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FÖRORD

AA

A TT GÖRA TRA NS
I LITTE RA TUR OC H
VER KL
IGHE T
nders Magnus Åhrman (född 1777, dödsår okänt) var 23 år när
hans liv blev litteratur. En rättegång hade lett till en tidningsartikel, som blev ett skillingtryck. Det kom ut i minst tolv
upplagor, tillsammans med två olika visor om händelserna.1

Alltihop började med att hans hustru sa att hennes make inte var
någon man och begärde att deras äktenskap skulle upplösas. Åhrman
hade skaffat sig manliga identitetshandlingar sex år tidigare och
verkar ha haft ett ganska vanligt liv. Att han tidigare hade levt som
kvinna var ingen större hemlighet.2
I sin samtid togs skillingtrycken upp som exempel på skrifter som
borde ha censurerats och den boktryckare som ville ge ut rättegångsprotokollen om Åhrman fick avslag.3 Skillingtrycken säger sig
behandla ”et mål, af så besynnerlig egenskap, at knapt hela Swenska
Brottmåls historien kan framwisa något dylikt”.4 Ändå menar de
också att händelsen tjänar som bevis på ”huru lätt både Doctorer
och Kyrkoherdar kunna wid sin första upmärksamhet blifwa förde
bakom ljuset, och at de aldrig nog warsamt handtera sådana ämnen”.5
Det antyder att ”sådana ämnen” ändå antogs förekomma då och då.
Åhrmans historia var säkert ovanlig, men långt ifrån unik.
Beskrivningar av könsöverskridanden återkommer i olika former
genom hela litteraturhistorien. Men inom forskningen talas det sällan om transmotiv och ännu har ingen svensk translitteraturhistoria
skrivits. Med den här avhandlingen ändrar jag på den saken.
Jag kommer att undersöka gestalter som växlar kön i svensk skön
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litteratur under 1800-talet. Sådana skildringar har varit viktiga för
1800-talslitteraturen och för hur kön har konstruerats. Dessutom kan
de ha stor betydelse för oss i dag. Vitt skilda texter skapar tillsammans berättelser om trans. De utgör möjliga punkter att spegla
nutida transerfarenheter i. Genom att läsa utifrån ett transperspektiv
kommer jag att synliggöra nya betydelser i framför allt tre texter från
1800-talet: Lars Molins självbiografiska berättelse om Lasse-Maja
(1833), C.J.L. Almqvists Drottningens juvelsmycke (1834) och Aurora
Ljungstedts Moderna typer (1872). Därutöver kommer jag också att ta
upp flera andra texter, från tidigt 1800-tal till tidigt 1900-tal. Tillsammans blir det en berättelse om svensk translitterär tradition.
Min undersökning beskriver transmotiv under århundradet innan
”trans” blev ett begrepp, en diagnos och en identitet. Det vi i dag
kallar transidentiteter och -uttryck är sentida uppfinningar. De uppstod kring sekelskiftet 1900, när dåtidens sexologer studerade olika
slags könsöverskridanden och utifrån sina observationer skapade
begrepp, förklaringar och diagnoser. Under 1900-talet – efter det att
medicinvetenskapen formulerat, klassificerat och diagnosticerat trans
– skrevs ett västerländskt transnarrativ fram, det vill säga en vedertagen berättelse om hur transliv ser ut.6 Det rör sig om beskrivningar
som använts såväl av transpersoner själva som av andra. Det fanns
människor som överskred könsgränserna även innan dess. Däremot
fanns det inte samma behov av att förklara vilka de var, och inte
heller någon bild av att de skulle ingå i en egen, gemensam grupp.
Historien är full av människor som vi i dag skulle kalla transpersoner. Många har (öppet eller i smyg, friktionsfritt eller i konflikt
med rådande normer) växlat mellan könsidentiteter och -uttryck.
Andra har under hela sina vuxna liv levt som ett annat kön än det de
tilldelats vid födseln. Ibland har berättelser om transerfarenheter väckt
stort uppseende. Andra gånger har de inte väckt något uppseende alls,
eller ens märkts. De kända exemplen är, som litteraturvetaren Mar
jorie Garber uttrycker det, bara ”toppen av ett isberg”.7 Vi vet inte så
mycket om hur könsöverskridande personer har levt, men så länge det
har funnits kön lär det ha funnits människor som inte passat in i dem.
Biografiska berättelser, som skillingtrycken om Anders Magnus
Åhrman, har haft stor betydelse för hur könsöverskridare beskrivit
sig själva och sina liv. De har också utgjort en viktig del i utvecklingen
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av transidentiteter under 1900-talet.8 Ofta är gränsen mellan fakta
och fiktion svår att dra. Visorna om Åhrmans äktenskap är bara vagt
inspirerade av det som faktiskt hände och skulle kunna beskrivas
som fiktion. Senare under 1800-talet läste hela svenska folket LasseMajas självbiografi. Lars Molin (vilket var Lasse-Majas juridiska
namn) berättade om ett liv som omväxlande man och kvinna på
ett så underhållande sätt att boken fortsatte att ges ut under hela
1800-talet och kommer i nya upplagor än i dag. Helt och hållet sann
är knappast den berättelsen heller.9 Livet som Lasse-Maja beskrevs på
ett sätt som Molin visste skulle bli populärt.
Skönlitteratur och verklighet är inte samma sak. Men verkliga händelser har blivit skönlitteratur, som i sin tur inspirerat människor,
vilket lett till nya händelser, som sedan blivit ny skönlitteratur. Lika
viktiga som de biografiska har de helt eller delvis fiktiva berättelserna
varit för personer med egna, levda transerfarenheter – både då och i
dag. Även nyhetstexter har influerats av skönlitteraturens genrekonventioner.10 Växelspelet mellan journalistik, biografier, vetenskap och
fiktion har varit avgörande för framväxten av transnarrativet.
Många skönlitterära transmotiv är antingen helt eller delvis inspirerade av faktiska händelser. Det gäller inte bara i Sverige, utan i hela
den västerländska litteraturen. I folkliga berättelser har transmaskulina personer (det vill säga män eller personer med maskulint könsuttryck som tilldelats kvinnligt kön vid födseln) som blivit soldater,
sjömän och pirater varit populära motiv.11 Särskilt intressant är hur
transmotivet interagerar med andra typer av växlingar i nordamerikanska slavberättelser. Det finns flera sådana där människor genom
att växla kön kunnat ändra hur de rasifieras – och därmed vilken
samhällsposition de har.12 En av de mest kända är Ellen och William
Crafts självbiografiska Running a Thousand Miles for Freedom (1860). Det
äkta paret flydde från slaveriet som en vit slavägare (Ellen) och hans
slav (William). Berättelsen blev omåttligt populär och porträtt av Ellen
som man såldes i både Nordamerika och Europa.13 Även i Harriet Jacobs självbiografi Incidents in the Life of a Slave Girl (1861) antar huvudpersonen en tillfällig mansidentitet för att kunna fly, men här genom
att sminka sitt ljusa ansikte mörkare och se ut som en sjöman. Från
de självbiografiska berättelserna tog sig så beskrivningen in i fiktionen, i berättelser som Harriet Beecher Stowes Uncle Tom’s Cabin (1852)

Begreppet rasifiering an
vänds om hur människor
tillskrivs (hierarkiskt
ordnade) ”raser”. Ellen
Craft rasifierades utifrån
sitt afroamerikanska
ursprung som slav, men
genom att klä sig som en
rik man kunde hon istället
uppfattas som slavägare –
och därmed som vit.
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I både Uncle Tom’s Cabin
och Pudd’nhead Wilson
gömmer sig män och
kvinnor genom tillfälliga
växlingar av olika slag.
Eliza i Uncle Tom’s Cabin
flyr slaveriet som vit
yngling tillsammans med
sin till flicka klädde son. I
Pudd’nhead Wilson byter slaven Roxana ut sin son mot
hans halvbror (hennes vita
ägares barn) och flyr som
man. Senare i berättelsen
uppträder hon återigen
som man, och sonen Tom
som kvinna.

Det finns inga belägg
för att Forss skulle ha
varit vad vi i dag skulle
kalla transperson. Han
levde som man och hade
tilldelats manligt kön vid
födseln, men hans liv säger
oss en hel del om villkoren för människor som
överskred könsgränser.

och Mark Twains Pudd’nhead Wilson (1894). Julia Sun-Joo Lee har i The
American Slave Narrative and the Victorian Novel (2010) följt vägen från
självbiografiska slavberättelser till skönlitteratur. Bland annat visar
hon hur Elizabeth Gaskells novell ”The Grey Woman” (1861) använder
sig av både Jacobs Incidents in the Life of a Slave Girl och makarna Crafts
Running a Thousand Miles for Freedom i berättelsen om flykt från en
grym husbonde (här make) genom förklädnad och identitetsväxling
(här från fattig till rik, från rödhårig till svarthårig och från kvinna till
man).14 Själva slavmotivet är borta i Gaskells novell, men flykten och
transmotivet finns kvar. Den här rörelsen, från verklighet till fiktion
och tillbaka igen, följer transmotiven.
Ibland har människor blivit berömda genom att överskrida könsgränser. Det gäller internationella storheter som Mary Frith (alias
Moll Cutpurse, 1584–1659), stortjuv och gängledare som klädde sig
som man, diplomaten Charles Éon de Beaumont (chevalier d’Éon,
1728–1810) vars könstillhörighet det skvallrades om över hela Europa,
Charlotte Charke/Charles Brown (1713–1760), känd som skådespelerska i mansroller och senare både man och kvinna till vardags,
eller abbé François Timoléon de Choisy (1644–1724), verksam vid det
franska hovet och periodvis kvinna. Ingen av dem försökte dölja sina
erfarenheter, och alla har själva skrivit eller gett upphov till biografier,
självbiografier och fiktiva texter.15 Choisy skrev inte bara sina memoarer utan också två romaner med transmotiv och ska ha inspirerat
ytterligare två romaner.16 Länge var memoarerna mest kända för sitt
hovskvaller, men numera ges utvalda delar ut med titlar som Transvestite Memoirs. Långt efter sin död lever Choisy alltså vidare, antagligen
på sätt som hen själv aldrig skulle ha kunnat tänka sig.
Andra könsöverskridande personer har inte gjort något väsen av
sig alls, och helt glömts bort av eftervärlden. Ett svenskt exempel
är konditorn Aron Forss (1807–1854).17 Han var en halvoffentlig
person i hemstaden Uppsala, känd dels för att han ägde ett populärt
konditori och dels för att det gick rykten om att han inte var en man.
Efter ”hvad ryktet berättade” var Forss, enligt tidningen Folkets Röst,
”hvarken man eller qvinna, eller kanske rättare båda delarne på en
gång”.18 Flera samtida berättar i sina minnen från studentstaden
om ”den beryktade, halfmanlige konditorn Aron Forss” vars ”röst,
hållning och åtbörder äro fullkomligt en kvinnas”, en person om
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vilken omgivningen allmänt antog ”att han var tvåkönad”.19
Skildringarna av Aron Forss är nedlåtande och skrivna av människor som mest verkar ha tyckt att han var löjlig. Hur han såg på sig
själv och sina livsvillkor kan vi bara gissa oss till. Detta förhållande
speglar hur könsöverskridande personer talats om i forskning, konst
och litteratur. Undantaget är självbiografiska berättelser, men sådana
finns det mycket få av före 1900-talet. Den enda som brukar nämnas
i internationell forskning är den franska intersexpersonen Abel/
Herculine Barbins (1838–1868) memoarer.20 I Sverige har vi ytterligare
två exempel från 1800-talet – fortfarande få men ändå anmärkningsvärt
många med tanke på landets storlek. Förutom Lasse-Majas självbiografi finns den levnadsberättelse som Andreas Bruce (1808–1885)
skrev i slutet av 1800-talet, men som inte publicerades förrän 2013.21
Liksom Anders Magnus Åhrman genomgick Andreas Bruce
vad som skulle kunna kallas en juridisk könskorrigering på eget
initiativ. Han övertalade sin far att ta honom med till en läkare
som skrev ett intyg om att han var ”hermafrodit”, varpå han
fick ett nytt förnamn och en ny post i adelskalendern. Processen
präglades av hans klasstillhörighet. Åhrman hade gått till en barnmorska för att få ett intyg om att han var man, men Bruce gick till
en välrenommerad läkare. Hans familj saknade visserligen pengar,
men han hade en förhållandevis stark social ställning. Det är
antagligen en av anledningarna till att han ens kom på tanken att
skriva sina memoarer.22
Den enda som på allvar ifrågasätter Bruces kön i memoarerna är
en inspektor på en gård där han arbetat. Inspektorn börjar uppvakta
honom efter att ha fått höra att Bruce är ”en förklädd Fröken”.23 Här
kan vi se spår av en litterär tradition där en viss typ av transmaskulina personer beskrivits som åtråvärda objekt för heterosexuella
män. Teatervetaren Tiina Rosenberg har kallat det den tillfälliga
byxrollsdramaturgin. Jag kommer att kalla gestalten för ”ciskvinnan i
manskläder”. Motivet bygger på att en gestalt ”egentligen” är kvinna
men har iscensatt en kortvarig förklädnad, som avslutas med att
den heterosexuella ordningen återställs när gestalten blir kvinna
igen.24 Det är denna skönlitterära tradition som inspektorn i Bruces
berättelse använder sig av för att förklara sitt begär.
Men Bruce försvarar sig. Han är inte intresserad av män, det

En intersexperson är
någon vars kropp inte kan
definieras inom samhällets
normer för kategorierna
manlig eller kvinnlig. Att ha
en intersexvariation är ett
fysiskt tillstånd och har inte
att göra med trans. ”Hermafrodit” var under 1800-talet
ett brett begrepp som kunde
innefatta både det vi i dag
skulle kalla trans- och inter
sexpersoner och en hel del
andra. Eftersom det i dag
används nedsättande skriver
jag det inom citattecken.
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kan knappast gå några rykten om att han befattar sig ”med något
manfolk”.25 Uppvaktningen plågar honom, inte för att han tycker illa
om inspektorn, tycks det, utan för att denne försöker göra honom till
kvinna. Följaktligen försvarar sig Bruce genom att bevisa sin manlighet. Han hänvisar till sitt läkarintyg, sin kärlek till kvinnor och att
han sköter sin tjänst som bokhållare. Han når med andra ord upp till
en normativ maskulinitet på samtliga nivåer.
Genom att försöka göra om Bruce till kvinna försöker inspektorn
förstå både honom och sitt eget begär. Fiktionens berättelser om ciskvinnor – det vill säga som inte är trans – i tillfällig mansförklädnad
åberopas med förhoppningen att Bruce ska visa sig vara en sådan.
Just den typen av berättelser är en av dem som upprepas i translitteraturhistorien, liksom – återigen – i könsöverskridares levda
erfarenheter. Gestalten ciskvinnan i manskläder kommer att återkomma på flera ställen i den här boken. Den har också använts för att
legitimera eller förklara samkönat begär. Carl August/Helga Lundström (1862–1915), en transfeminin person som i slutet av 1800-talet
arresterades för att ha burit kvinnokläder och ha haft sex med män,
misstänktes flera gånger för att vara en kvinna utklädd till man. Flera
av Lundströms partner försvarade sig med det argumentet. De sa att
de hade trott att Lundström var en kvinna som av praktiska skäl klätt
sig som man.26 Uppenbarligen ansågs den möjligheten så sannolik
att Lundströms partner kunde förklara sitt begär så, för omgivningen
och kanske även för sig själva.
I ett helt annat sammanhang skriver Anne Charlotte Leffler i en
runa över sin väninna Kornelia Pålman (1850–1886) att denna som
barn ”ingenting högre i verlden [önskade], än att hon varit född till
gosse”.27 Därför brukade Pålman berätta en invecklad historia om hur
hennes föräldrar tvingat henne att leva som flicka för att kunna få
ut ett stort arv. Den historien, om arvet och den påtvingade könstillhörigheten, känns igen från August Blanches roman Vålnaden (1847).
Den skönlitterära berättelsen dyker upp i Pålmans beskrivning av sig
själv, kanske som direkt inspirationskälla, kanske bara som ett omedvetet användande av samma kulturella myt. I övrigt tyder ingenting
i Pålmans liv på att hon identifierade sig som annat än kvinna. Att
vara pojke men uppfostras till flicka (något som vi i dag skulle beskriva som att vara transman) får förklara en viss typ av cisidentitet:
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Pålmans lesbiskhet och den maskulinitet som Leffler beskriver hos
henne, ”muskulös och kraftig”, med ”pojkaktiga” rörelser.28
Redan när transidentiteterna började formuleras kring sekelskiftet
1900 var berättelsen central för könsöverskridares självförståelse. En
av de första personerna som genomgick könsbekräftande kirurgi,
danska Lili Elbe (1882–1931), skrev memoarer som kallats en ”underjordisk transbibel”.29 Långt senare blev hennes liv den bästsäljande
romanen The Danish Girl (2000), som blev Hollywoodfilm 2015. De
starkt redigerade memoarerna gavs ut först efter Elbes död och
texten är bara delvis skriven av henne själv; den är lika mycket
fiktion som självbiografi.30 Den har kommit ut i en mängd utgåvor,
omredigeringar och översättningar. Sådana texter har varit betydelsefulla för hur trans har förståtts. Människor läser, känner igen sig, och
skapar sin egen historia.31
I sin klassiska studie Kvinnor i manskläder (1989; 1995) skriver
Rudolf Dekker och Lotte van de Pol att det var viktigt för könsväxlingstraditionen att den var välkänd.32 Det banbrytande med Dekker
och van de Pols verk var att de beskrev en viss typ av historisk
könsöverskridande praktik just som en tradition. Framför allt visade
de att de personer som utövat traditionen har varit medvetna om
den. De kända transberättelserna har möjliggjort fler transberättelser.
Det är lättare att bestämma sig för att göra någonting för den som
känner till att någon annan har gjort det tidigare.
Många av 1800-talets skönlitterära transmotiv skildrar sådant som
vi inte alls skulle kalla trans i dag. Det gäller till exempel ciskvinnani-manskläder-gestalten, som växlar kön tillfälligt och av praktiska
skäl. En av utgångspunkterna för min undersökning är att även
sådana beskrivningar har varit betydelsefulla för personer med levda
transerfarenheter. Inte bara för att skönlitteraturen inspirerat och
förklarat verkliga händelser, eller för att biografier och fiktion alltid
smälter samman. Skönlitteraturen har dessutom en tendens att fånga
upp företeelser som ännu inte formulerats någon annanstans. Det
förklarar att Walter i Amanda Kerfstedts roman Reflexer från 1901
framställs på ett sätt som långt senare skulle bli känt som transvestitiskt, eller att de spegelscener som enligt transforskaren Jay Prosser
utmärker 1900-talets transsjälvbiografier är avgörande även för
Walter.33 Hans personlighet ska tolkas både utifrån den translitterära

Den pojkaktiga transmaskulinitet som Leffler
beskriver hos Pålman
kom hon senare även att
skildra i skönlitterär form, i
romanutkastet ”Utomkring
äktenskapet” (1887).
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tradition som redan fanns och utifrån begreppet ”transvestism”,
som den tyske sexologen Magnus Hirschfeld skapade nio år senare.
De psykologiska och medicinska förklaringar av trans som uppstod
kring förra sekelskiftet bör ses som en del i en betydligt längre tradi
tion av att beskriva könsväxlingar.
           
Om inte Anders Magnus Åhrmans hustru bestämt sig för skilsmässa
hade det kanske aldrig skrivits några skillingtryck om deras äkten
skap. Det hade säkert gjort hans liv enklare, men det hade gjort
forskningen fattigare. Utan skillingtrycken hade vi nog inte känt till
hans liv alls. Långt innan ordet ”transperson” uppfanns gav verkliga
händelser upphov till mer eller mindre fiktiva texter, och de har stor
betydelse för vad vi vet om hur könsöverskridare har levt.
Den här avhandlingen analyserar äldre, skönlitterära texter. Den
kommer även att undersöka vilka betydelser sådana texter kan ha i
dag. Människor påverkas av skönlitteratur och skönlitteratur påverkas av människoöden. Jag studerar 1800-talets berättelser, men också
vad de har att göra med det vi kallar transidentiteter.

