilket får begreppet att inte enkom begripliggöra subjektspositionen moder, utan även 

positioner som far och/eller kung81 Moderns roll likställs därmed på vissa punkter med 

konungens, då en god kung som föder sitt folk kan tilldelas äretiteln Dian (språkligt härlett till 

dia/dissar/bröst).82  

 

Amman förefaller även i en viss mån kunna inta en moderlig roll då hon framstår som 

möjligen mer avhållen av barnet än modern vilket i viss mån hotar modersrollens 

reproduktiva förankring, där den omhändertagande moderrollen inte nödvändigtvis måste vara 

sammanlänkand med barnets födelse. Fadern framställs främst som en reproduktiv karaktär, 

men även utifrån social rang, då söner via sina fäder kan uppnå äre-betitlade positioner. Ett 

exempel som lyfts fram är när Tor låter sin son uppfostras hos tjänaren Mercur som var 

högste anförare och kungens kansler, för att senare vändas i en bock och via sin faders status 

inta positionen som Bagge.83 

 

                                                 
81 Rudbeck s. 228-229. 
82 Rudbeck s. 303. 
83 Rudbeck s. 161. 
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En sammanställd ekvivalenskedja för hur de könade positionerna kvinna och man framstår i 

texten utifrån framställningar kring reproduktionen och föräldraskap kan i korthet konstrueras 

såhär: 

 

Kvinna Man 

Sval Varm 

Sexuellt passiv Sexuellt aktiv 

Befruktas Befruktar 

Moder Fader 

Ammar/omhändertagande Förser med föda/social rang 

 

För att vara begriplig som man eller kvinna inom en reproduktiv/föräldraskaps diskurs 

behöver inte alla punkter uppfyllas, men rörelser utanför kedjan kontrasteras mot det som är 

inom. De karaktärer som benämns som kvinnor men inte som sexuellt passiva blir även 

bestraffade alternativt skamfullt framställda.  

 

Freja/Disa bestraffas av Kungen (Solen) efter att ha förfört hans son Satur. Bestraffningen blir 

en form av reglering av hennes kropp då hon inte får föda inom året eller månaden, en 

befallning hon tar sig ut genom att vid nyår föda det nya året.84 I framställningen intar Satur 

den sexuellt passiva rollen. Freja/Disa rör sig således utanför den nyss framställda 

ekvivalenskedjan. Hennes positionering som sexuellt aktiv bestraffas, men inte på så sätt att 

hon inte kan med list slinga sig ur. Den sexuellt aktiva kvinnan framställs i texten här inte 

som en manlig negation, snarare som ett aktivt subjekt som kan kontrasteras mot den annars 

mer passiva mödrarollen. Åldern kommer in som ett avgörande moment för sexualitetens 

ramar då Kybeles begär till Attis beskrivs som:  

 
Aff Minuc. Och Luciano seer man, huru Gudarnas Moder hon blifwer utskämder, att hon wille 
älska en Yngling, sedan hon gammal war, och så många Foster födt, och ändå åka kringh medh 
honom på en wagn med förespänta Leyon, sedan han intet henne någon tienst giöra kunde85 

 

Sexualiteten kopplas här till fertilitet, barnafödande och ålder. Då Kybele/jorden beskrivs som 

en moder som redan har fött massa barn och därmed förstås som gammal och infertil, så 

framstår begäret efter den yngre Attis som skamfullt. Skillnaden i hur sexualiteten framställs 

                                                 
84 Rudbeck s. 228-229. 
85 Rudbeck s. 415. 
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som en aktiv position hos Disa/Freja och Kybele skiljer sig här åt med reproduktiviteten som 

främsta avgörande moment. Jordens position som kvinna får där med en reproduktiv karaktär 

under våren/sommaren och sedan en position som sexuellt inaktiv moder fram mot 

sensommaren/hösten.  

