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distansering, aldrig naiv), ändå låter ”världen fram-
för verket” – som ”en ofärdig värld, i vardande” – 
förstås i termer av en sanningserfarenhet som inne-
bär öppning. På så vis riskerar den i så många avse-
ende utmärkta och konsekventa framställning av en 
”ofärdig vetenskap” att på ett olyckligt sätt landa i 
just det fenomenologiska sanningsbegrepp som Ri-
coeur själv kritiserade – och som tenderar att be-
gränsa de vetenskapliga ambitionerna med förfat-
tarens eget projekt.

Inget av denna kritik kan dock förta intrycket 
att Isak Hyltén-Cavallius avhandling är ett mycket 
gediget arbete med ovanligt höga ambitioner. Han 
har på ett förtjänstfullt sätt lyft fram och fördju-
pat förståelsen av ett svårtillgängligt filosofiskt verk 
och visat på dess relevans för litteraturvetenskapens 
epistemologiska utmaningar. Här finns betydande 
lärdomar. Genom författarens plädering för en för-
skjutning av perspektiv i diskussionen om littera-
turvetenskapens kris, från upptagenheten vid yttre 
hot till ett fokus på den inre kris som kan sägas vara 
konstitutiv för en tolkande litteraturvetenskap, har 
han lämnat betydande bidrag till det vetenskapliga 
samtalet i allmänhet och den litteraturvetenskap-
liga ämnesdebatten i synnerhet. Författaren kon-
fronterar oss med den verkliga krisen i svensk litte-
raturforskning. Det är nämligen så, kort sagt, att så 
länge litteraturvetenskapen håller liv i sin inre kris, 
så att man ständigt sätter sig själv på spel i och ge-
nom litteraturtolkningen, kan man vara lugn och 
säkert veta att det mesta står väl till hos denna ve-
tenskap, som inte kan vara annat än – krisande.

Bengt Kristensson Uggla

Hilda Jakobsson, Jag var kvinna. Flickor, kärlek och 
sexualitet i Agnes von Krusenstjernas tidiga roma-
ner. Stockholms universitet. Makadam. Göteborg 
och Stockholm 2018.

Agnes von Krusenstjerna har ägnats relativt stor 
uppmärksamhet inom den litteraturvetenskap-
liga forskningen. Hon har varit föremål för flera 
biografier, och hennes författarskap har studerats 
från många olika vinklar, inte minst feministiska 
och – på senare år – queerteoretiska. Däremot har 
forskarna framför allt intresserat sig för hennes se-
nare författarskap, i synnerhet romansviterna Frök-
narna von Pahlen och Fattigadel, och få har riktat 
sökarljuset mot de tidigare verken. Därför är Hilda 
Jakobssons avhandling Jag var kvinna. Flickor, kär-

lek och sexualitet i Agnes von Krusenstjernas tidiga 
romaner ett välkommet tillskott. Den tar sig inte 
bara an det tidiga författarskapet – Krusenstjernas 
debutroman Ninas dagbok (1917), den därpå föl-
jande Helenas första kärlek (1918) samt Tonytrilo-
gin: Tony växer upp (1922), Tonys läroår (1924) och 
Tonys sista läroår (1926) – utan den gör det dess-
utom från nya perspektiv.

Redan på avhandlingens första sida konstaterar 
Jakobsson att Krusenstjerna har kallats ”kvinnotill-
blivelsens diktare” (12), men att tidigare forskning 
aldrig har utrett vad denna kvinnotillblivelse inne-
bär. Hon visar också hur både kritik och forskning 
beskriver Krusenstjernas författarskap som omo-
get i början, men att det går mot en högre grad av 
utveckling – ungefär som en flicka på väg att växa 
upp. Detta verkar ha medfört ett ointresse för det 
tidiga författarskapet, i synnerhet de första roma-
nerna Ninas dagbok och Helenas första kärlek, men 
också till viss del Tonytrilogin. Här finns alltså en 
lucka i forskningen, gällande både det tidiga förfat-
tarskapet och temat kvinnotillblivelse.