INLEDNING
A VHA ND L
INGE NS
FÖRFÖRSTÅE LSE R

D

en här boken är en doktorsavhandling i litteraturvetenskap. I det följande inledningskapitlet beskriver jag hur
det kommer sig att den ser ut som den gör.
Jag kommer först att gå igenom avhandlingens
grundläggande utgångspunkter och sedan beskriva de teoretiska
perspektiv som jag har arbetat med, samtidigt som jag redogör för
hur jag ser på translitteraturhistorieskrivning, kön, trans- och queerteori och trans- och homohistoria. De begrepp, ämnen och teoretiska
utgångspunkter som tas upp i inledningskapitlet är de som har en
övergripande betydelse för undersökningen. I de andra kapitlen
utvecklas fler, som är aktuella i de enskilda analyserna. För att belysa
så många olika delar som möjligt av den translitterära traditionen
har jag prövat flera angreppssätt. I slutet av kapitlet kommer jag att
redogöra för det forskningssammanhang som avhandlingen ingår i
och slutligen undersökningsperiodens historiska bakgrund.
Mina analyser börjar med kapitlet ”Folkhjälten”. De olika delarna av
avhandlingen är tänkta att kunna läsas separat och det går bra att hoppa
direkt till det kapitlet, och – för den som vill – återkomma hit senare.
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utgångspunkter
D e närmaste sidorna innehåller bakgrundsinformation, saker som kan

vara bra att veta under läsningen. Jag redogör för syftet med avhandlingen, varför jag har valt att undersöka just 1800-talet, vilka begrepp
jag använder, vilket material jag analyserar och hur texten är upplagd.
syf te n oc h frå gestä llninga r

Den här avhandlingen har två startpunkter. För det första konstaterandet att det ännu saknas en svensk translitteraturhistoria. För det andra
en fråga om vad skönlitteratur kan betyda för personer med levda
transerfarenheter, liksom för majoritetssamhällets bild av trans.
Ett av avhandlingens grundläggande syften är att påbörja tecknandet av en svensk translitteraturhistoria genom att placera in
litterära verk i nya sammanhang. Hur ser transmotiven ut i svensk
1800-talslitteratur och hur förändras de mot slutet av seklet? På
vilka sätt, genom vilka berättelser och under vilka förutsättningar
beskriver skönlitteraturen transerfarenheter? Besvarandet av dessa
frågor konkretiseras genom ett antal typiska gestalter som följs
genom avhandlingens litteraturhistoriska avsnitt (med den gemensamma rubriken ”Litteraturhistoria”). Hur har trans gestaltats genom
representationer av skälmar, himmelsvarelser, bedragare, ciskvinnor i
manskläder med flera? Hur skiljer de sig åt, vad har de gemensamt
och hur förhåller de sig till varandra?
I anslutning till det vill jag med hjälp av de teoretiska utgångspunkter som jag tecknar i nästa avsnitt (liksom de enskilda teorier
som jag använder mig av i analyskapitlen) göra nya läsningar av
skönlitterära verk. Att använda ett transperspektiv innebär att sätta
berättelsens transgestalter i centrum. Inte minst innebär det också att
diskutera dem som sådana, och att inte se trans som ett symptom på
något annat. Vilka nya läsningar går det att göra av verk som tidigare
uppmärksammats av forskningen, som den kanoniserade Drottningens
juvelsmycke, med hjälp av sådana perspektiv?
Avhandlingens nästa syfte handlar om att undersöka möjliga
betydelser i 1800-talets skönlitteratur. Jag arbetar utifrån hypotesen
att 1800-talslitteraturen har varit viktig för skapandet av 1900-talets
(och 2000-talets) transnarrativ, men också för dess cisnormativa
diskurs. Skönlitteratur kan vara viktig för subjekttillblivelse, särskilt i
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marginaliserade grupper. Människor behöver kunna spegla sig själva,
känna igen sig, och igenkänningen kan bland annat ske genom
skönlitteratur. Jag vill visa hur den litteratur som jag analyserar kan
användas av personer med levda transerfarenheter (både då och nu),
och hur den har kunnat användas av andra. Vilka sådana möjligheter erbjuder 1800-talets skönlitteratur? Kan vi känna igen nutida
transerfarenheter i äldre skönlitteratur?
Jag skisserar flera olika linjer i det jag ser som en delvis sammanhängande, delvis fragmentarisk translitterär tradition. Texterna
diskuteras utifrån sitt historiska sammanhang. Samtidigt använder
jag ett anakronistiskt perspektiv, som både bokstavligt och idémässigt applicerar kategorin ”trans” på ett material som skrevs av och
för personer som helt saknade en sådan kategori. Genom en undersökning som utgår från både nu och då belyser jag såväl 1800-talets
gestaltningar av trans som deras betydelse för oss i dag.
pe riod

Dagens förståelse av transidentiteter präglas av de sexualvetenskapliga teorier som växte fram kring förra sekelskiftet. Michel Foucault
menar att det under perioden 1860–1870 uppstod en besatthet av
att studera könsöverskridande kroppar och bestämma vilket kön
de tillhörde.34 Enligt idéhistorikern Maja Bondestam motsvaras den
perioden av sekelskiftet 1900 i Sverige.35 Innan dess var förståelsen
av könsöverskridande personer en annan än i dag. Foucaults ord om
skiftet i synen på samkönade sexuella praktiker har blivit klassiska:
”Sodomiten var en återfallssyndare, den homosexuelle är nu en art.”36
Men när Foucault talar om den homosexuelle kunde han lika gärna
tala om trans- eller intersexpersonen – homosexualitet som identitet
uppstod parallellt och sammanblandat med växlande, otraditionella
och överskridande könsidentiteter och kroppar.37 Hans beskrivning
av homosexualitetens uppkomst är egentligen lika mycket (om inte
mer) en beskrivning av uppkomsten av transidentiteter.
Före sexualvetenskapens genombrott fanns mängder av berättelser om könsöverskridare och könsväxlingar, men personerna i
dessa berättelser sågs inte som en egen grupp med medicinskt eller
psykologiskt förklarad identitet. Så skedde först när det vi i dag kallar
trans, intersex och homosexualitet – allt i form av uppfattningen
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Det är inte bara homooch transkategorier som
sammanfaller i mitt
material. En del av de texter jag undersöker – som
Drottningens juvelsmycke
– skulle lika gärna kunna
beskrivas som intersexlitteratur. Jag premierar
transperspektivet, men

om ett slags tredje kön – uppmärksammades av sexualvetenskapen
i slutet av 1800-talet. Behovet av förklaringar kring fenomenet såg
därför annorlunda ut innan dess, både hos könsöverskridare själva
och i deras omgivning.
Att undersöka transmotiv i 1800-talslitteratur är att undersöka
motiv som ännu inte tydligt präglats av identitetstänkande eller
sjukdomsförklaringar, men som snart skulle komma att göra det. När
transpersonen ”uppfanns” vid sekelskiftet 1900 fanns transuttrycket
redan. Det som skedde var att det inom en ny genre – sexualvetenskapen – formulerades berättelser om personer som sedan länge
skildrats i skönlitteraturen. 1800-talets närhet till identitetstänkandet, till trans som såväl begrepp som möjlig identitet, gör perioden
särskilt intressant ur detta perspektiv.

är medveten om att dessa
historier delvis samman-

begre pp

faller. Framtida forskning

Jag använder en nutida begreppsapparat i avhandlingen. Något annat
hade varit svårt. Själva könsväxlingarna artikuleras nästan aldrig i
mina källor; de finns där, men identifieras och beskrivs sällan annat
än genom de händelser som de ger upphov till. För att kunna behandla
växlingarna som motiv behöver jag själv benämna motivet.
I Arresting Dress (2015) utvecklar historikern Clare Sears en metod
(trans-ing analysis) för att studera vissa historiska praktiker och
representationer mycket brett. I Sears fall rör det sig om att studera
”cross-dressing” i 1800-talets San Francisco.38 Hon påpekar särskilt att
hon inte bara studerar sådant som med en modern begreppsapparat
skulle kunna kallas trans. Genom att innefatta även sådana könsväxlingspraktiker som inte uppfattats som könsöverskridande skapar hon
en mer nyanserad bild. Trans kan definieras som en rörelse, bort från
det kön som en person tilldelats vid födseln, över samhällets könsgränser.39 Jag läser in även högst tillfälliga sådana rörelser i begreppet.
Det handlar inte om att de gestalter jag undersöker nödvändigtvis ”är”
transpersoner. Snarare har jag, förutom av Sears, inspirerats av den
beskrivning av trans som verb (transing) som Wibke Straube gör i en
avhandling om transfilm. Straube skriver att hen genom att använda
trans som verb vill understryka ”rörelsen, det icke-bestämmande och
icke-essentiella”.40 Det är med utgångspunkt i en sådan förståelse som
jag vill undersöka hur trans görs i mitt material.

kommer förhoppningsvis
att skriva fler både transoch intersexhistorier.
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Min motsvarighet till Straubes verb ”transing” och Sears metodolo
giska begrepp ”trans-ing analysis” kallar jag att analysera transgörande.
Med transgörande eller att göra trans syftar jag på hur trans kontinuerligt
skapas genom gestalternas agerande. Jag använder det som analytiskt
begrepp för att studera vad som händer i de texter där transgestalter
uppträder. Parallellt används också könsväxling och att växla kön som ett
sätt att beskriva att en gestalt rör sig mellan olika kön.
De personer som gör trans kallas transgestalter, vilket jag använder i
mycket bred bemärkelse. Inspirationen kommer från ordet transperson, som är ett paraplybegrepp för olika typer av transidentiteter och
-uttryck. Transpersonbegreppet kan kritiseras för sin bredd, men det
är just det som gör det användbart i min undersökning.41 Ordet transgestalt är i min användning ett ännu bredare begrepp än transperson.
Jag använder det om en litterär gestalt som på ett eller annat sätt,
under kortare eller längre period, är och/eller agerar och/eller uppfattar sig och/eller uppfattas som ett annat kön än det hen (tidigare
eller senare) tillskrivs av omgivningen. I linje med det beskriver jag
också själva de litterära motiven som transmotiv.
Som motsats till transkön används termen cis (inlånat från engelskan, där cisgender i sin tur skapats av latinets cis som betyder ungefär
”på samma sida” eller ”hitom”). Att vara till exempel cisman innebär
att tillskrivas manligt kön vid födseln, växa upp som pojke, identifiera
sig som man och uppfattas som man av sin omgivning.42 Jag använder
också begreppet cisnormativitet, för att beskriva de processer som
privilegierar och naturaliserar stabila, binära kön. Jag ser det som en
parallell till queerteorins heteronormativitet, och utgår från Judith
Butlers skildring av hur könade identiteter och kroppar skapas och
upprätthålls genom heterosexualitet.43 Att ersätta hetero med cis ska
inte ses som att heterosexualiteten helt förpassas ur analysen, men
analysen av könsbinaritet ges i min undersökning företräde framför
den av heterosexualitet.44
För att beskriva de specifika könsuttryck som skiljer sig från dem
som associeras med det kön en person tilldelats vid födseln talar jag
om transfemininitet respektive transmaskulinitet. Även de används i
mycket bred bemärkelse. En transmaskulin person kan vara någon
som Andreas Bruce, en man som av omgivningen tillskrevs kvinnligt
kön under sin uppväxt, men också någon som Kornelia Pålman, som

Min användning
av ”könsväxling” kan
jämföras med engelskans
cross-dressing. Det används
till exempel av Sears som
en bred, icke-anakronistisk
term för att studera olika
former av transuttryck i
historiskt material.
En kategori som faller
utanför undersökningen
är gestalter som enbart
överskrider kön genom att
frångå normerna för hur
män respektive kvinnor
förväntas känna och bete
sig. Avhandlingen rymmer
alltså inte, annat än i andra
hand, personer som ”bara”
är maskulina kvinnor eller
feminina män.
Jag använder inte cis och
trans som fasta identitets
kategorier, utan som beskrivningar av olika sätt att
göra kön. I mitt material är
det tydligt att de inte har
några skarpa gränser, utan
genomgående samman
faller och sammanflätas.
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Motsvarande, men
mer passande, begrepp
än FTM/MTF är transman
(en man som tilldelats
kvinnligt kön vid födseln)
respektive transkvinna
(en kvinna som tilldelats
manligt kön vid födseln).
Till skillnad från transmaskulin/transfeminin
signalerar de dock bestämda könsidentiteter,
vilket gör dem till smalare
(och för min del mindre
användbara) begrepp.
Föreställningarna om
trans som yta återkommer
jag till, främst i avsnittet
”Könets natur”.

närmast tycks ha identifierat sig som maskulin kvinna. I dagligt tal
används ofta begreppen kvinna-till-man och man-till-kvinna, även i
form av de engelska förkortningarna FTM ( female-to-male) och MTF
(male-to-female) på svenska. Nackdelen med dessa begrepp är att
de signalerar en bestämd rörelse: ordet ”till” leder tankarna mot
en föreställning om ett naturligt kön som fanns där från början.
Detta anknyter till en misstänksamhet som finns om transpersoner
generellt, att könsuttrycket är någonting ytligt och att det under ytan
finns ett ”riktigt” kön som representerar sanningen. Vissa av de texter
jag skriver om innehåller en sådan föreställning om det framställda
könet som en illusion, men inte alla. Jag har heller inte för avsikt att göra
mig till en del av denna misstänksamhetens diskurs. Därför har jag valt
att främst arbeta med begreppen transmaskulin och transfeminin.
Ett potentiellt problem med begreppen transmaskulinitet och
transfemininitet är däremot att de, liksom andra jämförbara begrepp,
bygger på begreppsparen man–kvinna och maskulinitet–femininitet.
Det är inte alla gestalter i min undersökning som kan beskrivas
utifrån dessa binariteter. Personerna i mina källor växlar, sammanblandar, byter och/eller saknar kön. Jag vill varken tillskriva dem
en fast könsidentitet eller bestämma vilket kön de ”egentligen” har.
Därför kommer jag att använda könsneutralt pronomen (hen, med
böjningsformerna hen och hens) om de gestalter som genomgående
växlar kön eller vars kön är oklart (som Lasse-Maja och som Lazuli
Tintomara i Drottningens juvelsmycke). Om andra gestalter växlar jag
namn och pronomen beroende på hur personen presenterar sig själv
(eller presenteras av berättaren) vid det aktuella tillfället.
ma te ria l

Att analysera all svensk 1800-talslitteratur med transmotiv skulle
vara en lagom stor uppgift för ett liv, men inte för en avhandling.
Jag har valt att framför allt koncentrera mig på tre verk: Lars Molins
(född Lars Larsson, 1785–1845) självbiografi om Lasse-Maja från 1833,
Carl Jonas Love Almqvists (1793–1866) Drottningens juvelsmycke från
1834 och Aurora Ljungstedts (född Hjort, 1821–1908) berättelsesamling Moderna typer, som först publicerades 1872.
Molins, Almqvists och Ljungstedts författarskap har spelat mycket
olika roller i svensk litteraturhistoria. Molin har haft en av de märkli-
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gaste. Många känner till den historiska personen ”Lasse-Maja”, men
hens självbiografi brukar knappt ens anses som litteratur. Den har
heller inte varit föremål för vetenskaplig forskning tidigare, trots att
den lär ha varit en av Sveriges mest lästa texter på sin tid. Almqvist
hör till de kanoniserade svenska författarna och hans Drottningens
juvelsmycke ingår ofta i universitetens litteraturhistoriska grundkurser.
Ljungstedt var en av Sveriges storsäljande författare under 1860- och
1870-talet men glömdes bort lika snabbt som hon slog igenom. Om
hon alls nämns i litteraturhistorien så är det i förbifarten.
Dessutom skiljer sig graden av fiktion åt. Ljungstedts berättelser
är renodlad skönlitteratur, utan några som helst verklighetsanspråk.
Drottningens juvelsmycke är en historisk roman, och diktar om gestalter
och händelser hämtade från verkligheten.45 Lasse-Majas självbiografi
gavs ut som den sanna berättelsen om hens liv, men som jag nämnt
tidigare innehåller berättelsen snarast sanningar med modifikation.
Den med Philippe Lejeunes ord självbiografiska pakt som Molin ingår
med sina läsare – att läsaren, författaren och utgivaren är överens om
att berättelsen är sann – har spelat roll för hur Lasse-Majas självbiografi har blivit läst.46 Betydelsen av att en person med levda trans
erfarenheter berättar om sitt eget liv är också något som jag tar fasta
på i min analys. Men jag behandlar samtliga verk som fiktion och
läser dem som skönlitterära texter, oavsett hur mycket av Lasse-Majas
självbiografi som stämmer överens med vad Molin varit med om och
vilka av Almqvists gestalter som har verkliga förlagor.
Det mina huvudförfattare har gemensamt är transmotivet; i allt
övrigt är de mycket olika varandra. Molin skrev en folklig skälmbiografi, Almqvist var en höglitterär romantiker och Ljungstedt
spänningsförfattare. Att urvalet ser ut på det sättet är förstås inte
en slump. För att kunna förstå hur trans görs i 1800-talets svenska
litteratur behöver jag studera motivet i flera varianter och genrer.47
Jag har gått igenom alla skönlitterära verk som mina tre huvudförfattare har publicerat under sin livstid, liksom en mängd annan
litteratur från perioden.48 Men eftersom den tidigare forskningen på
området är minst sagt begränsad är det omöjligt att göra anspråk på
någon fullständighet. Hellre än att göra en ytlig men uttömmande
inventering har jag valt att koncentrera mig på tre verk som jag bedömer som typiska för den translitterära traditionen. De teman och

Lasse-Maja var Lars
Molins smeknamn och
det namn hen blev mest
känd under. Jag använder
det om den mytiska/
litterära jagberättaren i
självbiografin, men kallar
den historiska personen
för Lars Molin. Eftersom
Lasse-Maja hela tiden
växlar mellan könen använder jag könsneutralt
pronomen.