 

Solens position som man kopplas samman med styrka men även den metaforiska sexuella 

relationen med jorden. Samtidigt som solen under vinterhalvåret beskrivs som en kvinna, så 

benämns även vintern som en man, då även den beskrivs utifrån en sexuell relation. 

Motstridigheterna i könsbenämnandet utgår från en förutsatt heterosexuallitet, där sexuellt 

begär blir omöjligt att förstå utanför en heterosexualitetens binära könskonstruktion. Både 

man och kvinna, begripliggörs därmed genom en sammanlänkning av föreställningar rörande 

kroppsliga utformningar samt sociala och kulturella ageranden, där en polarisering av 

positionernas innebörd inte går att särskilja från deras begär.86 Den heterosexuella identiteten 

saknar en artikulerad antagonist, och framstår därmed inte som en intakt identitet.  

 

Rudbeck definierar inte den maskulina positionen, den feminina positionen eller mannen och 

kvinnan som heterosexuella. Beskrivningen av reproduktionen och begäret formuleras dock 

utifrån en heterosexuell förståelse. Att vara kvinna är att bli befruktad, och att vara man är att 

befrukta, men för att denna framställning ska kunna förstås som en heterosexuell identitet 

krävs en annan möjlig positionering, en identitet som kan förstås som heterosexualitetens 

motpol.87 Solens rörelse mellan könspositioner befäster den heterosexuella sexualiteten då 

den konstant anpassas till den heterosexuella matrisen, samtidigt som den får en uppluckrande 

effekt för betydelsen, då de könade positionerna inte framstår som konstanta, utan snarare 

som positioner som är möjliga att röra sig emellan.  

 

Hermafroditens metaforik 
 

Ty sådana som rädda hafwa warit, äro aff wåre Skalder genom åtskillige rädde Diur eller Qwinnor 
affmålade, såsom Harar, Dufwor, Lamb etc. Der om uti wåras Fäders uttog mehra wijsas skall. 
Fara dhe derföre will, som säya at de gamble hafwa giort alla Gudar til Man och Qwinna, som 
hafwa bägge delarna, hwilcka de kallat Hermaphroditer.88 

 

                                                 
86 Butler 2009a s. 30-31. 
87 Butler 2009a s. 104.  
88 Rudbeck s. 415. 
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I ovanstående citat uttrycks en föreställning om kvinnan som mannens motpol. En polariserad 

könsförståelse där de alternativa allegorierna som ”hare” eller ”lamm” framlyfter kvinnan 

som någonting väsenskilt från mannen, samtidigt som hon framstår ett förkroppsligande av en 

försvagad man. Rudbeck rör sig mellan två könsdiskurser där kanske enkönsdiskursen 

fortfarande är dominerande. Mannen förstås som man genom sina handlingar, och då 

handlingarna inte följer den kedja som subjektspositionen kräver reduceras hans 

könstillhörighet till att bli kvinnlig. Det är i den här reduceringen av subjektspositioner som 

Rudbeck får hermafrodit begreppet att höra hemma, som ett försök att förvara positionen som 

man eller mer specifik krigsman intakt. Hotande element som rädsla, kärlek, eller allmän 

ovilja till krigsförande, går att läsa som ett tillförande av en annan artikulering av vad 

begreppet man innebär. I ett försök att hålla kvar betydelsen, reproducera den manhaftiga 

krigförande mannen, framställs hermafroditen som en allegorisk subjektspositionering som 

fångar upp personer där störande element omöjliggör en full förståelse av dem som män. 