Mot denna bakgrund framstår avhandlingens 
syfte som relevant och angeläget: ”att undersöka 
kopplingen mellan föreställningar om flickors 
kvinnoblivande, kärlek och sexualitet” (13) i Kru-
senstjernas tidiga författarskap. Jakobsson menar 
att de tidiga romanerna är relevanta att undersöka 
i sin egen rätt och inte bara som ett förstadium till 
ett moget författarskap. Hon intresserar sig särskilt 
för hur begreppet flicka konstrueras i romanerna, 
hur flickan blir kvinna och vad det innebär. Ytterli-
gare ett syfte med avhandlingen är att relatera Kru-
senstjernas skildringar av flickor, kärlek och sexu-
alitet till synen på hennes tidiga författarskap som 
knutna till flickboken, särskilt den angloamerikan-
ska. Det gör Jakobsson genom att sätta Krusen-
stjernas romaner – och kvinnotillblivelsen i dem 
– i dialog med sju angloamerikanska flickböcker 
som valts efter noggrann läsning av en mängd ro-
maner ur denna tradition. Det finns många referen-
ser till flickböcker i Krusenstjernas romaner, och 
att undersöka dem i relation till flickbokstraditio-
nen och forskningen om den kan därför ge nya per-
spektiv på Krusenstjernas författarskap, menar Ja-
kobsson.

Hon motiverar väl sitt val att analysera Krusen-
stjernas tidiga romaner, men när det gäller urva-
let av romaner ur den angloamerikanska flickboks-
traditionen är hon inte lika övertygande. Så här 
skriver hon:
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Jag har tagit del av en mängd litteratur ur tradi-
tionen och strävat efter att göra ett representativt 
urval. Urvalet är inte baserat på vad Krusenstjerna 
har läst, kan ha läst eller inte, utan på berörings-
punkter mellan texterna, likheter och skillnader 
som gjort att en läsning av verken sida vid sida lyft 
fram nya aspekter av i första hand Krusenstjerna, i 
andra hand det andra verket. (36)

Mer än så får läsarna inte veta om urvalet, och 
för åtminstone den här läsaren inställer sig frågor 
om hur urvalsprocessen gått till mer i detalj, till 
exempel hur många romaner Jakobsson läste, vilka 
som valdes bort och varför. I metodavsnittet dis-
kuterar Jakobsson inte heller ett annat jämförelse-
material som får relativt stort utrymme i avhand-
lingen, nämligen folksagor – ”Grodprinsen” och 
”Törnrosa” – och klassiska kärleksromaner som 
Jane Eyre. Det är inte helt tydligt vilken relation 
detta jämförelsematerial har till de angloamerikan-
ska flickböckerna, trots att det ibland ges mer plats 
än vissa av flickböckerna. Stärker de kopplingen till 
flickbokstraditionen eller ger de tolkningsnycklar 
till något annat som flickböckerna inte kommer åt?

Teoretiskt är avhandlingen nydanande genom 
att den introducerar nya queerteoretiska sätt att 
förstå Krusenstjernas författarskap, nämligen med 
hjälp av teorier om queer temporalitet och skevte-
ori. När det gäller queer temporalitet använder Ja-
kobsson verk av Jack Halberstam, Sara Ahmed och 
Elizabeth Freeman, men även av svenska forskare 
som Fanny Ambjörnsson och Maria Jönsson. Teo-
rierna om queer temporalitet kretsar kring det som 
Elizabeth Freeman beskriver som krononormati-
vitet, det vill säga att våra föreställningar om tid 
följer vissa normer som kommer att framstå som 
naturliga. Teoretikerna som Jakobsson åberopar 
är kritiska till dessa normer eftersom de menar att 
de styr oss i vissa riktningar – framför allt hetero-
sexualitet och reproduktion – och gör andra livs-
val omöjliga eller i alla fall svåra. Jakobsson använ-
der framför allt begreppet livslinje – ”en tempora-
liserad berättelse om ett livsförlopp som förhåller 
sig till förväntningar om olika faser som barndom, 
uppväxt, vuxenhet och ålderdom och som inklude-
rar ett nu, en dåtid och en framtid” (29) – och frå-
gar sig vilka livslinjer som är möjliga för flickorna 
i hennes material, vilka livslinjer som är önskvärda 
och vilka framtider de kan leda till. Vidare knyter 
Jakobsson resonemangen om queer temporalitet 
till Judith Butlers diskussion av hur kroppar som 
inte har rätt genus och begär enligt den hetero-
sexuella matrisen blir obegripliga och oläsbara. Ja-