23
motiv de belyser känns igen från fler verk, och de kan användas för
att diskutera även en bredare tradition. Ett annat val hade möjligen
gett andra resultat och framför allt kunnat svara på fler frågor om
transmotivens frekvens och mer generella användning. Här finns ett
omfattande arbete att göra för framtida forskning. Det är i dagsläget
omöjligt att svara på hur många transmotiv det finns i den svenska
1800-talslitteraturen – men de är sannolikt betydligt fler än dem jag
har upptäckt.
disposition

I detta första kapitel går jag igenom undersökningens förutsättningar. Jag har inlett med de konkreta utgångspunkterna och kommer att
fortsätta med de teoretiska perspektiv som ligger till grund för min
förståelse av kön och translitteraturhistoria. Därefter redogör jag för
de forskningsfält som avhandlingen anknyter till och avslutningsvis
beskriver jag den historiska kontexten.
Själva undersökningen består av fyra tematiskt indelade, kronologiskt ordnade kapitel. I de tre första analyskapitlen har jag valt ut
verk som belyser ett inom translitteraturen återkommande tema. Det
fjärde kapitlet centreras i stället kring den period som avslutar och
ramar in avhandlingen: sekelskiftet 1900.
Även om avhandlingens huvudsakliga fokus är nedslagen i Molins,
Almqvists och Ljungstedts författarskap vill jag teckna en bredare
translitterär tradition. Insprängt i analyskapitlen finns därför avsnitt
med rubriken ”Litteraturhistoria”, som är placerade i ramar och satta
i annat typsnitt. I dessa identifierar jag särskilda sorters gestalter som
präglat de skönlitterära transmotiven, och behandlar mer övergripande motiv utifrån de texter som analyskapitlen tar upp.
Det första analyskapitlet, ”Folkhjälten”, studerar den självbiografi
som Lars Molin skrev om sitt liv som stortjuven, rebellen och könsväxlaren Lasse-Maja. Att skriva en självbiografi är ett sätt att ta
makten över sitt liv, och det är makt som är det övergripande temat
i kapitlet om Lasse-Maja. Jag diskuterar hur myten om Lasse-Maja
byggts upp, främst genom självbiografin men även i de olika småtryck som baserats på den. Jag undersöker hur samhällsskillnader
speglas genom olika växlingar och gör utblickar till växlingar av
klass och rasifierade positioner. Maktens konkreta manifestationer
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undersöks också, och hur Lasse-Maja gör motstånd mot dem.
Kapitlet ”Drömmar om androgynen” handlar om C.J.L. Almqvists
Drottningens juvelsmycke. Här tittar jag närmare på den mytologiska,
estetiska och religiösa androgynfiguren, tillsammans med dess motsats ”hermafroditen”. Jag tar även upp transmotivets erotiska poten
tial och gränserna för ett samhälleligt acceptabelt begär. Jag läser
huvudpersonen som en transgestalt och undersöker vad detta har för
betydelse i romanen. Särskilt intresserar jag mig för vilka möjligheter
det ger till identifikation för personer med levda transerfarenheter.
I mitt tredje analyskapitel, ”Ytans gränser”, studerar jag Aurora
Ljungstedts Moderna typer. Huvudfrågan i kapitlet rör hur transpersoner både i skönlitteraturen och i verkligheten gestaltats som bedragare. Det spänningsskapande transmotivet, som är det vi återfinner
hos Ljungstedt, sätts i relation till det moderna nationsbyggandet.
Kapitlet beskriver även tre av de cisnormativa transmotiv som
kanske är lättast att återfinna i modern populärkultur: bedragaren,
ciskvinnan i manskläder och den manhaftiga transkvinnan.
Det avslutande analyskapitlet har, som nämnts, en annan uppläggning än de tidigare. I stället för att fokusera på en viss text tar
det sin utgångspunkt i en viss tid. I ”Nästa steg?” undersöker jag
vad som händer med transmotiven vid 1900-talets början. För att
belysa den samhälleliga och litteraturhistoriska förändring som sker
under perioden studerar jag två verk från tidigt 1900-tal: Amanda
Kerfstedts roman Reflexer (1901) och Frida Stéenhoffs novell ”Ett
sällsamt öde” (1911). Jag tar även upp kopplingarna mellan sexualitet
och könsidentitet, och diskuterar transfeminina gestalter i manlig
homosexuell tradition.

perspektiv
D et här är en anakronistisk men historienära undersökning, som utgår

från ett konstruktivistiskt perspektiv samtidigt som den ställer en specifik identitetskategori i centrum. I det här avsnittet beskriver jag dessa
motsättningar, liksom de andra teoretiska utgångspunkterna för min
undersökning. Jag redogör för min syn på historia och historieskriv-
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ning, trans- och ciskön och spänningarna mellan trans- och queerteori
och trans- och homohistoria. Framför allt diskuterar jag vad allt detta
innebär för min förståelse av hur trans görs i skönlitteratur.
a tt s kriva tra nshistoria

Det går att göra många invändningar mot att kalla människor som
levde på 1800-talet för transpersoner. Rimligen bör människor få
definiera sig själva, och innan begreppet fanns kunde förstås ingen
identifiera sig som transperson.
Att leva som kvinna trots att omgivningen betecknat en som man,
eller vice versa, kan ha många orsaker. Några av dem räknas i dag
som transerfarenheter och andra inte. Att en 1800-talsmänniska som
tillskrevs kvinnligt kön ville arbeta i ett traditionellt mansyrke kanske vi inte vill räkna som en transerfarenhet. En person som under
hela sitt liv levde som ett annat kön än det den tilldelats vid födseln,
däremot, kan vi tänka oss skulle ha identifierat sig som transperson
om hen hade levt i dag. Exakt hur det är mest relevant att beskriva
historiska erfarenheter av könsöverskridande är svårt att veta. Ändå
måste vi kunna ta sådana erfarenheter på allvar genom att diskutera
dem på ett nyanserat sätt.
Inte minst måste vi kunna tala om historia på vårt eget språk.
Att per automatik underkänna ord som inte fanns under den tid
vi skriver om är att lura sig själv – det är knappast på de enskilda
begreppen det hänger. Även äldre ord har ändrat betydelse genom
åren. Att ”vara man” betyder inte samma sak i dag som det gjorde
för Lasse-Maja. Benämningar som ”man” och ”kvinna” har inte bara
andra konnotationer nu: vi förstår dem i grunden på ett helt annat
sätt än vad människor gjorde då.
Min undersökning är anakronistisk. Jag utgår från att historien får
mening först i efterhand, i konstruerade berättelser. I sin essä Anakronismen (2011) pekar historikern Sara Edenheim ut några av problemen
med att skapa sådana berättelser. Att försöka skriva historia för att ge
upprättelse åt marginaliserade grupper är dömt att misslyckas, menar
hon. Dessutom kan det cementera en hegemonisk normalitet: ”Historiska förklaringar till marginaliserade gruppers existens riskerar att
leda till att avvikande identitetspositioner enbart tillåts vila på ett återberättande och återskapande av en historia om förtryck.”49
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En liknande varning ges av Heather Love, som i Feeling Backward
(2007) påpekar att historieforskning om HBT-personer tenderar att
skriva hjältesagor.50 Love framhåller en grundläggande paradox: att
forskare å ena sidan motiverar sina studier med att könsöverskridande
individer och grupper har utsatts för förtryck, och att de å andra
sidan vill komma över de motstridiga och smärtsamma känslor som
detta förtryck har gett upphov till. Vi försöker bygga upp en självkänsla i nuet genom berättelser om hjältedåd i det förflutna – med
andra ord genom helt andra berättelser än dem som gav upphov till
bristen på självkänsla. Love beskriver det som att forskningen fastnar
i sitt eget bekräftelsebehov.
Betyder det att vi inte kan skriva historia med utgångspunkt i
marginaliserade grupper? Och hur ska historieskrivningen i så fall
kunna innehålla någonting annat än berättelser om majoriteten?
Identifikationen ”som” en viss identitet har både format historien och
i vilken mån vi känner igen oss själva i historien. Love skriver om hur
identiteter dessutom styr vårt behov av ett sådant igenkännande. Hon
menar att vi behöver hitta sätt att samtidigt kännas vid och komma
över de identifikationer vi gör med det förflutna. Loves lösning är att
göra en genealogisk undersökning, utifrån Michel Foucaults modell.
En sådan undersöker identitetskategorier utan att ta dem för givna,
och beskriver i stället hur maktdiskurser produceras och vidmakthålls.
För min del innebär ett genealogiskt perspektiv ett intresse för
hur två isärhållna, stabila kön har skapats av de transgöranden som
jag studerar. De skönlitterära transmotiven illustrerar på många sätt
hur könsbinariteten har konstruerats, inte minst genom motbilder.51
Genom att skildra könsväxlande gestalter som lustiga, löjliga, opålitliga och avvikande konstrueras de stabila könen som norm. Andra
könsöverskridanden och -växlingar har däremot inte alls fungerat
som motbilder. Tvärtom har de uppfattats som oproblematiska eller
till och med idealiserats. Därför är det betydelsefullt att studera en
rad könsväxlingsfenomen tillsammans, inte bara gestalter och praktiker som beskrivs som onormala eller felaktiga utan även sådana
som är en del av majoritetskulturen.52 I min undersökning används
det genealogiska perspektivet för att analysera hur de här gränserna
mellan normativa och icke-normativa kön har skapats, upprätthållits
och fungerat genom representationer av trans.
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I första hand handlar undersökningen dock inte om hur transgöranden har använts för att skapa könsbinaritet. I tidigare forskning
har trans ofta reducerats till ett sätt att förstå normativa kön. Utifrån
ett transperspektiv är detta ensidiga fokus problematiskt. Trans är
inte bara ett spännande komplement till ciskön utan måste kunna
undersökas i sin egen rätt. Det finns en viktig poäng i att utgå ifrån
trans – inte som ett talande exempel utan som studiens medelpunkt.
Det genealogiska perspektivet kombineras för min del med ett
tydligt fokus på personer med levda transerfarenheter. Det gör att
min undersökning innehåller en spänning mellan två motstridiga
ambitioner. Å ena sidan finns här det genealogiska perspektiv som
analyserar maktstrukturer och löser upp identitetskategorier. Å
andra sidan innehåller projektet politiska ambitioner som har sin
utgångspunkt i just en specifik identitetskategori. Genom att skriva
translitteraturhistoria vill jag inte bara synliggöra vissa litterära motiv, utan också diskutera de verkningar som dessa kan ha i dag. Det
handlar inte om att skapa ett ärorikt förflutet, men däremot om att
tänka igenom den emancipatoriska potential som litteraturläsningar
kan erbjuda. En sådan potential kan bestå i att reflektera nutida erfarenheter i äldre litteratur, eller i att undersöka identifikationsmöjligheter med litterära gestalter.
Själva ordet ”translitteraturhistoria” innefattar både det anakronistiska applicerandet av ett modernt begrepp på historisk tid, och
föreställningen om ”trans” som ett slags kollektiv identitet. Därmed
inte sagt att transidentiteter skulle vara oberoende av historisk kontext,
eller att trans skulle vara mindre (eller mer) kulturellt skapat än vad
ciskön eller andra identitetskategorier är. I nästa avsnitt kommer jag att
diskutera den konstruktivistiska syn på kön som präglar min undersökning, och den synen gäller förstås i lika hög grad cis- som transkön.
Mitt användande av begreppet ”trans” har likheter med det Gayatri
Spivak kallat strategisk essentialism (strategic essentialism).53 Även om de
gestalter och erfarenheter som representeras i mitt material är olikartade och till och med motsägelsefulla, finns det taktiska vinster med att
sammanföra materialet under en gemensam terminologi. Genom att
benämna dessa historiska representationer med det moderna paraplybegreppet trans blir det möjligt att undersöka hur de förhåller sig till
varandra, och studera den samlade bild som dessa skildringar kan ge.54
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Det betyder inte att jag ser transbegreppet som historiskt överförbart,
däremot att dess användning kan fylla en strategisk funktion för att
diskutera en viss motivkrets. Eller som filosofen Sara Ahmed skriver
om hur det faktum att ”ras” är en kulturell konstruktion inte betyder
att kategorin inte finns: ”Fenomenologin hjälper oss att visa hur ras är
en effekt av rasifiering, och att undersöka hur uppfinnandet av ras som
om det vore något ’i’ kroppar styr vad kroppar ’kan göra’.”55 I analogi
med Ahmeds resonemang förutsätter jag att transidentiteter, likaväl
som cisidentiteter, är kulturellt konstruerade. De förändras genom tid
och kontext (individuell likaväl som strukturell). Det gör inte att de är
mindre autentiska, eller att de saknar relevans. Hur konstruerade våra
identiteter än är, så är vi dem lika fullt.56
Som litteraturvetaren Claudia Lindén har påpekat är skönlitteratur
ett material som till själva sin natur ”vandrar genom tiden”, vilket
gör textanalys till en nästan per definition anakronistisk syssla.57
Att jag använder begreppet trans beror inte på att jag tror att det är
det historiskt sett mest träffande ordet för de gestalter jag beskriver.
Däremot är det en sådan definition som styr min egen tankevärld.
Som Edenheim skriver så letar jag ”efter det igenkännbara i texten
men vet att det är ett missförstånd om jag finner något sådant”.58

Vad ärtranslitteraturhistoria?
Det går inte riktigt att tala om en translitterär kanon, eftersom det
är en kanon som inte är etablerad än. Det utesluter inte att det finns
möjliga linjer att dra mellan vissa litterära verk och författare. En av
de författare som skulle ha varit en självklar del av translitteraturkanon om en sådan fanns är William Shakespeare. Inte så mycket
för sina lekar med könsroller och det faktum att alla skådespelare på
den scen han skrev för var män, utan för att hans transgestalter levt
vidare i andra berättelser. Som kända könsväxlare har de fått nytt liv
i vad som kan kallas en translitterär tradition, eller en translitteraturhistoria. Att nämna Rosalind i Shakespeares As You Like it (1623) är
inte bara att åberopa en pojkskådespelare som spelar en flicka som
spelar en pojke, utan också att hänvisa till senare transberättelser
som använt sig av As You Like It eller Rosalind/Ganymede-gestalten.59
Transmotiven lever vidare i och igenom varandra, får nytt liv och traderas vidare. Innan den unge huvudpersonen i Goethes utvecklings-
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I Metamorfoser ber till
exempel Kainis att få bli
man efter en våldtäkt,
guden Vertumnus
förvandlar sig till gumma
och Hermafroditos får
sin kropp hopslagen med
nymfen Salamicis. Det är
den sistnämnda myten
som har gett upphov till
ordet ”hermafrodit”.

roman Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795–1796) förälskar sig i diverse
transmaskulina personer har han redan fascinerats av amazonen
Clorinda i Tassos La Gerusalemme liberata (1581).60 Och vem vet, kanske
hade Thomasine Gyllembourg läst Lasse-Majas självbiografi när hon
skrev novellen ”En episode” (1835); eller är likheterna när huvudpersonen klär om ett lån någon annanstans ifrån?61
Inom mytologin görs trans i många berättelser.62 I den fornnordiska antar Tor Frejas identitet, och trickstern Loke blir ett sto och föder
hästen Sleipner. Det antika Greklands myter skildrar både gudar och
människor som överskrider könsgränser, tillfälligt och permanent,
klädmässigt och fysiskt. Bland de mest kända finns de om siaren
Teiresias förvandling från man till kvinna och tillbaka igen, Akilles
uppväxt som flicka, Herakles vid Omfales hov, Dionysos i kvinnooch Athena i manskläder. Flera av myterna återberättas i romaren
Ovidius Metamorfoser (cirka 8 e.Kr.). Det visar inte bara hur vanliga
transmotiv var i den grekiska mytologin, utan också det romerska
intresset för transgöranden. Från Ovidius har berättelserna dessutom
spridit sig vidare genom litteraturhistorien in i modern tid.63
Transmotiv förekommer i alla tänkbara litterära genrer, men har
periodvis varit vanligare i vissa. De kan också se olika ut beroende
på var de används. I spänningslitteraturen förekommer ofta förklädnadsmotiv, och androgynmotiv är vanliga i romantikens texter. Det
handlar både om genretraditioner och om den funktion som transmotiv kan fylla. Inom realismen tar transmotiven ofta mindre plats,
men de förekommer även där. Hos en författare som Fredrika Bremer
görs trans hastigt, i till synes oviktiga detaljer.64 Mindre transmotiv
– tillfälliga, ofta pragmatiska könsväxlingar som nämns med en eller
ett par meningar – dyker upp lite varstans i svensk 1800-talslitteratur.

Transläsningar
Nästa fråga är hur vi ska förhålla oss till den hittills oskrivna trans
litteraturhistorien. En modern betydelse av ”translitteratur” är litteratur skriven av transpersoner om att vara trans.65 Med den definitionen kan få av de böcker jag tar upp kallas translitteratur (Lasse-Majas
självbiografi utgör ett undantag). Verk som Aurora Ljungstedts, där
könsväxlingarna mest används för att gestalterna ska kunna gömma
sig, är långt ifrån translitteratur i nutida mening.
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Men även sådana berättelser kan vara betydelsefulla ur ett transperspektiv. I analyskapitlet ”Drömmar om androgynen” kommer jag
att ta avstamp i begreppet disidentifikation (disidentification) för att
diskutera möjligheterna att identifiera sig samtidigt med och emot
en skönlitterär text. Jag utgår från José Esteban Muñoz förståelse av
begreppet, ur hans bok med samma namn från 1999. Muñoz skriver:
Disidentifikation är tänkt att beskriva de överlevnadsstrategier
som minoritetssubjektet praktiserar för att förhandla med en
fobisk majoritetsoffentlighet som oavbrutet undertrycker eller
bestraffar förekomsten av subjekt som inte anpassar sig till
fantasibilden av normativt medborgarskap.66
De personer som utestängs ur majoritetskulturen kan använda disidentifikationen som en strategi för att förhandla sig till igenkänning i
normativa texter. Muñoz understryker att det inte alltid är en verksam
eller konstruktiv strategi, men menar att den ibland är den enda som
finns att tillgå.67 I brist på goda förebilder har människor speglat sig i
vad som har funnits tillgängligt. Även om jag främst diskuterar disidentifikation apropå Drottningens juvelsmycke är det en förståelse som
har relevans för hela avhandlingen. Muñoz disidentifikationsbegrepp
utgör en möjlighet att tänka kring hur även cisnormativ litteratur kan
användas av personer med levda transerfarenheter.
Mina analyskapitel innehåller vad som skulle kunna kallas transläsningar av äldre skönlitteratur. Vad jag menar med det är ett slags
queera läsningar, men med ett särskilt fokus på hur kön görs och vad
trans har för betydelser i det görandet.
I förordet till antologin Queera läsningar (2012) skriver Katri Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren och Rita Paqvalén:
En queerläsning intresserar sig för textens luckor, sprickor
och ologiskheter, för textens inneboende dissonans och
ambivalens. Det är en läsning som tar fasta på textens
tystnader, det den samtidigt avslöjar och döljer, och inte minst
det som framstår som avvikande och udda och som bryter mot
normativa uppfattningar om kön och sexualitet.68
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En queer läsning visar att naturen inte är så naturlig som den verkar.
Det innebär att analysera hur det normala skapas genom det som
anses onormalt. Queer kan beskrivas som ett kritiskt perspektiv
som studerar de normer som konstruerar och upprätthåller kön och
sexualitet, och som får vissa kön och sexuella praktiker att framstå
som naturliga, oföränderliga och essentiella. Detta perspektiv lämpar
sig väl för att analysera hur trans- och ciskön görs (något som jag
kommer att gå närmare in på i avsnittet ”Från homo till trans via
queer”). Mina transläsningar utgår från ett queerteoretiskt perspektiv
men undersöker trans. Dels handlar det om att se vilken roll trans
spelar i hur två motsatta, stabila kön skapas. Dels handlar det om att
undersöka betydelser som skönlitteraturen kan ha för personer med
levda transerfarenheter.
Ibland kan transläsning vara att läsa motströms, att genom en
feministisk läsning försöka avslöja en texts underliggande budskap.
Det är motströmsläsning som utgör grunden i synliggörandet av
det som brukar kallas queera läckage: att synliggöra queerheter i till
synes straighta företeelser. En sådan läsning försöker hitta det som
texten säger under ytan, det som kan (men inte måste) läsas in, ofta
helt motsatt det uttryckliga budskapet. Även till synes heterosexuella
texter läcker queerhet.69 På samma sätt kan transgöranden läcka ut ur
cisnormativ text.
Transläsningar kan också handla om att läsa på ytan. Till exempel
att, som Ann-Sofie Lönngren beskriver det i sin transteoretiska
läsning av Birgitta Trotzigs novell ”Flickan och fjärilen”, motsätta sig
den traditionella litteraturvetenskapens tendens att avfärda vissa
händelser, känslor och kroppsliga transformationer som overkliga
och i stället ”ta dessa gestaltningar av ’omöjliga’ erfarenheter bokstavligt”.70 Det kan beskrivas som en välvillig läsning, att utgå ifrån
det texten verkligen säger snarare än att försöka avslöja den. Eve
Kosofsky Sedgwick kallar strategin för reparerande (reparative reading)
i sin diskussion om den kritiska läsning vars paranoia hon menar
blivit snarast obligatorisk.71 Maria Margareta Österholm använder i
sin avhandling Ett flicklaboratorium i valda bitar (2012) en sådan välvillighet som en möjlighet till skev läsning av redan queera texter,
sådana som inte läcker utan snarare ”redan svämmat över”.72 ”Skevheterna behöver inte vaskas ut ur textmassorna”, skriver Österholm,
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”de ligger inte dolda bakom en mer normativ berättelse”.73
Vad som är välvilligt eller motströms, på eller under ytan, kan vara
en definitionsfråga. Debattören Maria Ramnehill beskriver en intressant transläsning i sin Ett transfeministiskt manifest (2016). Genom att
läsa på ytan kan Ramnehill sägas läsa motströms, när hon visar hur
cisnormativa berättelser om transmaskulina erfarenheter kan lämpa
sig betydligt bättre för transfeminin identifikation. ”Mulan från 1998
och Dårfinkar och dönickar från 1988 är mycket bättre skildringar av
viktiga delar av transerfarenheten än någon film jag sett som uttalat
handlar om en transkvinna”, skriver Ramnehill.74 Både Disneyfilmen
Mulan och den svenska tv-serien Dårfinkar och dönickar (baserad på
Ulf Starks bok med samma namn, 1984) använder den translitterära
gestalt som jag valt att kalla ciskvinnan i manskläder. Vanligtvis
läses de som berättelser om hur cisflickor klär ut sig till pojkar. En
transläsning kan i stället betona verkens komma ut-process och se
att det kön som avslöjas i slutet inte behöver vara det som gestalterna
tilldelats vid födseln. Dårfinkar och dönickar läses av Ramnehill som
berättelsen om den hon ville vara som barn: ”Jag behövde bara
ignorera första avsnittet och sedan handlade serien om Simon som
döljer sin kvinnliga identitet och i sista avsnittet kommer ut som
transtjejen Simone!”75