Rudbeck var en av de första att introducera begreppet hermafrodit i det svenska språket, ett 

begrepp som han menade hade använts i de mytologiska utsagorna främst i formen av en 

gåta.89 

 

Ordet hermafrodit härstammar från den grekiska mytologins gestalt Hermafroditos, barn till 

gudaväsendena Hermes och Afrodite. Diodorus Siculus framställde Hermafroditos som från 

födseln könad som både man och kvinna, bärare av genuskodade egenskaper som kvinnlig 

charm och finkänslighet, och en manlig virilitet och energi. Medan den romerska skalden 

Ovidius Metamorfoser framställde Hermafroditos som en ung man som blev objekt för 

nymfen Salmakis begär. Genom en bön till gudarna får Salmaki sin egen kropp att smälta 

samman med Hermafroditos, varefter både hans fysiska och själsliga skepnad förändras.90 

 

Begreppets innebörd är socialt och kulturellt föränderligt, och har historiskt laddats med 

mening utifrån samtida förstålelser av såväl kropp, begär och agens. Personer som idag 

benämns som intersexuella skulle enligt Rudbecks definition inte nödvändigtvis kategoriseras 

som hermafroditer, då begreppet för honom enbart existerar på en abstraktionsnivå rörande 

själsliga/sinneliga/icke-fysiska egenskaper. Begreppet skulle däremot ha innefattat 

                                                 
89 Bondestam s. 27. 
    Rudbeck s. 415. 
90 Bondestam s. 31-34. 
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positioneringar som inom vissa samanhang idag skulle ha benämnts som till exempel: 

homosexuell, metrosexuell eller på annat sätt placerats i den heterosexuella matrisens periferi.  

 

Rudbeck erkänner en möjlig transcendens av en persons subjektsposition, men inte en 

transcendens som kan tillskriva en person en könsposition annat än i allegorisk mening. För 

att återgå till inledningen av analysen, så förstods Attis efter avlägsnandet av hans könsorgan 

som kvinna, ett organ som Rudbeck benämner som ”hans hemlige ting”91, en implikation att 

den manliga kroppen även den kan förstås mer eller mindre som kvinnlig efter en korrigering.  

 

En implikation som saknar motstycke hos de karaktärer som från början benämns som 

kvinnor. En möjlig tolkning skulle vara att kvinnligt kodade organ inte ansågs möjliga att 

avlägsna. Ett avlägsnande som i texten blir allegorisk omöjlig då det inte finns någon 

benämning för ett kvinnligt kodat hemligt ting. En annan tolkning som möjliggörs, i fall vi 

läser avlägsnandet som en strikt symbolisk handling, är att en person som har en maskulin 

kodning kan degraderas genom ett misslyckande av att upprätthålla en sådan kodning. Medan 

en person som utgår från en kvinnlig kodning, aldrig helt kan uppnå en manligt kodad 

position. Den kan tillskrivas en viss maskulin status men aldrig uppnå en position som man.  

 

Förnekandet av en möjlig förståelse av könstillhörighet utanför en dikotom könsram, eller ett 

införande av begreppet hermafrodit genom just detta förnekande, omöjliggör en förståelse av 

personer som hamnar utanför denna rams begriplighet. En begriplighet som i en förlängning 

har kommit att ingripa en kroppslig morfologi, där kroppar som inte uppfattas som begripliga 

tvingas in i begripligheten genom kroppsliga korrigeringar. Ett exempel är de kirurgiska 

ingrepp som sker på intersexbarn, ingrepp som tvingar in kroppar innanför ramen för det 

begripliga, och som samtidigt blir en fortsatt gränsdragning av begriplighetens ram. En 

gränsdragning som rekonstruerar begripligheten och därmed fortsätter att göra vissa 

positioner obegripliga.92 

 

 

 

 

                                                 
91 Rudbeck s, 247, ibid. 
92 Butler 2009b s. 69. 
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Avslutande resonemang 
 
För att svara på min frågeställning om hur könade subjektspositioner framträder i texten har 

jag delat upp de könande processerna i en tudelad tematik. En tematik i vilken jag har 

tillskrivit det ena subjektskapandet en manlig kodning genom benämnandet ”krigsmannen”. 