kobsson använder även begreppet skev, som är en 
variant på queerbegreppet som har använts för att 
undersöka annan normativitet än den som utgår 
från heterosexualitet och avvikelser som inte nöd-
vändigtvis är homo- eller bisexuella. Jakobsson un-
dersöker framför allt heterosexualitet som ibland 
misslyckas, och flickor som inte alltid utvecklas till 
kvinnor. Hon talar om ett skevt kvinnoblivande, 
men också ett skevt åldrande, som inte följer kro-
nonormativa föreställningar om hur en livslinje ska 
se ut. Genom att kombinera skev- och queerteori 
visar Jakobsson övertygande hur queerteori kan an-
vändas produktivt även i analyser av kvinnor i he-
terosexuella relationer.

Ytterligare en av avhandlingens teoretiska ut-
gångspunkter är att Krusenstjerna tillhör en kvin-
nolitterär tradition där litteraturen kan ses som 
både skönlitteratur och feministisk teori. Här stö-
der sig Jakobsson på Claudia Lindéns diskussion 
av hur många verk av kvinnor spelar en dubbel roll 
som fiktion och feministisk teori. Det handlar sär-
skilt om hur litteraturen problematiserar äktenska-
pet och kärleken: litteraturen kan vara kritisk, men 
också skriva fram nya former av kärlek. Jakobsson 
menar att Krusenstjernas romaner behandlar och 
på så vis teoretiserar kring den problematik som 
flickor ställs inför när de växer upp och möter kär-
lek och sexualitet.

Förutom inledningskapitlet består avhand-
lingen av två längre analyskapitel och ett kortare 
avslutningskapitel där slutsatserna lyfts fram. Det 
första analyskapitlet handlar framför allt om Ninas 
dagbok och Helenas första kärlek, medan det andra 
fokuserar på Tonytrilogin.

I det första analyskapitlet, ”Att bli kvinna”, ana-
lyserar Jakobsson ingående och övertygande ett 
lyckat kvinnoblivande genom att använda sig av 
begreppet livslinje. Ninas dagbok och Helenas första 
kärlek ansluter sig i hög grad till ett utvecklings-
mönster som är vanligt i den angloamerikanska 
flickbokstraditionen, och i kapitlet diskuterar Ja-
kobsson genomgående Krusenstjernas romaner i 
ljuset av denna tradition. Krusenstjernas uppväxt-
berättelser ansluter sig till en krononormativ livs-
linje där det så kallade kärleksvalet – valet av make 
– är en central punkt. Ett annat viktigt tema i berät-
telserna är futuritet, ”föreställningen om och upp-
höjandet av en framtid” (44). I kapitlet undersö-
ker Jakobsson den här livslinjen med särskilt fokus 
på vilka framtider den möjliggör för de unga kvin-
norna. I romanernas början befinner sig både Nina 
och Helena på en punkt av livslinjen som saknar 
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motstånd och utveckling, men något avgörande 
sker i mötet med kärleken och sexualiteten. Båda 
flickorna uppvaktas av två olika män och genomgår 
ett sexuellt uppvaknande som blir del av en mog-
nadsprocess som leder fram till ett kärleksval. Nina 
och Helena måste välja mellan de två männen, och 
här delar sig livslinjen och ger upphov till två olika 
framtider beroende på vilken livslinje – och älskare 
– flickorna väljer. Båda flickorna väljer den ideala 
älskaren och får därmed tillgång till en ideal fram-
tid – de blir kvinnor inom ramen för äktenskapet. 
Den andra möjliga livslinjen är mer vagt framställd 
i romanerna, men tycks representera sexuell utle-
velse utanför äktenskapet.