Translitteraturens betydelser
I artikeln ”How, Then, Might the Transsexual Read?” (2014) diskuterar Alexander Eastwood betydelsen av translitteraturhistoria. Att
göra upp med eller göra sig av med historieskrivning är ett privilegium för dem som redan ingår i den, påminner han. För transpersoner kan historieskrivning vara mycket angeläget.76 Eastwood
skriver att han har letat efter en translitteraturhistoria, men blivit
frustrerad av den begränsade mängd texter han har kunnat placera
inom en translitterär kanon.77 Det är inte nödvändigt, menar han, att
leta efter faktiska beskrivningar av eller om transpersoner i skönlitteraturen. En annan möjlighet är att hitta resonanser (resonances),
sådant som på ett känslomässigt plan relaterar till frågor som nutida
transpersoner brottas med.
Men att Eastwood inte hittar någon translitteraturhistoria beror
inte på att det saknas relevanta texter, utan på att ingen har brytt sig
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Prosser använder begreppet inverterad (engelskans inverted). I Sverige
användes först ”konträr
sexualkänsla”, av det tyska
konträre Sexualempfindung
som myntades av Carl
Westphal 1868. Senare
kom det att kompletteras av
”inversion” även i Sverige.
Laskar skriver om detta i Ett
bidrag till heterosexualitetens
historia (2005), s. 288f.

om att forska på dem utifrån ett transperspektiv. Jag tror att vi har
mycket att vinna på att hitta känslomässiga resonanser mellan vår
egen tid och den period vi undersöker, men jag tror också att vi bör
analysera texter som uttryckligen skildrar könsväxlingar.78
Transforskning har kopplats till Michel Foucaults beskrivning av
underkastade vetanden (savoirs assujettis), kunskaper och kunskapsformer som dolts bakom de dominerande. Den amerikanska transforskaren Susan Stryker har sett det så, och framhåller att transforskning i
hög grad studerar transpersoners faktiska upplevelser och utgår från
självupplevelse som legitim kunskapsform.79 Foucaults underkastade
vetanden innehåller två delar: dels de ämnen som vetenskapen inte
ansett vara viktiga eller intressanta nog att undersöka, dels de kunskaper som inte räknats, ”en rad vetanden som diskvalificeras som
otänkbara, som otillräckligt utarbetade vetanden: naiva vetanden,
hierarkiskt underlägsna vetanden, vetanden som befinner sig under
den kunskapsnivå eller vetenskaplighet som krävs”.80 Som sådana
underkastade vetanden kan också räknas de möjliga resonanser
mellan nutida upplevelser och äldre texter som jag är intresserad av.
Eastwood argumenterar bland annat utifrån den teoretisering
av trans och litteratur som Jay Prosser gjort i Second Skins (1998).
Prosser använder begreppet kroppsnarrativ (body narrative) för att
beskriva hur kropp och berättelse tillsammans skapar ett trans
subjekt.81 Prosser var en av de första moderna forskarna som drog
fullständiga slutsatser av det faktum att sekelskiftesbegrepp som
”inverterad” eller ”konträr sexualkänsla” i första hand syftade på det
vi i dag kallar trans och inte – som ibland slentrianmässigt hävdas
– homosexualitet. Prosser visar hur en inverterad som berättade om
sitt liv för en sexolog kunde hänvisa till andra berättelser, en text
han läst som plötsligt uttryckte det han själv ännu inte formulerat.82
Den inverterade åberopar en berättelse för att kunna skapa sin egen
livsberättelse, som sexualvetenskapen i sin tur använder för att skapa
bilden av inversion – en bild som senare kommer att påverka hur
transpersoner identifierar sig under 1900-talet.83
En av Prossers poänger är att det existerade ett transsexuellt
narrativ redan innan läkarvetenskapen definierade den specifika
diagnosen transsexualism på 1950-talet. Frågan är vad som händer
om vi går längre tillbaka än vad Prosser gör. Den tidigaste text han
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undersöker är Radclyffe Halls The Well of Loneliness från 1928. Begreppet transsexualism, som är det Prosser diskuterar, fanns visserligen
inte när den skrevs, men däremot trans. I betydelsen könsväxling
uppfanns ordet ”transvestit” 1910 av läkaren och sexualvetaren
Magnus Hirschfeld, som i boken Die Transvestiten beskrev en blandad
grupp personer (som i dag skulle kunna definiera sig utifrån en rad
olika transbegrepp). Men Hirschfeld verkade inte i ett vakuum. De
känslor, könsuttryck och praktiker han intresserade sig för hade
funnits länge, de hade bara inte beskrivits av läkarvetenskapen än.
Däremot finns de påfallande ofta beskrivna i skönlitteratur – både
före och efter 1910.
Eastwood skriver att skönlitteraturen är central för transstudier
eftersom den skapar världar: ”När vi läser litteratur från förfluten tid
är vi inte bara nyfikna på hur människor levde ’då’ utan hur historien
kan berika de sätt vi lever på nu.”84 Han betonar framför allt läsandet,
som han menar är avgörande för hur transpersoner förstår sig själva:
”Att läsa är en dubblerande handling: man läser, och man läser hur
man blir läst, vilket i sin tur påverkar ens uppfattning om sig själv.”85
Den beskrivningen av läsning kan visserligen sägas vara allmängiltig,
men begäret efter igenkänning är förstås större i de grupper som
sällan har tillgång till sådan.86 Transpersoner har få möjligheter att
känna igen sig i majoritetskultur. I Ett transfeministiskt manifest skriver
Ramnehill att hon ”övat upp en kompetens för att göra transläsningar
av roller i film och tv” för att kompensera.87 I brist på faktiska transskildringar får människor ta vad de kan hitta.
Det källmaterial jag undersöker består av skönlitterära berättelser
som skildrar trans. Ofta görs dessa beskrivningar utifrån, ur ett
cisnormativt perspektiv som skiljer sig från mitt eget. Ändå kan
de känslomässiga resonanserna vara en fruktbar utgångspunkt för
analys. Även om Drottningens juvelsmycke mest av allt handlar om
majoritetssamhällets besatthet av trans kan personer med egna
transerfarenheter identifiera sig med huvudpersonens könsväxlingar.
Och den misstänksamhet med vilken Aurora Ljungstedt behandlar
sina identitetsväxlande gestalter speglar den transfobiska diskurs
som präglar samhället i dag.88

Även om Prosser alltså
skriver om transsexualism är
hans diskussion överförbar
på en bredare transgrupp.
Paraplybegreppet trans innefattar transsexualism, men är
inte synonymt med det.
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köne ts na tur

Butlers performativitetsteori, och framför allt hur
hon använder trans och
dragshow som exempel, har
mött kritik från transhåll.
Jag återkommer till det i
avsnittet ”Från homo till
trans via queer”.

Ett vanligt transnarrativ från 1800-talet ser – förenklat och i all
korthet – ut så här: en person (som läsaren ofta uppfattat som hemlighetsfull eller mystisk utan att kunna sätta fingret på varför) avslöjas (eller avslöjar sig själv) efter att ha presenterat sig som ett annat
kön än det den tillskrivits vid födseln. Efter avslöjandet återställs
ordningen genom att personen återgår till sitt tilldelade kön.
Utgångspunkten bakom den typen av berättelser är att det finns
ett medfött kön, stadigt förankrat i kroppen och omöjligt att förhandla bort. Mycket av 1800-talets cisnormativa litteratur om trans
skildrar just en sådan uppfattning: att ett verkligt kön kan avslöjas
under ett antaget könsuttryck. Alla könsuttryck som inte stämmer
överens med det vid födseln tillskrivna könet betraktas som utklädning. Under kläderna finns en kropp, och kroppen förutsätts vara
sanningen som visar vem transgestalten egentligen är.
Den här tanken om ett essentiellt kön som kan ikläs antingen
”samma” eller ”annat” genus utgår från en idé om naturliga kön som
lever kvar i dag. Vi uppfattar kroppen och biologin som ett slags
sanning som bestämmer våra identiteter, och de sociala rollerna som
något som träs på en oföränderlig kärna. Min förståelse av kön har
sin grund i Judith Butlers numera klassiska performativitetsteori, om
hur kön skapas genom performativa handlingar. Det vi uppfattar som
naturlig kvinnlighet och manlighet är ständigt föränderliga föreställningar, som vi fåfängt strävar efter att efterlikna. Någon medfödd
kärna finns det inte, enligt Butler. Det som vi antar ligger bakom
vilka vi är och vad vi gör konstrueras kontinuerligt, genom imitation
och repetition. Vi är inte våra identiteter, utan gör dem. Och detta ”vi”
existerar inte före eller utanför görandet. 89

Vikten av en kropp
Att någon uppfattas som det kön den eftersträvar brukar beskrivas
som att personen passerar. Ordet är inlånat från engelskan, där passing länge använts i en etnicitetsdiskurs men med åren har kommit
att få en bredare betydelse.90 På svenska används det ofta inom transrörelsen och syftar på att en person av omgivningen tolkas som det
kön hen avser. Men begreppet är problematiskt. Att passera utgör till
exempel bilden av framgång för transsexuella, skriver transforskaren
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Sandy Stone, ett normativt ideal där transerfarenheten ska synas så
lite som möjligt – egentligen inte ens finnas.91 Passerandebegreppet
innehåller också en föreställning om avslöjande, tanken att det finns
en annan identitet under ytan. Som Jack Halberstam har uttryckt det,
”ett jag som maskerar sig som ett annat slags jag och gör detta med
framgång”.92 Att säga att någon passerar antyder att hen egentligen är
något annat, har en föregivet mer autentisk identitet under den yta
som visas upp.
Att använda begreppet ”passera” är med andra ord komplicerat.
Men det är inte passerandet i sig som är intressant i min undersökning. Det centrala för mig är vad som händer i och med transgörandet, oavsett hur det uppfattas av omgivningen. Framför allt vill
jag inte gå med på bilden av kroppen som slutgiltig sanning, utan
kommer att behålla förståelsen av kön som performativt. Det betyder
inte att jag bortser från dess materialitet. I Assuming a Body (2010)
skriver Gayle Salamon om hur kroppar, både med normativa och
icke-normativa kön, konstrueras. Hon påminner om att en konstruktivistisk syn på kön inte är samma sak som att säga att kön inte
finns eller att kroppen är betydelselös: ”Att hävda att kroppen är socialt
konstruerad är inte att hävda att den inte är verklig, att den inte är
kroppslig, eller att dess materialitet inte spelar någon roll.”93 Vi har en
känsla (Salamon skriver om en felt sense) av våra kroppar, och att den
känslan är en produkt av kulturella tolkningar betyder inte att vi kan
avfärda den.94
Det gäller både normativa och icke-normativa kön, som tillsammans
skriver fram den könsbinaritet som mitt material i hög grad präglas
av. Det jag undersöker är vad som händer med kön – cis- likaväl som
transkön – när trans görs i texterna. Vad innebär egentligen texternas
bild av kroppen under kläderna som sanning? Kan vi följa den bilden
samtidigt som vi förstår kön som performativt? Vad händer om den
sanning som kroppen förmodas avslöja krackelerar? Vad händer om
den normalitet som kroppen förmodas besitta inte är normal?
Jag vill förstå vad olika delar och lager av transgöranden betyder.
Som filosofen Sara Ahmed påpekar sker passeranden alltid i ett visst
sammanhang, i möten mellan människor. Det är skillnad på att passera som svart och som vit, precis som det är skillnad på att passera
som kvinna och som man. Det är inte en följd av bakomliggande
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identiteter, utan av strukturer.95 Min undersökning handlar i första
hand om transmotiv, om att göra trans- och ciskön. Men det går inte
att förstå kön utanför ett sammanhang och en viktig utgångspunkt
för avhandlingen är att olika identitetskategorier förutsätter och
förändrar varandra. Analysen av kön görs i ljuset av flera kategorier
som har betydelse under perioden och jag är intresserad av hur
de fungerar tillsammans. Jag studerar hur växlingar mellan skilda
identitetskategorier samspelar med transmotivet, och gör alltså en
intersektionell analys.96 Olika växlingar har dessutom mycket (men
förstås inte allt) gemensamt. Ibland kanske det är växlingen i sig som
är viktigast och inte vad som växlas. I Almqvists författarskap är det
tydligt att växlingarna av kön ofta handlar mer om klass än något
annat. Hos Ljungstedt spelar det stor roll hur gestalter rasifieras och
växlingarna tycks ha att göra med det nationella projektet.

Gränsöverskridandets gränser
Att analysera växlingar är ett sätt att analysera normer. Transgöranden
utmanar könsbinariteten på två sätt: genom att kategorierna görs
synliga och genom att deras relevans och gränser ifrågasätts. Avgörande för min förståelse av transmotivens funktion är hur tidigare
forskning diskuterat trans utifrån könskategoriernas instabilitet.
Marjorie Garber skriver i sin inflytelserika Vested Interests (1992)
om transgestalten som ett tecken på kategorikris (category crisis).
Förekomsten av transgestalter i skönlitteratur, film och annan kultur
tyder på att kategorier ifrågasätts, undersöks eller omförhandlas.
Enligt Garber aktualiserar transgestalten identitetskonflikter. Transmotiv är ett tecken på att identitetskategorier är under förhandling,
”inte bara en kategorikris för manligt och kvinnligt, utan en kris
för kategorier i sig”.97 Även om motivet som sådant är litet och till
synes betydelselöst pekar det på något annat som är större, en annan
kategori som diskuteras, förhandlas eller är under attack.
Men transmotiv behöver inte vara subversiva, och de motverkar
inte alltid normer. Tvärtom kan de också – till exempel genom att beskrivas som någonting avvikande – verka normerande och stabiliserande. Ahmed påpekar att vi inte kan nöja oss med att konstatera att
passerande innebär att överskrida gränser, eftersom överskridandet
också stärker de gränser som korsas. Enligt Ahmed kan passerandet
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å ena sidan verka frigörande eftersom det visar att det är omöjligt att
någonsin riktigt se skillnad mellan olika sorters människor. Frågan
om vem som är vad (och vem som kan vara, skulle kunna vara, skulle
kunna räknas som) synliggör att det är omöjligt att avgöra sådant.
Å andra sidan befäster passerandet samtidigt gränserna. Förutsättningen för begäret att kunna särskilja kroppar och placera in dem
i kategorier är just att det finns kroppar som är svåra att placera in,
som är på gränsen av kategorierna.98
Oavsett hur normativ en text är kan den innehålla subversiva
element, och transmotiven måste kunna läsas på flera olika nivåer
samtidigt. Min undersökning innefattar litteratur som tydligt utmanar gränserna för normativa kön, men också litteratur med en
konservativ agenda. Jag vill se såväl skillnader som likheter mellan
transmotiven, i texter som är både politiskt och estetiskt väsensskilda. De forskare som studerat transmotiv utgår ofta från att det
är transmotivens destabiliserande och subversiva potential som gör
dem värda att analysera.99 En av nackdelarna med det är att vi då
tvingas avgöra vilka motiv som lever upp till förväntningarna om
subversivitet – och att detta överskuggar frågan om hur den större
gruppen motiv har sett ut och kan fungera. Även om Garber gör
en del utmärkta analyser av transgestaltens subversiva potential
rymmer hennes bok inga andra sätt att göra trans. Inom subversivitetens ramar får inte alla plats.
Förhandlingen och ifrågasättandet av vissa gränser gällande
kön och identitet är intressanta även för min undersökning, men
det finns fler tolkningsmöjligheter. Transmotiven artikulerar
föreställningar om könsväxlingar och kön över huvud taget. Dessa
artikulationer hjälper oss att förstå hur livet kunde se ut för könsöverskridande personer och har dessutom varit med om att skapa
förutsättningarna för transliv i dag. Det handlar inte bara om hur en
dåtida läsning av potentiellt subversiva texter kan ha påverkat läsaren, utan om vad vi kan förstå om kön (trans- liksom cis-) utifrån hur
det beskrivs i skönlitteraturen. Ibland är transmotivet faktiskt helt
oviktigt, en detalj som inte pekar på någon kategorikris alls. Precis
som alla andra konventioner kan transmotiv användas för att de brukar göra det, som ett möjligt motiv bland många andra. Men även de
transmotiv som i den tid då de skrevs hörde till en genrekonvention
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kan ha påverkat senare tiders syn på transliv. Denna utgångspunkt
gör inte att frågan om subversivitet blir oviktig, däremot att den
kompletteras av en förståelse om att subversiviteten inte är läsningens
(vare sig den nutida eller den dåtida) enda potential.
frå n ho mo ti ll tra ns via quee r

Det som många uppfattade som en slarvig analys av
trans i Gender Trouble (ibland
har det varit en Butlertolkning som i princip gått ut
på att kön skulle kunna kläs
av och på efter behag – vilket är betydligt ytligare än
vad Butler faktiskt beskriver
det) har Butler senare
utvecklat till en betydligt
mörkare beskrivning av
livsvillkoren för de personer
som står utanför samhällets
könskategorier. Se främst
Undoing Gender (2004),
svensk utgåva Genus ogjort.