Krigsmannen är en benämning som jag är medveten om riskerar att reproducera dess kodning 

som en kodning tillskriven män, där maskulinitet kopplas samman med förståelse av en 

person som man, en kedja som inte behöver vara koherent, och därmed även en benämning 

som riskerar att implicera en förståelse av maskulinitet som en förståelse av en person som 

man. Benämning har jag valt, delvis för att det är en benämning som Rudbeck själv använder 

i olika former, men kanske framför allt för att det är en subjektsposition som i texten aldrig 

direkt tilldelas karaktärer som beskrivs som kvinnor. En position som de som i texten förstås 

som kvinnor aldrig helt verkar kunna inta.  

 

Den maskulint kodade positionen krigsman benämns utifrån tillskrivande av moment som 

mod, styrka och visdom. En positionering som framställs som en ärorik anförare av krig, en 

positionering som kopplas samman med ett götiskt arv. Det götiska arvet förefaller vara ett 

viktigt moment, ett moment som kodas av och kodar maskuliniteten, vilket får en avgörande 

roll för de kvinnliga karaktärernas tillskrivna maskulinitet. Konstruktionen av kvinna och 

konstruktionen av man går därmed inom den här diskursen inte helt att särskilja från varandra, 

då den maskulint kodade positionen är den dominant framträdande. De som förstås som 

kvinnor kan således även förstås som maskulina men inte som män.  

 

De könade subjektspositionerna blir tydligt mer kontrasterande motpoler utifrån 

reproduktionen och föräldraskapets ramverk. Den kvinnliga positionen benämns då utifrån 

svalhet, där fruktsamheten sammankopplas med en uppvärmning av utomstående part, och 

sexualiteten framstår antingen som passiv eller starkt kopplad till reproduktionen. Rollen som 

moder framstår främst som en position ur ett direkt reproduktivt led, men även i viss mån som 

omhändertagare, då rollen delvis kan ersättas av en amma.  

 

Den manligt kodade subjektspositionen benämns utifrån värme och sexuell aktivitet. 

Uppvärmande av kvinnan får befruktandet/befruktningen att framstå som manligt kodat. 

Fadersrollen kopplas samman med social rang, som en form av omhändertagare för en 
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persons sociala status. Positionen är inte är helt differentierad från moderns omhändertagande, 

då även kungar tillskrivs en fadersroll då de föder sina medborgare.  

 

Överskridande av subjektspositionernas könade/könande ramverk förstås utifrån olika 

premisser beroende på den förstkomna könstillskrivningen. Karaktärer benämnda som 

kvinnor förefaller aldrig uppnå en status som man, inte ens inom framställningen av solens 

växlande position, då den manligt kodade positionen framstår som den ursprungliga 

formen/den aktiva formen. Solens benämning som ”hon” kan dock läsas som en kvinnligt 

kodad utgångspunkt, men framställningarna av solen via mytologiska karaktärer talat mot den 

förståelsen. 

 

Upplyftandet av den maskulint/manligt kodade positionen medför att de karaktärer som 

inledningsvis förstås som män, vars styrka försvagas, eller som på annat sätt inte längre blir 

helt begripliga som män, reduceras till att förstås som kvinnor. Kvinnor förstås således som 

någonting annat än män samtidigt som de förstås som försvagade män. En rörelse av 

begriplighet som kan beskrivas som en diskursiv kamp mellan en enkönsdiskurs och en 

tvåkönsdiskurs.  

 

Förflyttningen mellan könade subjektspositioner begripliggör Rudbeck genom införandet av 

begreppet hermafrodit. Han vänder sig mot föreställningen att de antika grekernas använde av 

begreppet som en benämning på gudar som kunde förstås som bärare av både manlig och 

kvinnlig kodning. Begreppet framställs hos Rudbeck snarare som en allegori för 

könsöverskridande praktiker. Eftersom karaktärer som förstås som kvinnor inte förefaller 

kunna bli begripliga som män, får hermafroditbegreppet i texten enbart/främst en allegorisk 

betydelse för effeminerade män. Ett begripliggörande av en transcendal position, där 

maskulint kodade ideal inte kan upprätthållas.  
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