Jakobsson visar alltså hur kvinnoblivandet är 
knutet till kärlek och sexualitet i Krusenstjernas 
tidiga romaner: flickan blir kvinna när hon valt en 
ideal älskare. I detta kapitel intresserar sig Jakobs-
son också specifikt för flickmotivet: hur används 
ordet flicka, var går gränserna för flickskapet och 
hur kan flickrummet förstås? Hon diskuterar hur 
ogifta äldre kvinnor ibland omtalas som flickor, 
men hur det i allmänhet ses som något negativt i 
romanerna, som att de ”gör sig” till flickor (53). En 
man kan också temporärt sägas vara flicka, och det 
ses som eftersträvansvärt att den ideala älskaren har 
kvinnliga egenskaper, men det understryks ändå att 
han är man, så flickskapet är bara tillfälligt. Jakobs-
son visar därmed hur gränserna för flickskap går vid 
ålder och kön. Hon analyserar också flickrummet 
som en viktig plats för flickans kvinnoblivande: det 
blir ett slags gränsplats, eller en foucauldiansk hete-
rotopi, som både kan erbjuda frihet och vara nor-
merande. Det är i flickrummet som flickan vistas, 
och hon kommer ut ur det som kvinna.

Det första kapitlet fokuserar inte bara på kvin-
noblivande och flickskap, utan innehåller även en 
djupgående analys av olika manstyper: vampyren, 
grodprinsen, den feminina mannen och den ide-
ala mannen. Den enda av dessa män som represen-
terar ett negativt kärleksval är vampyren eftersom 
han riskerar att suga ut flickan och förstöra henne 
sexuellt, vilket skulle sätta upp hinder för en fram-
tid som kvinna inom äktenskapet. De andra mans-
typerna är ideala älskare, och grodprinsen och den 
feminina mannen framstår som aspekter av den ide-
ala mannen snarare än helt egna manstyper. Grod-
prinsen representerar en manstyp som flickan först 
känner motvilja mot men som successivt förvand-
las till prins, något Jakobsson visar kan knytas till 
flickans mognadsprocess. Den feminina mannen 
har feminina och ungdomliga drag som antyder att 

mannen är en ideal älskare som kan vara allt för den 
unga kvinnan: flicka, pojke, man och mor. Jakobs-
son visar att de ideala älskarna kännetecknas just av 
en maskulinitet som erbjuder flickan allt – till den 
grad att den blir nästan självmotsägande. De ideala 
älskarna är också välbekanta för flickan genom att 
de tillhör samma sociala klass och ras, vilket inne-
bär att deras uppvaktning sanktioneras av omgiv-
ningen. Till skillnad från rivalerna som är mer in-
tresserade av sig själva och sin egen vinning är de 
ideala älskarna fokuserade på flickorna. Den ideala 
älskaren ser den unga kvinnan som hon är, i hela sin 
komplexitet, och hon blir därmed till som subjekt i 
älskarens blick och blir vuxen, det vill säga kvinna.