I bakgrunden till den här avhandlingen finns ett queerteoretiskt perspektiv, men vad queer egentligen betyder när det handlar om transfrågor
är inte helt lätt att avgöra. Förhållandet mellan queer- och transforskning har pendlat mellan utnyttjande, kritik och alliansbyggande.100
När Butler lade fram sin performativitetsteori i Gender Trouble
(1990) använde hon trans – framför allt i form av dragshow – som
exempel på hur könets repetitiva struktur kan avslöjas. Trans
fungerade alltså som ett slags illustration av hur normativa kön
görs. Det mötte en hel del kritik, inte minst för vad många såg som
en överdriven flexibilitet i beskrivningen av hur kön konstrueras.
Det osynliggörande av kroppars materialitet som många såg som ett
problem i Gender Trouble har stor betydelse för transgruppen.101 Om
könet inte har med kroppen att göra, varför skulle då kroppen spela
roll för transpersoner? Varför skulle transsexuella behöva könsbekräftande behandling? Och vilka kroppar är det som trakasseras
och misshandlas i ett transfientligt samhälle?
Den transkritik som riktats mot queerteori har främst diskuterat
Butlers tidiga verk. Även om Butler har bemött invändningarna och
utvecklat sin teori betydligt sedan dess har kritiken fortsatt relevans
för hur queerteori kan användas inom transstudier.102 Särskilt
eftersom den speglar ett förhållningssätt som mer allmänt – inte
bara hos Butler – har funnits i queerteoretiska analyser av trans.103
Transforskaren Viviane K. Namaste skriver att queerteorin osynliggör transpersoner genom att teoretisera ”trans” på ett symboliskt
plan: ”Våra liv och våra kroppar är mycket mer komplicerade,
och mycket mindre glamorösa, än allt det där.”104 Enligt Namaste
behöver queerteorin helt och hållet avfärdas ”av både teoretiska och
politiska orsaker”.105
Ytterligare en kritiker är Jay Prosser. I Second Skins undersöker han
queerteori och transsexualism, ett förhållande som han menar är särskilt komplicerat. Enligt honom är vissa av Butlers utgångspunkter
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omöjliga för den som vill ta transsexualism på allvar. Genom läsningar av framför allt Gender Trouble och Bodies That Matter argumenterar
han för att queerforskningen generellt varit oförmögen att ta hänsyn
till transerfarenheter och -berättelser, och i stället gjort trans till
ett symptom på homosexualitet.106 Enligt Prosser använder Butler
transkönet som ”ett slags arketypiskt queerkön” vars uppgift det är att
avslöja konstruktionen av kön och heterosexualitet.107
Genom att utgå från att trans enbart är intressant som subversiv
följeslagare till manligt och kvinnligt, osynliggörs och nonchaleras
transerfarenheter som sådana. Det är utifrån invändningar som dessa
som Prosser frågar sig vilken relevans och politisk potential queerteori
har för transforskningen. Han visar att vi måste diskutera vad det innebär att använda queerteoretiska perspektiv inom transforskning, och
vilka delar av trans som queer inte klarar av att hantera.108 Till skillnad
från Namaste föreslår dock Prosser allianser mellan trans- och queerforskning. Som teoretisk utgångspunkt erbjuder queerteorin goda möjligheter att undersöka trans just eftersom den bygger på bilder av trans
och har medverkat till artikuleringen av transteori. Transforskning har
andra syften och utgångspunkter än queerteoretisk forskning, men har
alla möjligheter att dra nytta av den, enligt Prosser.109
Susan Stryker har med en träffande formulering beskrivit transforskning som en ond tvilling till queerteori:
Om queerteorin föddes ur unionen mellan sexualitetsstudier
och feminism, kan transstudier ses som queerteorins onda
tvilling: den har samma ursprung men stör med berått
mod de privilegierade familjeberättelser som favoriserar
sexualitetsetiketter (som bög, lesbisk, bisexuell och heterosexuell) framför de könskategorier (som man och kvinna) som
möjliggör för begär att ta form och finna sitt mål.110
Queerteorin är visserligen den bästa hemvisten för transforskning,
menar Stryker, men hon varnar för att queer ofta likställs med
homosexualitet. För Stryker handlar transforskning om att se mer till
identitet och kroppslighet, och mindre till begär och sexualitet.111
Men är det så stor skillnad på queer- och transforskning egentligen? Är det ens fråga om att skapa allianser, eller kan de två fälten
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vara ett enda? I min begreppsdiskussion skrev jag att jag använder
cisnormativitet som en parallell till queerteorins heteronormativitet,
men att jag ställer frågan om kön (och hur de premieras och naturaliseras som två distinkta, åtskilda kategorier) i fokus. Min utgångspunkt är att queerforskning är – varken mer eller mindre än – studier
av normativa kön och sexualitet ur ett kritiskt perspektiv. Jag ser
heteronormativitet som ett begrepp som knyter samman de normer
som kodar kroppar, beteenden, känslor och praktiker utifrån kön och
sexualitet. Det finns därmed inte någon anledning att premiera studier av just sexualitet inom begreppet. Transforskning kan mycket
väl rymmas inom queerstudier.
Halberstam menar att berättelser om transliv ofta bortförklaras
på tre olika sätt: stabilisering (transpersoner skildras som märkliga
och/eller patologiska, varigenom ”vanliga” könsidentiteter normaliseras), rationalisering (transbeteendet ges en pragmatisk orsak
som flykt, samkönat begär eller åtnjutande av samhälleliga fördelar)
och trivialisering (translivet beskrivs som icke-representativt och
tillfälligt).112 Genom ett tydligt transperspektiv undviks den typen av
bortförklaringar. Att använda queera perspektiv för att analysera kön
i första hand innebär kanske bara att rikta blicken åt ett annat håll än
det allra vanligaste. Allt handlar om vilka utgångspunkter vi har, och
vilka frågor vi ställer.

En gemensam historia?
Att skriva om kön snarare än sexualitet i en historisk undersökning
kan helt enkelt beskrivas som en perspektivförändring. En anledning
till det är att det finns starka historiska samband mellan könsöverskridande uttryck och samkönade sexuella praktiker – men de är
långt mer komplicerade än vad både populärkultur och forskning
ofta ger sken av. I den tidiga homosexuella subkulturen i Europa var
transuttryck ett etablerat inslag. Så var fallet med Englands molly
houses, mötesplatser för transfeminina personer och män som hade
sex med män. Alan Bray har i sin klassiska studie Homosexuality in
Renaissance England (1982) understrukit att det på molly houses inte
var fråga om kvinnoidentiteter eller att försöka passera. Kvinnokläderna bör, enligt Bray, ses som en del av subkulturen snarare än
ett uttryck för vad vi i dag skulle kalla transidentiteter.113 Det går att
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problematisera – vi kan inte gärna veta hur de personer som besökte
molly houses skulle ha identifierat sig om de levde i dag – men helt
klart är att de kategorier som vi i dag kallar homosexualitet respektive
trans var tätt sammankopplade.
I slutet av 1800-talet blev de engelska myndigheterna alltmer
angelägna om att slå ned mot den typen av subkulturer, och arresteringen av de två transfeminina personerna Boulton och Park gav
upphov till en stor skandal.114 I Sverige tycks en homosexuell subkultur ha uppstått först när det fanns ett modernt stadsliv. Det skedde
tidigast i universitetsstäderna Uppsala och Lund, ungefär vid samma
tid som Boulton och Park ställdes inför rätta.115 I ett svenskt referat
av rättegången mot paret synliggörs några av de komplexa förbindelserna mellan homo- och transgöranden. Notisen ”En skandalös
rättegång” (1871) inleds med ett stycke om andra skandaler i den
engelska aristokratin. Det talas om adelns ”sedeförderf” och ”moraliska ruttenhet”. ”[S]amma lag gäller för stamträd som för andra träd,
nemligen att de börja att murkna, då de blifva allt för gamla”, skriver
artikelförfattaren.116 Först efter detta konstaterande kommer texten
in på vad det hela handlar om.
”Going in drag” – så hette det nya talesätt, hvarmed
man menade den särskilda art af gatuuppträden, som
utfördes af ett sällskap herrar, af hvilka några voro klädda i
fruntimmerskläder och uppträdde så, som om de tillhört det
andra könet.117
I den svenska notisen sägs saken ha väckt enormt uppseende i
England inte enbart eftersom de inblandade tillhörde överklassen,
utan även för att det antogs ha förekommit ”en djup kränkning af
sedelagen” i denna ”egendomliga komedi”.118 Transuttrycket är bara
i andra hand kopplat till mäns sex med män: det samkönade sexet
beskrivs som en möjlig följd av transfemininiteten. Vad som däremot
har en tydlig plats i resonemanget är blod. Adelsblodet och överklassens degenerering finns med som en självklarhet, ett orsakssamband
som artikelförfattaren inte ens anser sig behöva förklara närmare.119
Det är, som jag redan har varit inne på, inte möjligt att dela upp
kön och sexualitet i prydliga kategorier, enkelt jämförbara mellan tid

Stella Boulton, senare
Graham (dopnamn Thomas
Ernest, 1848–1904) och
Fanny Park (dopnamn Frederick William, 1848–1881)
åtalades för anstiftan till
buggering (analsex). Att växla
kön var inte i sig förbjudet i
England vid den här tiden.
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och rum. 1800-talets bild av en korrekt och naturlig heterosexualitet
skapades, som Pia Laskar har visat i sin avhandling Ett bidrag till
heterosexualitetens historia, utifrån motbilder som hade lika mycket
med kön som med sexualitet att göra. ”Det är logiskt”, skriver hon:
”Om inte två stabila könsmotsatser kunde definieras – hur kunde de
då förklaras besitta en distinkt begärriktning till en motsats som inte
fanns?”120 Det var först i slutet av 1800-talet som transidentiteter och
homosexualitet uppstod som kategorier. Vi vet betydligt mindre om
hur och i vilka sammanhang (om några) könsöverskridanden och
sexuella praktiker kopplades samman innan dess.
Enligt Jens Rydström växte idén om könsöverskridande kroppslighet och beteende hos homosexuella män i Sverige fram kring
sekelskiftet 1900, och först bara i städerna.121 Vidare har Jonas Liliequist
visat att transmaskulina personer påfallande sällan misstänktes för
samkönade sexuella handlingar under 1600- och 1700-talen.122 Även
när så skedde var domstolarna benägna att avskriva anklagelserna.123
Liliequist understryker att det inte saknades uppfattning om sex
mellan kvinnor, men menar att de däremot inte kopplades till transmaskulinitet. I stället förklarades det senare på två sätt: med praktiska
skäl (av både omoralisk och godtagbar art) och som ”hermafroditism”.
De praktiska skäl som fanns och angavs för könsväxlingen gjorde
att den kunde förklaras utan hänvisningar till sexuell praktik. Som
Liliequist också påpekar gällde detta även en transfeminin person som
Lasse-Maja, som berättar om ett flertal kärleksrelationer med män
utan att någon tycks ha anklagat hen för sodomi.124
Det råder inga tvivel om att trans- och homokultur har en delvis gemensam historia. Det är inte heller så att trans aldrig har
med homo att göra, eller att inga transpersoner är homosexuella.
Samkönat sex och könsöverskridanden har ofta kopplats samman,
både av personer som själva förknippats med dessa saker och av
andra. Problemet uppstår när trans tolkas uteslutande i termer av
homosexualitet. Alltför ofta reduceras transerfarenheter till tecken på
homosexualitet – inte minst i historisk forskning.
I artikeln ”Varför behövs transhistoria?” (2008) lyfter Rydström fram
frågan om hur transhistoria osynliggjorts till förmån för homohistoria:
”I sin iver att lyfta fram det som varit osynliggjort i den dominerande
historieskrivningen har homosexualitetens historiografer skapat en
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historia som är så uppdelad i homo och hetero att varken bisexuella
eller transpersoner får plats.”125 Transhistorien har ofta funnits implicit
i homohistorien. Vad som är vad handlar ofta om hur vi väljer att tolka
människors överskridande av könsgränserna.126 Levde Lasse-Maja som
kvinna för att hen var kvinna, eller för att hen ville ligga med män?
Vi vet fortfarande väldigt lite om hur förutsättningarna för könsöverskridanden sett ut. Det är också svårt att fastställa i vilken mån, i vilka
grupper och under vilka perioder som samkönad sexuell praktik har
varit vanlig och/eller accepterad.127 Karin Strand påpekar angående
Anders Magnus Åhrman att rätten inte var särskilt intresserad av den
eventuella sexuella relation han hade med sin hustru – men att detta
däremot får stort utrymme i en av de samtida visorna.128 Vad som
intresserade vem verkar ha skilt sig åt.
Jag ser min avhandling som en vidareutveckling av de sexualitets
historiska studier som tidigare gjorts i Sverige. De linjer som jag vill
dra mellan olika punkter i translitteraturens historia tar ibland vägen
över samma punkter som homolitteraturens. En novell som Mathilda
Roos ”Den första kärleken” (1884), där en ung flicka förälskar sig i
en soldat som visar sig vara transmaskulin, kan kallas både lesbisk
litteratur och translitteratur.129 Vad vi hittar handlar om vad vi letar
efter. Det betyder inte att det är något fel på sexualitetsstudier, men
det är inte de enda studier vi kan göra. Och det finns ingen anledning att vi ska nöja oss med dem.

sa m m a n han g
Avhandlingen ansluter i första hand till två vetenskapliga discipliner:

litteraturvetenskap och transstudier.130 Det senare har av Susan Stryker, som i hög grad präglat fältet, i sin bredaste bemärkelse definierats
som forskning om ”vad som helst som stör, avnaturaliserar, omformulerar och synliggör” den normativa förståelsen av samband mellan
könade kroppar och de sociala sammanhang som dessa ingår i.131 Som
uttalat och avgränsat akademiskt fält uppstod transforskningen i USA
under 1990-talet, delvis som en reaktion på cisnormativa perspektiv i
den tidigare forskningen om transpraktiker, -identiteter och -uttryck.132
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I Sverige är fältet transforskning ännu litet, men i vardande.
Tidskriften lambda nordica är sedan 2008 inte bara en tidskrift för
homosexualitets- utan även för bi- och transforskning, en breddning
som inleddes med ett temanummer om dragpraktiker 2008. År 2016
släppte Tidskrift för genusvetenskap ett temanummer om transforskning
och cisnormativitet och sedan 2009 har det hållits återkommande
transforskningskonferenser och forskningsmöten i Sverige och
Finland.133 Inom de humanistiska vetenskaperna är transforskningen
än så länge begränsad. Fältet är nytt och de litteraturvetenskapliga
och historiska studier som berör trans i svenskt material har hittills
inte knutit an till det. Däremot finns en del svensk kulturforskning
om internationellt material, som Wibke Straubes Trans Cinema and
its Exit Scapes (2014), liksom forskning om sceniska könsväxlingar.134
Därtill finns en del pågående nordisk forskning som ansluter till mitt
område, vilken jag återkommer till i nästa avsnitt.135
Min avhandling knyter an till transforskningen från ett litteraturhistoriskt håll. Den är, såvitt jag känner till, den första svenska studie
som gör detta. Mitt projekt är i en mening strikt litteraturhistoriskt –
jag skriver om texter. Samtidigt är jag övertygad om skönlitteraturens
betydelse för människors liv, och människors liv för skönlitteraturens.
fors kningsöve rsi kt
: tra ns li tte ra turhistoria

Det första som måste sägas i en översikt av forskningen om svensk
translitteratur under 1800-talet är att det inte finns särskilt mycket
sådan forskning. Däremot finns det en hel del internationell forskning
om transmotiv, särskilt kring vissa författarskap och traditioner. Till
exempel har Sandra M. Gilbert och Susan Gubar i No Man’s Land
(1989) beskrivit modernismen som ett oroligt svar på de förändringar
mellan könen som uppstod i början av 1900-talet, och transgestalten
som ett sätt att hantera dem.136 Kön och könsöverskridanden i det
tidigmoderna England har varit föremål för flera studier och att diskutera könsväxlingarna hos Shakespeare (eller på den elisabetanska teaterscenen) är ingen nyhet längre.137 I den följande översikten kommer
jag framför allt att redogöra för forskning som tar bredare grepp om
translitterära traditioner. Inledningsvis går jag dock till forskningen
om svenskt material. Den är betydligt mer sparsam än den utländska
forskningen, varför min översikt täcker in mer varierande verk.
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Till att börja med behandlar antologin Omklädningsrum (2004)
faktiska och metaforiska omklädningar och könsöverskridanden, och
vill visa att skönlitteraturen kan fungera som en plats ”där det har
varit möjligt att byta till och pröva ett annat kön och/eller genus”.138
Förutom Johan Svedjedals artikel om Drottningens juvelsmycke (som
jag återkommer till i forskningsöversikten om denna) tar de artiklar
som behandlar min tidsperiod fasta på könsöverskridanden snarare
än könsväxlingar.139 De transmotiv som behandlas i Omklädningsrum
finns i Anna Williams ”Unge herr Agda” och Eva Heggestads ”En
smula karlavulna men ändå vekt kvinnliga”. Williams diskuterar
skillnaderna mellan könsöverskridande maskuliniteter och femininiteter i Agnes von Krusenstjernas romanserie Fröknarna von Pahlen
(1930–1935).140 Heggestad behandlar transmaskulina gestalter hos
Sigge Stark, bland annat i hennes enda roman med tydligt transmotiv, Uggleboet (1924).141
Omklädningsrum ger flera exempel på hur kanoniserad litteratur
kan ges nya betydelser genom att könsöverskridanden sätts i centrum.
Andra bidrag till den translitteraturhistoriska forskningen görs genom att uppmärksamma verk som försvunnit ur – eller aldrig funnits
med i – kanon. I ett kapitel i sin doktorsavhandling Att bli människa
(2010) undersöker Maria Andersson Amanda Kerfstedts Reflexer, som
jag analyserar i ”Nästa steg”.142 Andersson var den första som uppmärksammade transmotivet i romanen, som sedan utgivningen varit
mer eller mindre bortglömd. Hon läser Reflexer som en roman om
bekännelse och självkontroll, och beskriver skillnaden mellan Reflexer
och tidigare litterära transmotiv med hänvisning till huvudpersonen
Walters inre behov av att klä sig i kvinnokläder.
Att större studier om svensk translitteraturhistoria saknas är
tydligt i den tidigare forskningen. Andersson nämner i förbigående
Lasse-Maja, Aurora Ljungstedts ”Doktorns ed” ur Moderna typer
och Herman Bangs Haablœse slægter (1880) som exempel på ”kända
föregångare” till huvudpersonen i Reflexer.143 Litteraturvetaren
Inger Littberger Caisou-Rousseau har i sin tur nämnt Reflexer,
tillsammans med Frida Stéenhoffs ”Ett sällsamt öde”, som svenska
exempel på translitteratur apropå Andreas Bruces levnadsbeskrivning.144 Men något egentligt sammanhang att placera in enskilda
verk i har inte funnits. Det är en av de saker som den här avhand-