Om det första analyskapitlet fokuserar på det 
lyckade kvinnoblivandet handlar det andra analys-
kapitlet, ”Skevt kvinnoblivande”, om det misslyck-
ade kvinnoblivandet. Jakobsson tar sin utgångs-
punkt i Tonytrilogin och demonstrerar skickligt 
hur Tonys livslinje inte uppfyller de krononorma-
tiva förväntningarna på en flickas utveckling så-
som den skildras i de tidigare romanerna samt i 
flickboksgenren överlag. På grund av sin sinnes-
sjukdom blir inte Tony kvinna på samma sätt som 
Nina och Helena och flickorna i den angloame-
rikanska flickbokstraditionen. Visserligen ställs 
Tony i likhet med Nina och Helena inför ett kär-
leksval, men till skillnad från dem lyckas inte Tony 
göra ett val och får därmed inte tillgång till den 
framtid som den krononormativa livslinjen erbju-
der. Det sexuella uppvaknandet innebär inte att 
Tony uppnår mognad och blir kvinna en gång för 
alla, utan hon kastas tillbaka i flickskapet. Jakobs-
son menar att Tony gestaltar en queer temporali-
tet och därigenom blir en skev flicka, något som är 
förenat med ambivalens. Å ena sidan skildras To-
nys sjukdom och skeva kvinnoblivande med sorg 
och smärta. Att Tony inte kan bli kvinna en gång 
för alla och uppleva den frihet som denna trans-
formation innebär beskrivs som en förlust. Oför-
mågan att lämna flickskapet bakom sig blir likty-
digt med en brist på framtid. Å andra sidan kan 
det också ses som en frihet att slippa konfronteras 
med de svårigheter det innebär att bli vuxen, till 
exempel att slippa vantrivas i ett tråkigt äktenskap. 
Skevheten blir alltså både problem och möjlighet. 
En av de viktigaste slutsatserna i detta kapitel är att 
Tonytrilogin skildrar det som Halberstam beskri-
ver som queer negativitet och radikal passivitet. 
Representationen av Tony står i stark kontrast till 
den krononormativa livslinje som dominerar såväl 
Krusenstjernas tidigare romaner som flickboksgen-
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ren eftersom Tony aldrig blir kvinna genom mötet 
med den ideala älskaren. I stället kretsar Tonytri-
login kring ett slags icke-görande som grundar sig i 
negation, frånvaro, passivitet och tystnad. Roman-
serien vägrar infria läsarens förväntan om utveck-
ling, och den slutar också i ett ingenting, vilket ger 
den ett skevt slut.

I det sista kapitlet, ”Skev livslinje, skev flick-
bok”, sammanfattar Jakobsson avhandlingens re-
sultat och konstaterar att de två livslinjerna i Kru-
senstjernas tidiga romaner må framstå som olika 
men i själva verket är en och samma. Livslinjerna 
för samtliga protagonister innehåller samma punk-
ter, men i Ninas dagbok och Helenas första kärlek är 
den rak, och i Tonytrilogin skevas den. När livslin-
jen skevas i Tonytrilogin infrias inte läsarförvänt-
ningarna som är kopplade till flickbokstraditionen 
och på så vis skevas även flickboken. Jakobsson åter-
vänder också till frågan om hur Krusenstjernas verk 
kan läsas både som fiktion och feministisk teori. 
Hon menar att en återkommande fråga som disku-
teras i författarskapet är hur en flicka på ett gott sätt 
kan bli och leva som kvinna och att romanerna han-
terar frågan på olika sätt. Medan Ninas dagbok och 
Helenas första kärlek skriver fram ideala lösningar 
och blir mer profetiska, problematiserar Tonytrilo-
gin situationen och undviker att ge lösningar.

Jag var kvinna är en välskriven avhandling som 
tar sig an komplexa frågor, men som ändå är lätt-
läst. Jakobsson är väl inläst på tidigare forskning 
om Krusenstjerna och refererar generöst, samtidigt 
som avhandlingen ger nya spännande infallsvinklar 
på Krusenstjernas verk. Visserligen har andra dis-
kuterat kärlek och sexualitet i samband med Kru-
senstjerna, men Jakobssons fokus på hur dessa före-
teelser är knutna till karaktärernas kvinnoblivande 
ger en ny förståelse för författarskapet. Temat flick-
ighet och Krusenstjernas koppling till flickboken 
har inte heller utforskats i någon större utsträck-
ning trots att de nämnts i både kritik och forsk-
ning. Krusenstjernas tidiga författarskap, särskilt 
Tonytrilogin, förtjänar också att studeras i sin egen 
rätt. De teoretiska perspektiven, queer- och skevte-
ori, är väl valda och gör det möjligt för Jakobsson 
att få syn på nya dimensioner av Krusenstjernas 
romaner. Ett av avhandlingens viktigaste bidrag är 
just teoretiskt: Jakobsson utvecklar skevbegreppet 
genom att låta det möta teorier om queer tempora-
litet, och hon visar hur det både är möjligt och pro-
duktivt att analysera (normbrytande) heterosexu-
ella företeelser med hjälp av queerteori.

Jakobsson skulle emellertid kunna ta flera av sina 

resonemang längre. Jag hade gärna sett en högre 
grad av problematisering i avhandlingen som hel-
het, men särskilt i de teoretiska diskussionerna. Vad 
betyder egentligen skevandet av livslinjen och flick-
boken, och hur förhåller det sig till makt och mot-
stånd? I analysen av Tonytrilogin stöder sig Jakobs-
son på Halberstams diskussion i The Queer Art of 
Failure (2011) om misslyckande, radikal passivitet 
och queer negativitet, men uppmärksammar inte 
hur misslyckandet för Halberstam är knutet till 
motstånd, eftersom det öppnar upp för andra sätt 
att leva på: ”failing, losing, forgetting, unmaking, 
undoing, unbecoming, not knowing may in fact of-
fer more creative, more cooperative, more surpri-
sing ways of being in the world” (2–3). För Halber-
stam kan misslyckande och motstånd visa på vägar 
bort från nutidens neoliberala fokus på individu-
ell framgång; han visar till exempel hur kollektiv 
organisering kan utgöra alternativ till individua-
lism och kapitalistisk exploatering av de svaga, och 
motståndet får därmed en optimistisk dimension. 
Visserligen pekar vissa av Halberstams exempel, 
särskilt i kapitlet ”Shadow Feminisms: Queer Ne-
gativity and Radical Passivity”, inte lika tydligt på 
alternativ, utan motståndet tar här formen av ett 
”ogörande” (undoing) av normer och ett slags pas-
siv vägran att låta sig omfattas av maktens sätt att 
definiera grupper av människor. Det verkar ändå 
som om detta ogörande kan bana väg för andra sätt 
att vara på, och på så vis ger det utrymme för en typ 
av motstånd. Jakobsson diskuterar inte motstånd i 
någon större utsträckning, och för mig blir det inte 
helt tydligt vad skevhet och queerhet är om det inte 
är knutet till motstånd, eftersom motståndet spe-
lar en så viktig roll i Halberstams resonemang, men 
också är en central utgångspunkt för queerteorin 
i stort. Kan skevandet av livslinjen i Tonytrilogin 
förstås som ett slags halberstamskt ogörande som 
kan bana väg för andra sätt att vara kvinna på? Går 
det att finna några alternativ i de tidiga romanerna? 
Eller kan vi tänka oss att skevandet i Tonytrilogin 
möjliggör andra sätt att vara kvinna på i Fröknarna 
von Pahlen? Krusenstjernas stora romansvit avslu-
tas ju med skapandet av ett kollektiv bestående av 
kvinnor som sagt nej till det heterosexuella livs-
manuset och valt andra sätt att organisera nära re-
lationer, något som i linje med Halberstam skulle 
kunna beskrivas som ett mer kreativt, samverkande 
och överraskande levnadssätt.

En annan fråga som inställer sig vid min läs-
ning av Jag var kvinna är hur skevandet förhåller 
sig till makt och agens i Tonytrilogin. Jakobsson 
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skriver att hon är medveten om maktdimensionen 
av Tonys relation med doktor Iller och att han har 
uppenbart negativa sidor – han inleder en kärleks-
relation med sin allt sjukare patient, ser till att hon 
hamnar på sinnessjukhus och förnekar därefter att 
de har haft en relation. Men Jakobsson understry-
ker att hon vill undersöka komplexiteten i relatio-
nen, vilket bland annat innebär att hon lyfter fram 
hur doktor Iller står för en lyckad sexualupplysning 
i samband med Tony. Även om Tony tvingas under-
kasta sig brutala behandlingsmetoder under sin vis-
telse på sinnessjukhuset innebär vistelsen också ett 
skevande av livslinjen som visserligen medför för-
lust men som också problematiserar kvinnoblivan-
det: ”Kroppens queera temporalitet öppnar för al-
ternativ användning av tid och rum och den gestal-
tas ambivalent, som förlust men också möjlighet 
att undkomma svåra problem som relaterar till att 
bli kvinna” (119). I de exempel Halberstam tar upp 
i sin bok väljer karaktärerna i allmänhet själva ne-
gativitet och radikal passivitet, och de har därmed 
en viss agens. Jag upplever att Tony har relativt lite 
makt och agens i romanen och att hon befinner sig 
mer eller mindre i händerna på män med makt om-
kring henne – i synnerhet doktor Iller, men även fa-
dern och läkarna på sjukhuset. Jag hade velat veta 
hur Jakobsson ser på makt och agens i relation till 
skevande och motstånd i skildringarna av Tonys 
vistelse på sinnessjukhuset. Kan skevandet vara sub-
versivt även om Tony saknar makt och agens?