Av sin älskarinna kläs
huvudpersonen i Haabløse
slægter om till alla möjliga
gestalter. Huvudpersonen
växlar klass och ”ras” både
som man och som kvinna
– allt som en del av deras
sexuella lek.
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lingen bidrar till forskningen med. Genom att teckna en bredare
translitterär tradition kommer min avhandling att göra det möjligt
att bättre förstå den litteraturhistoriska kontext som texter med
transmotiv ingår i.
Ett annat av avhandlingens bidrag är det specifika transperspektivet.
Fallet Andreas Bruce kan belysa den problematik som den tidigare
bristen på ett sådant innebär. Hans memoarer publicerades först 2013
(mer än hundra år efter hans död), genom ett omsorgsfullt arbete av
Littberger Caisou-Rousseau. Hennes utgåva av levnadsbeskrivningen
är, förutom kommentarer, försedd med ett gediget förord där de biografiska uppgifterna om Bruce redovisas, liksom en redogörelse för hur
texten bevarats genom åren och hur Bruces liv tidigare har tolkats.145 I
artikelform har hon även gjort en närmare läsning av levnadsbeskrivningen, där hon framhåller hans arbete med att accepteras som man
av omgivningen.146 Men trots att Bruce utan tvekan definierade sig själv
som man och levde öppet som sådan under hela sitt vuxna liv, spökar
hans kvinnliga dopnamn och det kön han tillskrevs vid födseln i den
nutida receptionen. Littberger Caisou-Rousseau använder både manliga
och kvinnliga pronomen om Bruce och levnadsbeskrivningen utgavs
med titeln Therese Andreas Bruce.147 Samma val gjordes av redaktionen
när jag skrev en essä om honom.148 Att jag har valt att utgå från ett
explicit transperspektiv i min undersökning handlar bland annat om
att jag vill undvika den typen av outtalade samband mellan normativt
könade kroppar och könsidentitet.
Den enda litteraturvetenskapliga svenska forskning som utgått
från ett uttalat transperspektiv är Ann-Sofie Lönngrens artikel
”Flickan och fjärilen” (2013) som applicerar transteori, framför allt
som den formulerats av Stryker, på en novell av Birgitta Trotzig.
Lönngren läser novellen som en berättelse om transsexualism och
könsbekräftande behandling.149
Trotzigs novell placeras i en translitterär tradition genom att
Lönngren diskuterar den utifrån transmaskulina växlingar som en
följd av ovälkomna närmanden.150 Hon gör därmed ett slags emancipatorisk läsning, något som återkommer i mycket forskning. Det
återfinns exempelvis i Maria Österlunds avhandling Förklädda flickor
(2005).151 Hon studerar transmaskulina motiv i svenska ungdomsromaner 1977–1988 utifrån narratologiska, karnevaliska och emancipatoris-
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ka perspektiv. Österlund könar de gestalter hon undersöker som flickor, vilket är en läsning som hon inte är ensam om. I boken Brott, tiggeri
och brännvinets fördärv (2016) skriver Karin Strand om skillingtrycken
om Anders Magnus Åhrman, som hon kallar ”en förklädd kvinna”
och ”en kvinna klädd i manskläder”.152 Åsa Juhlin har samma utgångs
punkt i artikeln ”Att icke kunna föreställa sig är att icke kunna leva”
(2013), där hon diskuterar transmaskulinitet i svenska rättsprotokoll
och skillingtryck under 1600- och 1700-talet.153 Även Tiina Rosenbergs
Byxbegär (2000) kan räknas hit.154 Rosenberg diskuterar hur byxroller
möjliggör, illustrerar och iscensätter queert begär, och transrollens
funktion förläggs till sexualitet men bara i andra hand till kön.155 Dessa
studier – Österlunds, Strands, Juhlins och Rosenbergs – har vitt skilda
perspektiv men två saker gemensamt. För det första den vikt som läggs
vid vilka möjligheter (emancipatoriska och sexuella) manskläderna ger
för någon som tilldelats kvinnligt kön. För det andra att kvinnligheten
tycks vara självklar och maskuliniteten något som har trätts på en
kvinnokropp. Som observation betraktat är det inte nödvändigtvis
felaktigt – det material de studerar har onekligen ofta en sådan utgångspunkt – men när forskningen uteslutande har en sådan tonvikt
blir den lika onekligen obalanserad. Jag avser i stället att understryka
dels gestalternas självidentifikation, dels deras transgörande.
Även internationellt undersöker många forskare uteslutande
antingen transmaskulinitet eller -femininitet. En som argumenterat
emot sådana uppdelningar är Marjorie Garber i Vested Interests från
1992. Den translitteraturhistoriska forskningen utanför Sverige är
förstås mer omfattande, och Garbers studie är en av de mest inflytelserika. Enligt Garber behöver vi studera transgestalten i sig och
varken tolka trans som manligt eller kvinnligt utan som ett slags
tredje kategori. Garber framhåller att hennes uppfattning om det
tredje inte ska ses som en enhet: ”Men – eller och – det är inte i sig
självt ett tredje; det är snarare något som utmanar möjligheten av en
harmonisk och stabil symmetri.”156
Flera forskare har kritiserat försöken att utgå från ett brett
transbegrepp, då vissa translitterära traditioner trots allt är tydligt
könade. Sådana invändningar har till exempel gjorts utifrån såväl
transmaskulinitet i tysk romantik som transfemininitet i nutida
latinamerikansk litteratur.157 För att studera specifika traditioner
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inom det translitterära motivet kan uppdelningen mellan maskulint
och feminint identifierade gestalter vara nödvändig.158 Den tredje
möjlighet som Garber menar att transgestalten utgör tenderar därtill
att befästa de andra kategorierna. Halberstam visar i Female Masculinity (1998) hur Garbers tredje könskategori (transpersonen) stabiliserar
de två andra kategorierna (man och kvinna). Allt som inte passar in
som manligt eller kvinnligt blir en homogen kategori av avvikelse.159
Female Masculinity skriver i stället ett slags den kvinnliga maskulinitetens genealogi, och studerar såväl skönlitterära verk som biografier,
film och bildkonst.
Trots de invändningar som kan göras mot Garbers studie är
hennes kritik relevant.160 Forskare intresserar sig ofta för ”kvinnor i
manskläder” eller ”män i kvinnokläder”, och skriver därmed in sig i
en cisnormativ könstolkning. Den tyska litteraturforskaren Gertrud
Lehnert har skrivit två böcker om vad hon kallar kvinnor förklädda
till män (als Männer verkleidete Frauen). I Maskeraden und Metamorphosen (1994) jämför Lehnert texter skrivna av män och kvinnor, och
kommer fram till att de manliga författarnas texter visar upp den
transmaskulina gestalten som en spegel mot dem själva – antingen
med önske- eller mardrömmar i. Till skillnad från Garber, som menar
att transmotiv är subversiva per definition, hävdar Lehnert att detta
motiv bekräftar den patriarkala ordningen så länge de författare
som skriver om det är män. Först när kvinnliga författare började
använda motivet utkristalliserades dess sprängkraft.161 I Wenn Frauen
Männerkleider tragen (1997) utvecklar Lehnert samma resonemang,
men med större fokus på den historiska utvecklingen.162 Lehnerts
studier är breda och rika på källmaterial, men begränsas av en snäv
syn på transgestalten. Det som står i fokus är alltid en kropp könad
som kvinna.
Till de studier som tar tydligt avstånd från sådana utgångspunkter hör den senaste tidens forskning med uttalade transperspektiv. Här kan nämnas Simone Chess Male-to-Female Crossdressing
in Early Modern English Literature (2016), som ur ett queert perspektiv och med bakgrund i nutida transaktivism studerar transfeminina gestalter i tidigmodern engelsk litteratur.163 Hit hör även
Michaela Kochs Discursive Intersexions.164 Kochs hittills outgivna
avhandling, som ska omarbetas till en bok med tänkt publicering
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2017, behandlar självbiografiska berättelser av intersexpersoner.
Källmaterialet sträcker sig från Abel/Herculine Barbins memoarer
från sent 1800-tal till tidigt 2000-tal. Bland den pågående forskningen i Norden kan nämnas Marie-Louise Holms avhandlingsarbete Fleshing Out the Self om hur danska trans- och intersexpersoner förhandlat om sina kroppar och liv i början av 1900-talet.165
Även Holm studerar Barbins memoarer, och intresserar sig för
det livsnarrativ som skapas genom dem. I Norge har Silje Hernæs
Linhart nyligen publicerat en avhandling om transfemininitet i
barn- och ungdomslitteratur och i Finland undersöker Lotta Kähkönen nutida transskildringar i förhållande till poetik och etik.166
Jag intresserar mig mer för hur trans görs än för de könspositioner
som gestalter placeras in i av sin omgivning. Det betyder inte att jag
bortser från skillnader mellan maskulinitet och femininitet eller att
jag undviker att tala om kön. Både verkligheten och fiktionen är mångfasetterad. Transperspektivet använder jag helt enkelt som ett sätt att
analysera text utan att ta cisnormativa föreställningar för givna.
fors kningsöversi k:
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Forskningsläget för mina tre huvudförfattare ser väldigt olika ut. Det
speglas i min redogörelse. Forskningen om C.J.L. Almqvist är omfattande, om Aurora Ljungstedt sparsam och vad beträffar Lasse-Maja i
det närmaste obefintlig. Vad gäller de två senare har det därför varit
relevant att ta upp ett brett urval av texter.

a
Lsse--Maja
Det saknas nästan helt vetenskaplig forskning om Lasse-Majas
självbiografi. Däremot har Lars Molins liv och berättelse återgivits i
såväl populärvetenskapliga texter som i radio, på tv och på film.
En betydande del av vad som skrivits om Molin och Lasse-Maja
finns i för- eller efterord till nyutgåvor av självbiografin. Nästan alla
1900-talsutgåvor innehåller sådana.167 Det mest utförliga, i 2006 års
utgåva, är skrivet av Edvard Matz som också gjort den hittills mest
gedigna studien av Molin och Lasse-Maja-myten. I den populärvetenskapliga boken Legenden om Lasse-Maja (1970) undersöker han
Molins liv utifrån självbiografin, rättsprotokoll, domböcker och
tidningsurklipp. Särskild vikt läggs vid att avgöra vad som är sant
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och inte i tidigare uppgifter. Matz gör varken hemlighet eller stor
sak av berättelsens könsväxlingar, och menar att Molin var transvestit.168 Av Matz finns även ett antal kortare texter och manus till en
tv-serie om Lasse-Maja.169
Jag har också haft nytta av en äldre trebetygsuppsats skriven av
Erling Matz (en släkting till den förre).170 Han presenterar viss grundforskning, redogör för samtida tidningsklipp och har inventerat olika
utgåvor av självbiografin och andra Lasse-Maja-böcker. Uppsatsen är,
förutom min egen licentiatavhandling, det enda vetenskapliga arbete
som behandlat Molin och Lasse-Maja tidigare.171
Däremot finns det flera kortare populärvetenskapliga texter, till
exempel Ivan Bratts om ett brev som – om det är äkta – visar att
Molin själv arbetade aktivt med att få självbiografin utgiven.172 Historikern Lars Ericson Wolke arbetar med en biografi över Molin (med
planerad utgivning 2017) och har skrivit en populärvetenskaplig artikel.173 De flesta som skriver om Lasse-Maja har ett romantiserande, till
och med beundrande, tonfall. En av dem är Frans G. Bengtsson, som
i essän ”Lassemaja och Lilja” (1931) skriver om Molin och stortjuven
och självbiografen Carl Fredrik Lilja (1812–cirka 1890). Lasse-Maja
blev för sin samtid ”en ny inkarnation av folksagans kloke pojke”,
skriver Bengtsson.174 Ett undantag från de romantiserande berättelserna utgörs av Claes Krantz texter från 1950- och 1960-talet, som
tar tydlig moralisk ställning.175 Molin beskrivs som ”totalt asocial och
samvetslös” och det är enbart självbiografins ”air av sexualpikanteri”
som gör att Lasse-Maja blivit ”omtisslad och omtasslad, konserverad
som föremål för nyfikenheten och instoppad i eftervärldens popularitetspantheon för abnorma eller sexuellt gåtfulla personer”.176
Till de mer obskyra studierna hör Carl Calovs bok Lasse-Maja,
kung Ludvig XVII av Frankrike (1996), som driver tesen att Molin var
son till Marie-Antoinette och Axel von Fersen.177 Calovs bok bygger
på ett missförstånd som faktiskt säger en del om min förståelse av
Lasse-Maja. En av grundpelarna i hans resonemang är att LasseMaja passerade som överklass, något som han menar tyder på en
vana att röra sig i finare sammanhang och kunskaper i franska. Men
det tidiga 1800-talets samhälle var inte så svårt att passera i som
Calov förutsätter. Skillnaderna mellan rik och fattig var tillräckligt
stora för att det skulle vara svårt att föreställa sig att någon utgav
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sig för att vara av en annan klass än vad hen var. Samtidigt levde
människor tätt inpå varandra. Att smita från ett hus till ett annat
och plocka med sig en uppsättning kläder på vägen var en fullt
genomförbar möjlighet.

Drottningens juvelsmycke
Drottningens juvelsmycke är Sveriges mest kända transroman (även
om den inte brukar kallas så) och många forskare har intresserat
sig för Almqvists författarskap. Bland svensk translitteratur har
Drottningens juvelsmycke varit föremål för överlägset flest litteratur
vetenskapliga studier.178
Till den forskning som varit av störst vikt för min egen hör Anders
Perssons avhandling ”Försonarn vid sitt bröst, en stjernkrönt Qvinna”
(1998).179 Persson skriver utförligt om huvudpersonen som androgyn
och den filosofiska tradition som androgynmyten kommer ifrån.
Utifrån paralleller mellan Drottningens juvelsmycke och Bibeln läser
Persson huvudpersonen som en androgyn Kristusgestalt.
Religionens betydelse har diskuterats ingående. Johan Svedjedal
argumenterar, i ”Något alltför djuriskt?” i antologin Omklädningsrum
från 2004, för att huvudpersonen i första hand inte överskrider kön
utan mänskliga gränser.180 Det är inte fråga om en androgyn utan om
ett himmelskt djur, ett animal cœleste. I Över alla gränser (2012) skriver
Inger Littberger Caisou-Rousseau om kristendom och manlighet, och
undersöker bland annat Drottningens juvelsmycke.181 Hon polemiserar,
liksom jag kommer att göra, mot hur tidigare forskning könat huvudpersonen som kvinna.
Ett tema som analyserats grundligt är erotiken i Drottningens juvelsmycke. Littberger Caisou-Rousseau menar att omgivningen målar upp
romanens androgyn som ”ett (översexualiserat) monster” – själv har
huvudpersonen inga erotiska känslor alls.182 Eva Borgström har lyft
fram romanens samkönade begär i en essä och en artikel, från 1999
respektive 2008.183 Hon diskuterar också den homoerotiska kontext
som den samtida läsaren bör ha känt igen (dels Platons androgynmyt
från ”Gästabudet”, dels Gustaf III:s eventuella homosexualitet). I en
opublicerad amerikansk avhandling från 1982 har Laura Margaret
Desertrain läst huvudpersonen själv som lesbisk.184 Enligt Desertrain
är Drottningens juvelsmycke en feministisk föregångstext och huvudper-
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sonen utvecklingssubjekt i en Bildungsroman. Tiina Rosenberg
har skrivit om de erotiska möjligheter som gestalten skapar i essän
”Queer Tintomara” (2016).185 Rosenberg gör en queerläsning av romanen och menar att Almqvist genom gestalten frikopplar femininitet
från kvinnlighet och maskulinitet från manlighet.
Det är inte möjligt att undgå romanens könsväxlingar, men som
Anna Cavallin har påpekat har mycket av forskningen ändå osynliggjort huvudpersonens omväxlande manliga och kvinnliga kön.186 Med
hjälp av Butlers performativitetsteori gör Cavallin i ”Androgynens kön”
(1998) en feministisk läsning. Hon kritiserar hur tidigare forskning
förlagt androgyniteten till ett enbart andligt plan och studerar i stället
könsväxlingarnas betydelse i berättelsen. Mina utgångspunkter liknar
Cavallins, men jag utgår i högre grad från ett specifikt transperspektiv
där huvudpersonen sätts in i en transhistorisk och -litterär tradition.
Bland studierna av androgyni finns Eva Adolfssons två läsningar
från 1991 och 1996.187 Adolfsson analyserar huvudpersonens rörlighet och konstaterar att berättelsen visar en väg förbi samhällets könsgränser. Paradoxalt nog kommer Adolfsson fram till detta först
efter att ha prövat och förkastat huvudpersonen som androgyn – en
tankegång som hon menar leder till kortslutning. Lösningen blir
att köna huvudpersonen till kvinna. Först då verkar könsgränserna
kunna utmanas, enligt Adolfsson.
Flera forskare har skrivit om huvudpersonen som en gränsöverskridare. I essän ”En mask för hjärtat” (1992) diskuterar Mikael van
Reis Almqvists modernitet.188 Almqvist skriver om brytningseffekten,
menar Reis, ”en flyktrörelse ut ur den verklighet som låter sig regisseras till en story om herravälde och underkastelse”.189 Eftersom
huvudpersonen vägrar att representera en sådan verklighet får också
vi syn på något annat, och att ”läsa Tintomara” är att ”följa frigörelsens rörelse med ögonen”.190 Även för Horace Engdahl i Den romantiska texten (1986) är gränserna och huvudpersonens obestämbarhet
väsentliga. Samhällsvarelserna i boken strävar efter att klassificera
och kategorisera huvudpersonen, vilket gör dennas ”dramatiska
tema” till ”[k]ampen mot kategorierna och kunskapen”.191 Ett liknande
konstaterande gör Ingrid Holmquist, som kortfattat behandlat
androgyniteten i Drottningens juvelsmycke och Amorina (1822) utifrån
den svenska romantiska salongskulturen i Salongens värld (2000).192
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Holmquist beskriver huvudpersonen som odefinierbar och skriver att
”själva begreppet kön” problematiseras när huvudpersonen ”konfronteras med stereotypa könsmönster”.193
Att huvudpersonen utmanar gränser och/eller föreställningar
om kön är en rimlig tolkning. Som Henry Olsson, som behandlat
författarskapet utförligt i flera verk, har påpekat förekommer androgynin också tidigt i Almqvists produktion.194 Ändå behandlas huvudpersonen huvudsakligen som kvinna i forskningen – även av de
ovan nämnda forskare som särskilt förhåller sig till hens androgyni
och/eller könsväxlingar. Till och med i Rosenbergs uttryckligen
queera läsning är ”hon” huvudpersonens huvudsakliga pronomen.195
Nästan alla forskare använder kvinnligt pronomen och namnet
”Tintomara”, ibland med en brasklapp om att det görs ”av praktiska
skäl” (Holmquist), för att ”[n]ågot måste hon kallas” (Borgström) eller
att ”läsaren får tänka sig detta pronomen både skrivet och överkorsat”
(Engdahl).196 Några undantag finns, men de är inte många. Cavallin
använder ”han” om huvudpersonen som pojke, men ”hon” om personen i allmänhet och Littberger Caisou-Rousseau undviker pronomen
”eftersom detta syns […] som det enda konsekventa så länge vi är
kvar i språkets fängelse”.197 Som regel tycks det svårt att undkomma
huvudpersonens kvinnlighet även för de forskare som studerar hur
könsgränser överträds och ifrågasätts. Hos dem som inte gör det
är kvinnligheten än mer entydig. I Adolfssons analyser är den, som
nämndes ovan, den enda möjligheten att undkomma kortslutning.
Andra forskare har helt enkelt tagit kvinnligheten för given. Hos
Olsson är huvudpersonen ett kvinnligt naturbarn, hos Desertrain
lesbisk och i Johan Mortensens studie från 1917 ”en ännu helt ung
flicka i sin första knoppning”.198