Frågorna om hur skevandet av livslinjen förhål-
ler sig till makt och motstånd är komplexa, men 
relationen mellan queer negativitet, motstånd och 
hopp om en bättre framtid har diskuterats inte bara 
av Halberstam, utan även av andra queerteoretiker, 
som Sara Ahmed och José Esteban Muñoz. Jakobs-
son hade kunnat knyta an till den diskussionen och 
gå till botten med vad skevandet av livslinjen verk-
ligen innebär, snarare än att stanna vid att konsta-
tera att det äger rum och hur det går till. Ett annat 
exempel där jag gärna sett ytterligare teoretisk för-
djupning och problematisering är kring ”sjukdoms-
genus”, ett begrepp som Jakobsson lanserar i Judith 
Butlers efterföljd för att beskriva hur patienternas 
kroppar på sinnessjukhuset blir obegripliga: ”Det 
är genus påverkat av patienternas sinnessjukdom 
och vistelse på sinnessjukhuset där de är frihetsbe-
rövade. Sjukdomen och sjukhuset ’stör’ patienter-
nas genus, gör det instabilt och obegripligt, vilket 
främst tar sig skevt åldersmärkta uttryck” (113–114). 
Jakobsson talar framför allt om att obegriplighe-
ten kommer till uttryck genom ålder – kropparna 

är åldersmässigt osammanhängande – men skriver 
också att sjukdomsgenus är klasskodat och att pa-
tienternas begär tar sig djuriska uttryck. Här hade 
jag önskat en djupare diskussion av hur begreppet 
sjukdomsgenus kan förstås i relation till Butlers re-
sonemang kring genus, som ju vilar på en binaritet 
som utgår ifrån föreställningen om kön. Hur repre-
sentationerna av patienternas åldersuttryck förhål-
ler sig till en föreställd könsbinaritet är inte något 
som Jakobsson diskuterar närmare i det här avsnit-
tet, även om hon säger sig bygga vidare på Butlers 
teori om genus.

Dessa invändningar till trots är Jag är kvinna en 
gedigen och läsvärd avhandling som bidrar med 
nya infallsvinklar på Krusenstjernas författarskap 
och som dessutom präglas av mycket god akribi. 
En av avhandlingens största styrkor är att den visar 
hur queerteorin har ett bredare användningsom-
råde och kan användas på ett produktivt sätt för att 
analysera även heterosexuella företeelser. På så vis 
öppnar avhandlingen nya perspektiv också bortom 
Krusenstjernaforskningen. Den väcker också spän-
nande frågor om skev- och queerhet i relation till 
makt och motstånd – frågor som visserligen inte 
besvaras i avhandlingen, men som kan och bör in-
spirera till fortsatt forskning inom detta område, 
där Jakobssons studie är ett pionjärarbete.
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This thesis investigates how the translation and fur-
ther reception of August Strindberg in the United 
Kingdom and also (albeit to a slightly lesser extent) 
in the United States had a very slow and difficult 
start — mainly or partly owing to the restrictive ef-
fects of the Obscene Publications Act from 1857. 
This censorial environment compelled the early 
translators to “tame” the “Viking”, who ended up 
looking and sounding disappointingly un-Viking-
like in English.

More specifically, the study focusses on one nar-
rative work by Strindberg, namely, his two-volume 
collection of short stories Giftas (1884 and 1886), 
and its first English translation, which was pub-