Aurora jungs
L tedt
Till skillnad från Lasse-Maja och Almqvist är inte Aurora Ljungstedt
särskilt känd vare sig för sitt liv eller för sitt författarskap. Nu för
tiden är hon framför allt uppskattad bland skräck- och spänningslitteraturentusiaster, men under sin tid hörde hon till Sveriges bäst
säljande författare. Hon skrev inom snart sagt alla underkategorier
av spänningsgenren och hade en förmåga att tidigt plocka upp nya
litteraturströmningar. Samma marknadsanpassning som gjort henne
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populär gjorde dock att hon snabbt blev omodern. Redan när tidskriften Idun skrev om författarskapet till Ljungstedts åttioårsdag 1901
beskrevs böckerna som kvarlevor från det förflutna.199 Det gjordes
nytryck av Ljungstedts verk in på 1900-talet, sedan glömdes författarskapet mer eller mindre bort.200
Under slutet av 1900- och början av 2000-talet har dock Ljungstedt uppmärksammats på nytt, som genreförfattare. Däremot
saknas det forskning som tar fasta på de återkommande identitetsväxlingarna, liksom forskning som gör mer djupgående analyser
av de ideologiska dragen i författarskapet. Den första forskare som
skrev om Ljungstedt var Lars Wendelius, i Pengar, brott och andeväsen
(1985).201 Wendelius gör en grundläggande presentation av författarskapet, undersöker återkommande drag och placerar in Ljungstedt
i en populärlitterär tradition. Sex år senare ägnade Yvonne Leffler
ett kapitel i sin avhandling I skräckens lustgård (1991) åt Ljungstedts
debutroman, Hin ondes hus (1853).202 Leffler kallar den för Ljungstedts
”mest utpräglade skräckberättelse i den engelska gotiska traditionen” och analyserar henne som skräck- och kriminalförfattare.203
Leffler har även skrivit en artikel om ”Hastfordska vapnet” (1870)
som Sveriges första detektivberättelse och en sammanfattande
text om författarskapet i band två av Nordisk kvinnolitteraturhistoria
(1993).204 I ett kommande översiktsverk om svensk skräcklitteratur,
Bårtäcken över jordens likrum, tar också Mattias Fyhr upp henne.205
Jag har med hjälp av tidigare outforskat arkivmaterial skrivit om
Ljungstedts författarroll i en artikel, som publicerades i Tidskrift för
litteraturvetenskap 2014.206 Förutom min licentiatavhandling och ett
fåtal studentuppsatser är detta den samlade vetenskapliga forskningen.207 Vidare finns ett antal populärvetenskapliga artiklar. Främst kan
nämnas Richard Berghorns texter om de skräckromantiska delarna
av författarskapet.208 Berghorn har varit en betydande kraft bakom
återupptäckandet av Ljungstedt genom sitt (nu nedlagda) bokförlag
Aleph, som gett ut volymerna Två sällsamma berättelser (2002) och
Hastfordska vapnet (2006).
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ba k gr u n d
I januari 2013 rapporterade flera tidningar att Paris avskaffat byxförbud

för kvinnor.209 Det lät som ett skämt (och nyhetstexterna var upplagda
som sådana), en kvarleva så ålderdomlig att den bara gick att skratta åt.
Tre och ett halvt år senare rapporterade tidningarna i stället att burkini
– ett heltäckande badplagg – förbjudits i allt fler franska städer.210 Tonläget var inte skämtsamt längre. Lagar mot transmaskulinitet låter antika,
men lagar rörande vissa muslimska kvinnokroppar är högaktuella. Det
verkar ständigt finnas kroppar som måste övervakas och kontrolleras.
Det har alltid funnits personer som har överskridit könsgränser.211
Ofta har det lagstiftats mot dem; andra gånger har det funnits
andra sätt att kontrollera kroppar som inte har ansetts passa in i
könsnormerna.212 Sverige har aldrig haft en lagstiftning som förbjuder
könsväxlingar, men personer som växlat kön har ändå kunnat
straffas juridiskt.213 Skillingtryckens Anders Magnus Åhrman dömdes
för bedrägeri, vanheder i samhället och för att ha drivit gäck med
äktenskapet och kyrkliga ceremonier. Det syftade på att han gift sig
med en kvinna, skaffat en läkarattest om att han var en man och att
han levt som en sådan.214 Eftersom han fick ett prästbetyg som uppgav
honom vara ledig till äktenskap ”både såsom man och qvinna” kan hans
transgörande samtidigt sägas ha sanktionerats av samhället.215
Det är förstås en sak vad juridiken säger, och en annan vad
människor tänker och talar om. Vi vet väldigt lite om hur könsöverskridande personer själva sett på sina kroppar, känslor och
levnadsmöjligheter. Som jag nämnde i förordet finns det (i alla fall
såvitt vi känner till) bara två självbiografiska svenska transberättelser
från 1800-talet, och inga alls innan dess. Baserat på det källmaterial
som finns kan vi anta att människor levde sina liv så gott de kunde,
ibland utan att ifrågasättas och andra gånger i konflikt med juridiken
och samhället. Som skillingtrycken om Åhrman visar kunde transliv
leda till skandal, men utifrån hans liv före skandalen kan vi också dra
slutsatsen att det var möjligt att leva relativt öppet med transerfarenheter. Gränserna för vad som är acceptabelt för omgivningen förändras inte bara med tid och kulturell kontext, utan ser också olika ut i
olika samhällsgrupper och styrs ibland av ren slump.
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Även om det inte fanns något begrepp som motsvarade ”transperson” under 1800-talet har ordet ”hermafrodit” använts i Sverige
sedan sent 1600-tal.216 Det som tillät Andreas Bruce att korrigera sitt
juridiska kön var, som jag nämnde i förordet, ett intyg om att han var
”hermafrodit”, och för honom måste kategorin ha upplevts som en
positiv möjlighet. Det var just eftersom Bruce kunde beskriva sitt kön
i termer av ”hermafroditism” som han fick leva som man. Begreppet
”hermafrodit” användes om människor som ansågs befinna sig
utanför kategorierna man och kvinna, kroppsligt, känslomässigt eller
socialt. Det innefattade med andra ord inte bara det vi i dag skulle
kalla trans- och intersexpersoner utan alla möjliga människor. Att
känna sexuellt begär till någon av samma kön som det egna eller
att vilja arbeta med sysslor som traditionellt sett hörde till det andra
könet kunde också vara tecken på ”hermafroditism”.
Bondestam har visat att kategorierna man och kvinna under lång
tid kompletterades av den tredje ”hermafrodit”-kategorin. I jämförelse
med andra europeiska länder var den relativt synlig i Sverige.217 Det
starka inflytandet från Carl von Linnés växtlära (där ”hermafroditiska”
växter har en självklar plats), landets relativt sena modernisering och
det därtill sena uppmärksammandet av samkönad sexualitet har gjort
att den svenska historien skiljer sig något från den i övriga Europa.218
I det tidigmoderna Sverige var ”hermafroditen” en visserligen ovanlig,
men ändå befintlig könskategori.
Både i Sverige och i övriga Europa har det varit viktigt att avgöra
vilken könskategori människor ska tillhöra, av juridiska skäl.219
Men hur, och av vem, personer ska könas som män, kvinnor eller
”hermafroditer” har avgjorts på olika sätt. Historikern Geertje Mak
har beskrivit tre grunder för hur normbrytande kön bedömdes i
Europa (utifrån främst franska och tyska källor) under 1800-talet.
Enligt den bedömningsgrund som Mak kallar kön som inskrivning
(sex as inscription) tillskrevs människor det kön där de passade bäst
in. Den som såg ut som en kvinna, utförde kvinnosysslor och på alla
andra sätt uppförde sig som en kvinna var, helt enkelt, en kvinna.
Vilket kön en människa tillhörde hängde alltså mest av allt ihop
med i vilket kön hen bäst kunde leva upp till omgivningens krav
och förväntningar. Parallellt med detta sätt att tolka könsöverskri-
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dande personer fanns också en kroppslig bedömningsgrund, kön
som kropp (sex as body). Denna utgår från den idé om kroppen som
sanning som beskrevs i avsnittet ”Könets natur”, och som lever vidare
än i dag. Hur en individ fungerade i sin omgivning försvann däremot
som underlag för bedömning under 1800-talets gång, och ersattes
kring sekelskiftet med individens upplevelse av ett inre, medfött och
essentiellt kön. Mak kallar det jagets kön (sex of self), en bedömningsgrund som liksom den kroppsliga finns kvar fortfarande. Enligt Mak
fanns dessa tre tolkningar samtidigt och överlappade varandra, även
om balansen mellan dem förändrades över tid.220
I många fall var det möjligt för människor att själva påverka vilket
kön de skulle tillskrivas – i alla fall i viss mån. På grund av större eller
mindre böjelse åt det ena eller andra hållet kunde en könsöverskridande person välja och till och med växla mellan kön. En person som
klassades som ”hermafrodit” var själv expert vad gällde sin kropp,
tillsammans med rättsapparaten, eventuell partner och i vissa fall
barnmorskor. Ännu i början av 1800-talet kunde en människas kön
vara öppet för den typen av förhandling.221
Under 1800-talets gång tycks gränserna för sådana förhandlingar ha
skärpts. Den kroppens sanning som enligt Mak var en av de möjliga bedömningsgrunderna för kön blev alltmer betydelsefull, och vissa
forskare beskriver den som helt dominerande i slutet av 1800talet. Alice Domurat Dreger kallar det för ”könskörtlarnas tidsålder”
(age of gonads) 1875–1915, enligt vilken sanningen om könet uteslutande
tolkades utifrån könskörtlarna.222 I Sverige sker samma utveckling
något senare enligt Bondestam, kring sekelskiftet 1900.223 Hon skriver
att könskörtelteorin fick till följd att ”hermafroditens” tidigare ”tvetydiga, dubbla och osäkra position till de gängse könskategorierna” ersattes
med en större visshet och ett behov av läkarvetenskaplig tolkning.224
Men det är inte riktigt så enkelt som att könskörtelteorin helt tog
över. Enligt Mak uppstod den exakt samtidigt som uppfattningen
om ett jagets kön.225 Andra teorier om könskörtlarnas betydelse hade
funnits betydligt tidigare än så, och Ulrike Klöppel menar att könskörtelteorin tvärtom var ifrågasatt i slutet av seklet.226 Det finns inte
ett enda, enkelt svar på hur kön har tolkats. Under hela 1800-talet
konkurrerar en mängd olika förståelser med varandra.
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Deinstabila stabila könen
Å ena sidan är 1800-talet könsolikhetens århundrade. Det drogs upp
skarpa skiljelinjer mellan män och kvinnor under seklet. I Making
Sex (1990) beskriver Thomas Laqueur hur den västerländska könsuppfattningen går från det han kallar enköns- till tvåkönsmodell.227
Före 1700-talet sågs mäns och kvinnors kroppar som i grund och
botten likadana, men på olika utvecklingsstadier. Kvinnliga köns
organ var inåtvända manliga och kvinnor ett slags mindre utvecklade
versioner av män. Redan under 1600-talet började enkönsmodellen,
enligt Laqueur, utmanas. I slutet av 1700-talet fick förändringen
fullt genomslag. Könen började ses som fundamentalt olika, och
en tvåkönsmodell tog över. Laqueur beskriver det som en följd av
samhälleliga förändringar. Den biologistiska isärhållningen av kön
ökade i takt med att den sociala rörligheten gjorde det. Tvåkönsmodellen utvecklades, menar han, trots vetenskapliga upptäckter
som lika gärna hade kunnat visa motsatsen.228
Å andra sidan är 1800-talet inte alls könsolikhetens århundrade.
Laqueurs bok har varit enormt inflytelserik, men fått omfattande
kritik. Framför allt har senare forskning visat att hans tes om övergången från enköns- till tvåkönsmodell är mycket förenklad. I en
kritisk artikel om Laqueurs bok tar Arne Jarrick upp flera exempel på
hur svenska läkare blandade förklaringar från en- och tvåkönsmodellen.229 Maja Bondestam (då Larsson) visar i sin doktorsavhandling Den
moraliska kroppen (2002) att de till synes skarpa gränserna för vilket
kön en människa hade var instabila och satta under ständig debatt.
Det ansågs vara först i puberteten som den manliga och den kvinnliga kroppen började skilja sig åt och även efter det påverkades könet
av sådant som miljö, ålder, umgänge och aktiviteter.230 Bondestam
skriver om de olika sätten att se på kön under 1800-talet:
Det etablerades i 1800-talsmedicinen således inte någon
allenarådande vetenskaplig föreställning om två fasta, olikartade kroppar, alltigenom präglade av kvinnlighet respektive
manlighet. […] Själva det fysiska könet var faktiskt så
obeständigt att författare till medicinska rådgivningsböcker
såg skäl att fylla sina texter med detaljerade föreskrifter om
hur denna lättrörlighet skulle stävjas.231
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Seklets kontinuerliga insisteranden om att könen skilde sig åt ska
inte ses som att saken var klar. Snarare tvärtom. Även Pia Laskar
redogör för hur olika förståelser av kön konkurrerade.232 Hon
betonar att talet om könens (och sexualitetens) stabilitet ska tolkas
som en produktion av könsbinaritet och heterosexualitet, inte en
beskrivning. ”Konklusionen är”, skriver Laskar, ”att två instabila
kroppars instabila sexuella begär till varandra inte reflekterar två
stabila kön stabilt förenade heterosexuellt”.233
Könsbinaritet är med andra ord inte något som finns fixt och
färdigt vid 1800-talets början och förblir stabilt under århundradets
gång. Däremot tycks det under perioden ha framställts så, gång på
gång. Det råder inga tvivel om att 1800-talet gjorde sitt bästa för
att dela upp mänskligheten i starkt åtskilda manliga och kvinnliga
kön.234 Laskar har visat hur heterosexualiteten är helt grundläggande
i 1800-talets uppfattningar om kön och mänsklighet.235 Därmed blev
det också allt viktigare att hålla isär könen. Heterosexualiteten krävde
två motsatta kön, varför allt därutöver behövde stötas bort eller
skrivas fram som felaktigt, onormalt och onaturligt. Könsöverskridanden – både i fysik och beteenden – konstruerade könsskillnad och
heterosexualitet genom att fungera som motbild.236
Denna utveckling är kopplad till andra föreställningar om bristfälliga kroppar och praktiker. Enligt de utvecklingsläror som fick stort
genomslag i Europa i mitten av 1800-talet kom ”hermafroditism”
att ses som ett tecken på avstannad eller undermålig utveckling. Att
könsöverskridanden existerade i Europa ansågs vara en kvarleva från
ett tidigare, lägre utvecklingsstadium.237 Teorin förknippas framför
allt med den tyske biologen Ernst Haeckels berömda sats att ontogenesen rekapitulerar fylogenesen, det vill säga att varje individs
utveckling återspeglar mänsklighetens utveckling.238 Samma process
gällde även människogrupper. Afrikanska vuxna kunde enligt den
logiken beskrivas befinna sig på samma utvecklingsnivå som europeiska barn. Haeckel la fram sin tes under ett föredrag 1863, varefter
den spreds genom Europa. Laskar skriver att Haeckel gjorde ”världsåskådning av utvecklingsläran”.239
I takt med att den heterosexuella könsbinariteten stabiliserades
försvann ”hermafroditen”. Allt oftare beskrev den medicinska litteraturen ”hermafroditism” som ett resultat av en missbildning.240 Det
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ansågs egentligen inte finnas några ”hermafroditer”, däremot män
och kvinnor med defekta kön. Alla människor tillhörde ett av två kön,
det var bara det att det ibland var svårt att avgöra vilket.241 Bondestam
understryker att den synen på ”hermafroditen” inte står i konflikt
med bilden av 1800-talet som tvåkönsmodellens och könsolikhetens
århundrade. Att inte ha ett tydligt kön innebar helt enkelt att stå lite
lägre på utvecklingsstegen.242
           
Nu återstår att se hur könstolkningarna ser ut i skönlitteraturen. I de
följande kapitlen kommer jag att synliggöra nya berättelser om trans,
sådana som forskningen inte har uppmärksammat tidigare. När jag
pratar om mitt forskningsprojekt brukar jag få frågan om det verkligen finns någon translitteraturhistoria. På sätt och vis gör det inte det,
men det är för att den inte är skriven ännu. Det finns många svenska
skönlitterära verk som beskriver könsväxlingar. Dessa gestaltningar
bildar både egna separata traditioner och en gemensam. Genom att
analysera några av dem blir det möjligt att undersöka hur trans görs
under 1800-talet.
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är Lars Molin sattes på Karlstens fästning 1813 var
Lasse-Maja, stortjuven i kvinnokläder, redan känd över
hela Sverige. Under sitt tjugotal år på fästningen var
Lasse-Maja en sevärdhet. Ångbåtsresor till Marstrand
annonserades med Lasse-Maja som dragplåster och när kronprins
paret kom på besök sägs de ha fått höra hen berätta sina historier.243
År 1833 gavs självbiografin om Lasse-Maja ut, vilket lade grunden till
en berömmelse utan motstycke i Sverige.
Lasse-Majas självbiografi lär vara den mest kända transberättelsen
i svensk historia. Den beskriver hur hen lever växelvis som man och
kvinna efter att ha lånat kläder, namn och prästbetyg av sin flickvän
Maja i 17-årsåldern. I vuxen ålder lärde sig Lasse-Maja att mjölka,
baka och laga mat, ”allehanda fruntimmerssysslor”, och arbetade som
piga, hushållerska, kammarjungfru, kokerska och på bordell.244
Lasse-Majas popularitet kan förklaras på flera sätt. Delvis handlar
det om ämnet: könsväxlingarna, skämtsamheten och de öppna
sexuella anspelningarna. En annan förklaring är att Lasse-Maja var
ett slags rebell, som inte bara tog från de rika och gav till de fattiga
utan också avslöjade samhällets övre skikt genom sin förslagenhet.245 Hen är därmed en folkkär bov av samma slag som franske
Cartouche (Louis Dominique Garthausen, 1693–1721), engelske Jack
Sheppard (1702–1724) och indiska Phoolan Devi (1963–2001). Liksom
Lasse-Maja blev de berömda redan under sin livstid och har sedan
dess mytologiserats genom biografier, skönlitterära texter, pjäser och

Lasse-Maja var varken
den första eller sista
svenska stortjuven som
blev berömd, men ingen
annans rykte har överlevt
ens tillnärmelsevis lika
länge. Den störste svenske
föregångaren lär vara Jacob
Guntlack (1744–1771), vars
levnadsberättelse gavs ut
1770, men hen har också
jämförts med Carl Fredrik
Lilja (1812–ca 1890), främst
i Frans G. Bengtssons essä
”Lassemaja och Lilja”.
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filmer.246 Alla slog de underifrån, mot ett förtryckande system.
Det här kapitlet handlar om makt och – framför allt – motstånd.
Jag skriver väldigt lite om Lars Molin men desto mer om den närmast
mytiska gestalt som Molin gav upphov till: Lasse-Maja. Hur går det
till när en gränsöverskridande könsväxlare blir folkhjälte? Vad kan
Lasse-Maja-myten lära oss om att göra motstånd? Och vem har makt
över myten?

m yte n o m lasse - m aja

I en lärobok i svenska som främmande språk, Rivstart (2009; 2015), får

studenterna lära sig om ”tjuven och transpersonen Lars Molin”, vars
självbiografi var ”den mest lästa boken i Sverige vid sidan av Bibeln”.247
Avsnittet om Lasse-Maja sträcker sig över två sidor, varefter studenten
får öva konditionalis genom meningar som ”[o]m Lasse inte hade klätt
sig i kvinnokläder, skulle hen inte ha kallats Lasse-Maja”.248
Lasse-Maja-myten är en del av svensk tradition och har återberättats gång på gång i olika sammanhang. Lasse-Maja dyker upp i en
mängd skönlitterära berättelser som antingen huvudperson, bifigur
eller bara ett rykte.249 En bidragande orsak till berättelsens livskraft
under 1900- och 2000-talet har säkert varit filmatiseringarna. Långfilmen Lasse-Maja med Sture Lagerwall i huvudrollen hade premiär
1941, och trettio år senare sändes tv-serien Den byxlöse äventyraren.
Därtill har flera olika Lasse-Maja-berättelser satts upp på scen.250
Myten om Lasse-Maja är brokig. Den har levt vidare genom alla
möjliga slags berättelser, men på ett eller annat sätt går de flesta av
dem tillbaka till självbiografin. Vad får det för betydelse att en köns
växlande kändis skriver i första person i stället för tredje? Vad i den
berättelsen var det som gjorde Lasse-Maja så populär?
my te ns ursprung

Trots sin popularitet har Lasse-Majas självbiografi knappt fått plats i
litteraturhistorien. Bland översiktsverk har jag hittat ett enda som tar
upp den, och då bara som exempel på svensk folkdiktning.251
Handlingen i självbiografin är enkel. Historien byggs upp kring
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längre episoder där Lasse-Maja lever ett relativt lugnt liv på ett
och samma ställe, i Stockholm ofta med pengar på fickan, eller på
landet som fästmö eller anställd i något hushåll. Däremellan för
hen ett kringflackande liv på vägarna, antingen på flykt eller på väg
någonstans. Under större delen av berättelsen är Lasse-Maja lycklig
och sorglös, oavsett motgångar. Det är först i slutet som det enkla
livet börjar bli krångligare. Efter att kompanjonen Kron övertalat
Lasse-Maja att stjäla silvret i en kyrka utanför Stockholm går det
riktigt illa. Lasse-Maja ångrar sig och lider samvetskval, förråds av en
väninna, fängslas och lyckas för en gångs skull inte rymma. De sista
sidorna i boken utspelar sig på fästning, och Lasse-Maja avslutar med
att berätta att hen avtjänat 20 år av sitt livstidsstraff.
Antagligen hjälpte någon till med att skriva ned berättelsen. Liksom de flesta fattiga svenskar vid den här tiden lär Molin ha kunnat
läsa hjälpligt men inte skriva själv.252 Sverige hade tidigt en relativt
hög läskunnighet. Länge var religiös litteratur praktiskt taget den
enda som nådde den större befolkningen, men vid slutet av 1700-talet
översvämmades marknaden av skönlitteratur. Framför allt lästes korta
texter i litet format tryckta på enkelt papper, det som brukar kallas
skillingtryck eller folkliga småtryck.253 Precis som Lasse-Majas självbiografi rörde de sig mellan fiktion och verklighet och innehöll inte
sällan verklighetsbaserade berättelser om just brott och brottslingar.254
Det är bland annat genom sådana småtryck som myten om
Lasse-Maja har levt vidare. Det första kom redan ett år efter självbiografin. Även om det kallas Lasse-Majas äfwentyr i Stockholm (1834)
är Stockholmsfokuset obefintligt.255 Trycket är helt enkelt en kort
sammanfattning av självbiografin; dess 210 sidor har blivit 16. Den
här typen av småtryck, mer eller mindre fantasifulla förkortningar av
självbiografin, skulle fortsätta att komma ut under hela 1800-talet och
en bit in på 1900-talet.256
Parallellt med småtrycken fortsatte självbiografin att ges ut. Den
andra upplagan kom sju år efter den första, på nytt förlag, med ny
titel och utökad med ett porträtt och ett stycke om Lasse-Majas
frigivning.257 Därpå följde nya upplagor under hela 1800-talet, in på
1900-talet och fram till i dag.
Under 1900-talet försvann småtrycken successivt. Samtidigt
började självbiografin ges ut som exempel på äldre folkdiktning. En

Den senaste utgåvan av
ett av 1800-talets billighetstryck kom 1923, en ny
upplaga av Den beryktade
stortjufven (1861). Redan sju
år tidigare kom den första
utgåva av självbiografin som
betonar Lasse-Maja-berättelsen som historiskt verk:
Lars Molin, Den riksbekante
Lasse-Majas besynnerliga öden
(1833; Stockholm, 1916).
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bit in på 1900-talet överlappade två olika utgivningslinjer varandra.
Jämsides med billiga småtryck publicerades utgåvor av självbiografin
där den behandlas som en folklig klassiker.

j
Sälvbiografin som motmakt
Myten om Lasse-Maja har förts vidare genom både småtrycken och
självbiografin, liksom en mängd andra texter och muntliga berättelser. Småtrycken berättar inte riktigt samma historia om Lasse-Maja
som självbiografin gör – något som jag ska återkomma till i avsnittet
”Mytens utveckling” – men de baseras på självbiografin och därmed
på den historia som Molin valt att berätta. Lasse-Maja var känd
långt innan självbiografin kom ut, och det lär ha florerat massor av
berättelser om hen. Att skriva en självbiografi är betydelsefullt. Det
innebär att ta kontroll över berättelsen om sig själv.
Självbiografin skrevs antagligen som ett led i Molins kamp för att
bli benådad (något som också skedde 1839, sex år efter att boken gavs
ut). Att den avslutas med en försäkran om att hen skött sig exemplariskt de senaste åren och nu är en mönsterfånge är därför inte så
konstigt. Kanske är det, med tanke på möjligheten att bli benådad,
konstigare att Molin inte alls försöker ursäkta sina brott innan dess.
Det verkar paradoxalt att försöka bli benådad genom att skriva en
skämtsam berättelse om alla sina brott. Men som vi kommer att se i
upprepade exempel i det här kapitlet vänder Lasse-Maja överhetens
makt mot överheten själv.
Michel Foucault skriver, i ett berömt stycke i Sexualitetens historia
(1976; 2002), att där det finns makt finns det motstånd.258 Foucault
argumenterar för att makten är produktiv snarare än repressiv och
aldrig bara förtrycker ovanifrån och nedåt. Individen är inte enbart
någon som utsätts för makt (av staten, institutionerna, auktoriteterna, normerna) utan lika mycket en utövare av den. Makten existerar
inte i sig själv utan bara i förhållande till någon eller något, i och med
att den utövas. Det gör att den alltid producerar ett motstånd.259
Foucaults motmaktstanke har lockat forskare som intresserat sig
för minoriteter och förtryckta eftersom det innebär, till och med
förutsätter, att den som är utsatt gör uppror. Samtidigt kan begreppet
kritiseras för att inte ta tillräcklig hänsyn till samhällets faktiska
över- och underordningar. Fokuseringen på motmakt riskerar att
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få samhällshierarkier att verka oviktiga – som om det inte spelar
någon roll vem som har den formella makten och vem som faktiskt
bestämmer över vem. Liksom i de flesta av Foucaults teorier är det
inte heller helt lätt att sätta fingret på hur han egentligen ser på
makt. Hans maktanalys förändrades i takt med hans utveckling
i stort. Den produktiva funktion som makten har i Sexualitetens
historia såg helt annorlunda ut i den tidigare Övervakning och straff
(1975; 2003), där Foucault verkar mena att individen internaliserar
makten fullkomligt.260 I Övervakning och straff är makten repressiv och
regulativ, i Sexualitetens historia är den mångfaldig och produktiv. Det
förra har varit användbart för att tänka kring tvång, det senare
kring motstånd. Och kanske utesluter de inte alls varandra. I stället
skulle det gå att tala om en Foucault för olika syften – eller bara en
för bra och en för dåliga dagar.261
Det jag är intresserad av är hur Foucaults motmakt kan användas
för att undersöka vad Lasse-Maja gör i och med självbiografin. Den
typen av berättelser har varit viktiga för just transpersoner. Flera
tidigare forskare har skildrat dess betydelse för gruppen transsexuella.
Sandy Stone har beskrivit transsjälvbiografier som i det närmaste
obligatorisk läsning.262 Jay Prosser menar att det självbiografiska
berättandet (dels faktiska självbiografier, dels det livsberättande som
transsexuella avkrävs inom vården) är ett sätt att göra sitt liv begripligt
för sig själv.263 Framför allt har självbiografiska berättelser utgjort
den enda möjligheten för transpersoner att tala i egen sak, eller att
över huvud taget höras. Det har beskrivits som den tidigaste formen
av transaktivism.264 Namaste skriver att ”självbiografin är den enda
diskurs i vilken transsexuella har tillåtelse att tala”, och i likhet med
Stones och Prossers resonemang kan det appliceras på transgruppen som helhet.265
Molin skriver om sig själv som Lasse-Maja i jag-form och kan själv
bestämma hur berättelsens huvudperson ska framställas: som hjälte,
som sexobjekt, som någon som förtjänar att bli frigiven ur fängelset.
Ett exempel är episoden när en väninna förråder Lasse-Maja i slutet
av berättelsen. Den innehåller en tydlig biblisk referens. ”Väninnan”
går fram till Lasse-Maja i en folkmassa, hälsar vänligt och kysser
hen på kinden som ett tecken till de väntande polismännen. Det är
inte precis så att Lasse-Maja jämförs med Jesus, men likheten mellan
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väninnans och Judas förräderi gör däremot klart för läsaren att det är
förräderi det handlar om. Lasse-Maja är ett oﬀer och den påföljande
fängelsetiden är oförtjänt hård.266
Självbiografin spelar skickligt med läsarens känslor. Den
beskriver hur Lasse-Maja rör sig på gränserna för vad som är
samhälleligt godtagbart men verkar veta exakt hur mycket hen
kan överskrida för att samtidigt kunna roa och – i alla fall i någon
mening – accepteras. Bland annat
gör hen det genom
att skriva in sig
S K Ä LM E N
i en väletablerad
Genremässigt är Lasse-Majas självbiografi skälmlitteratur.
litterär tradition
Huvudpersonen har släktskap med klassiska skälmar som
av skälmar, eller
Moll Flanders (i Daniel Defoes roman med samma namn,
tricksters, vars mest
1722) och Huckleberry Finn (i Mark Twains dito, 1884) –
utmärkande drag
även dessa med erfarenhet av könsväxlingar.267 Med den
är att de skrattar åt
senare har hen till och med kommit att dela en berättelse.
den omvärld som
I ”Lasse-Majas väg” (1969) skildrar Ivar Lo-Johansson hur
förtrycker dem.
en länsman kastar ett garnnystan till Lasse-Maja, som kniper ihop benen för att fånga det och därmed avslöjar att
hen inte är van att bära kjol.268 Episoden är hämtad från
Twains roman, där Huck avslöjas i en liknande scen. Där
är Huck rätt usel i sin nya könsroll, ”spelar flicka ganska
dåligt” som kvinnan som avslöjar det hela säger.269 Edvard
Matz har återberättat anekdoten ytterligare en gång med
Lasse-Maja i huvudrollen. Men han ändrar slutet och låter
Lasse-Maja fånga upp garnnystanet i kjolarna: ”En karl,
van vid att bära byxor, skulle knipit ihop benen.”270 Myten
förs vidare, från skälm till skälm men med olika utgång.
Som genre föddes skälmromanen, eller pikaresken,
under den spanska guldåldern med den stilbildande La
vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades
(1554).271 Den unge Lazarillos äventyr satte tonen för en
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ny och långlivad genre där fattiga, smarta ensamvargar
trixar sig fram i en mörk och kaotisk värld.
Gestaltens rötter är ännu äldre, och återfinns i mytologins tricksterfigur. Skälmen är, skriver litteraturvetaren
Ulrich Wicks, ”en metamorfos av tricksterarketypen”, den
litterära form som den mytologiska gestalten har tagit i
västerländsk litteratur.272 Tricksters är sådana som Loke,
halvguden som växlar både kön och art när han blir ett
sto och förför Odens häst i fornnordisk mytologi. Det är
också sådana som den keltiske Puck, nordamerikanske
Brer Rabbit eller västafrikanske Ananse: ofta fysiskt
underlägsna men smarta, fräcka och – inte minst – roliga.
I boken Trickster Makes this World (1998) skriver Lewis
Hyde om trickstern som en av kulturens drivkrafter. Han
poängterar att trickstermyten fyller en dubbel funktion,
både uppfostrande och underhållande. Genom att inte
vara någon god samhällsmedborgare visar den vad det
är att vara en god samhällsmedborgare. På samma sätt
pekar Lasse-Maja ut gränserna för korrekta – binära
och stabila – kön genom sina transgöranden. Samtidigt
erbjuder trickstern en frist från kraven på att vara den
där goda samhällsmedborgaren. Det finns, som Hyde
säger, en ”ställföreträdande njutning” i att se någon
annan bryta mot reglerna.273 Tricksters, liksom skälmar, är
ständigt populära men inte precis några föredömen. De är
antihjältar, narrar som läsaren samtidigt skrattar åt, tar
avstånd från och beundrar.
Det vore en grov överdrift att säga att skälmen per
definition är en könsväxlare.274 Däremot för flera av dess
särdrag samman den med den translitterära traditionen.275
För det första är skälmens själva natur föränderlighet och
flexibilitet är ett av dess mest utmärkande kännetecken.
För det andra lever skälmen på tvärs med alla samhälls-

69

normer, och när alla andra gränser överträds finns det
ingen anledning att inte könsgränserna skulle kunna
överträdas. Könsväxlandet kan också ses som en del av de
sexuella överskridanden som skälmen kan representera. En
sådan funktion har den amerikanska litteraturforskaren
Susan S. Lanser identifierat i en grupp 1700-talstexter som
hon kallar för sapfisk skälmlitteratur (sapphic picaresque).276
Till skillnad från i de flesta samtida texter på samma tema
presenteras relationer mellan kvinnor och transmaskulina
personer här som primära, tillfredsställande och varaktiga.
I denna sapfiska – som också skulle kunna kallas transmaskulina – skälmlitteratur kopplas det gränsöverskridande begäret till äventyr och geografiska förflyttningar.
Mobiliteten och det därmed följande äventyret tycks
ibland vara förutsättningen för att identiteter och begär
ska kunna förflytta sig utanför normen.277
Skälmen rör sig ständigt mellan både geografiska
platser och samhällspositioner. Även om hen är hemtam i
alla miljöer är hen aldrig hemma i någon, utan flyttar sig
fram och åter, från plats till plats. Den rörelsen möjliggörs
av hens förmåga att anpassa sig till snart sagt vilket
sammanhang som helst.
Det är kombinationen av utanförskap, mobilitet och
flexibilitet som gör att skälmen kan överskrida samhällsgränser. Hen är samtidigt innanför och utanför samhället,
bryter mot reglerna och bestraﬀas men lyckas ändå alltid
vinna i slutet. Precis som Lasse-Maja rör sig skälmen
mellan olika samhällsklasser och oavbrutet ut ur och in
i samhället, från utstött till inkluderad och tillbaka igen.
Hen är ett ständigt oﬀer för olyckliga omständigheter,
oförrätter och lågsinta medmänniskor – men också en
mästare på att utnyttja den orättvisa värld hen lever i.
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a
Lsse--Maja som skälm
Namnet ”Lasse-Maja” kombinerar de namn och kön som LasseMaja tilldelats och valt själv. Under uppväxten kallas hen Lasse
efter dopnamnet Lars. Maja är det namn som hen ger sig själv som
kvinna, hämtat från den flickvän som hen först lånar kläder och
prästbetyg av. Kombinationen av de två är inte påhittad av LasseMaja, utan något hen får höra talas om från andra. Efter att ha levt
en tid som kvinna och fått öknamnet ”mamsellen med skägget” har
Lasse-Maja avslöjats, plötsligt blivit sedd som man och tvingats fly.
Undangömd hos en väninna tar Lasse-Maja del av ryktesspridningen
medan hela staden letar efter hen:
Alla personnamn i

Frågan var om ingen hade sett en Mamsell med skägg. Mitt
rykte hade nu tilltagit och man påstod öfver allt att det ej
kunde vara någon annan än Lasse-Maja; detta var ock första
gången jag hörde mig nämnas vid mitt rigtiga namn. (s. 83)

Lasse-Majas självbiografi
är satta i kursiv. Dessa
kursiver är alltså (liksom
när ingenting annat anges i
avhandlingen) i original.

Ryktet har spritt sig, och nu är Lasse-Maja hens ”rigtiga namn”.
Möjligen föddes namnet som en förolämpning, ett nedsättande namn
på en tjuv som blev känd för sina könsväxlingar. Men Lasse-Majas
största talang är just att göra om omgivningens hånfullheter till något
positivt. Det var första gången jag hörde mitt riktiga namn, säger hen,
och har därmed tagit omgivningens ord och gjort dem till sina egna.
Lasse-Maja gör öknamnet till smeknamn, tar över betraktarens blick
och ersätter den med sin egen. Transgörandet, nu inbyggt i själva
namnet, visas upp med stolthet.
Flera av skälmromanens drag återfinns i Lasse-Majas självbiografi:
desillusion, frihet (och ofrihet), hunger, utstötthet, lurendrejerier och
rollspel.278 Framför allt stämmer de två mest typiska skälmdragen,
mobilitet och flexibilitet, in på Lasse-Maja. Hen rör sig från hembygden i Västmanland till Stockholm, hem och tillbaka igen via snart
sagt varje stuga på vägen.279 I och med de geografiska förflyttningarna
flyttar sig Lasse-Maja, liksom andra skälmar, också genom samhällsskikten. Hen vandrar till fots eller reser i vagn och båt, som jungfru,
mamsell, landstrykare och brukspatron.
Lasse-Maja var känd som en underhållande historieberättare och
framträdde offentligt som sådan både under sin fästningsvistelse och
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efter frigivningen. Även självbiografin är skriven i en folklig, delvis
muntlig tradition.280 Den innehåller influenser inte bara från skälmromanen, utan också från två besläktade genrer: brottslingsbiografin
och rövarromanen. Elisabeth Tykesson vill i sin avhandling om rövarromaner särskilja Lasse-Majas självbiografi från bägge dessa. I rövarromanen glorifieras hjälten, skriver Tykesson, och i brottslingsbiografin framhålls hen som varnande exempel. I böcker som Lasse-Majas
självbiografi är hjälten däremot ”varken folkfrälsare eller varnande
exempel, varken ädel rövare eller skurk utan en högst nöjsam skälm”.281
För en nutida läsare kan Lasse-Majas självbiografi stundtals
kännas långtråkig. Den är snarare en räcka anekdoter än en sammanhållen berättelse. Från det att Lasse-Maja flyr hemmet åker hen
fast, flyr, begår brott, åker fast igen, flyr igen, begår nya brott – och
så vidare. Historien har visserligen en dramatisk höjdpunkt när
Lasse-Maja stjäl kyrksilver, för första gången ångrar ett brott och
sedan fängslas för sista gången. Att händelseförloppet inte stämmer
överens med verkligheten förstärker intrycket av att episoden placerats in för att utgöra berättelsens peripeti.282 Men i jämförelse med
både den samtida och den moderna romanen är denna dramatiska
kurva knappt mer än antydd. Det anekdotiska berättandet var typiskt
för genren och den tänkta publiken. Självbiografin lästes antagligen
ofta högt, av personer som varken hade tid eller möjlighet att läsa
den från pärm till pärm.283 Högläsning ger ett annat läsande än den
tysta romanläsning som personer i högre samhällsklasser och under
senare tid ägnat sig åt. Det som i dag gör berättelsen svårläst kan
ha varit en förutsättning för att den skulle läsas så mycket som den
gjorde när den gavs ut.
Men populariteten handlar naturligtvis om mer än formen, och
inte minst är det närheten till skälmlitteraturen som gjorde Lasse‑
Majas berättelse så folkkär. Skälmen är den svaga som överlistar
överheten, som gör allting fel men vinner ändå. Eller, som Lasse-Maja
skriver, ”mina klokaste anlag hafva ofta gått baklänges” (s. 1).
a ll
a ä ls a
k r könsväx a
l re n

Lasse-Majas självbiografi handlar en hel del om hur mycket alla
älskar Lasse-Maja. ”Alla som sågo mig, prisade mitt sköna och förträffliga utseende uti fruntimmersdrägt”, skriver hen (s. 78). Faktiskt
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beskrivs kvinnolivet i början som en följd av hur snygg Lasse-Maja
är som kvinna. Första gången hen tar på sig kvinnokläder är hemma
hos flickvännen Maja.
En dag föll det mig in att taga på mig Majas kläder, hon kom
just upp då jag tagit dem på mig. – Ack! utropade hon, hvad
du ser prägtig ut i fruntimmerskläder! Hon ropade på sina
föräldrar att de skulle komma upp och se hur väl Lasse nu såg
ut i hennes kläder. (s. 7f.)
Majas föräldrar blir lika förtjusta som hon, och ”[f]rån denna stund”
fattar Lasse-Maja ”beslutet att ombyta drägt” (s. 8). Vid ett senare tillfälle
säger Maja att Lasse-Maja ”alldrig mer borde påtaga karlkläder” (s. 11).
De flesta som har skrivit om Lasse-Maja under 1900- och 2000talet har tagit upp hens eventuella transidentitet.284 Lasse-Maja själv
reflekterar mycket kortfattat över något sådant: ”Gamla spåkärringar
hafva påstått att jag blifvit född under något visst tecken, som skulle
utmärka de underliga öden jag genomgått i verlden” (s. 1). Hen fortsätter med att spekulera över vilket stjärntecken detta skulle kunna vara:
Men nästan hade jag glömt Jungfruns tecken! – Hennes lånta
drägt gjorde mig ju så lysande i verlden och under hennes
masque doldes ofta skälmen. Utom det fördömt svarta skägget,
skulle jag ännu kunna agera en femtio års mö. (Ibid.)
Resonemanget skulle kunna tolkas som att Lasse-Maja försöker komma åt en förklaring till sitt könsväxlande liv, men annars är det inte
något som tycks bekymra hen. Självbiografin beskriver könsväxlingarna som en självklarhet. Det betyder förstås inte att transuttrycket
var okomplicerat eller okontroversiellt i det samhälle där Lasse-Maja
levde. Hens systrar uttrycker vid ett tillfälle missnöje med kvinnokläderna. ”De förundrade sig äfven öfver min klädedrägt”, skriver
Lasse-Maja, ”och frågade hvarföre jag gick och spökade i sådane kläder
och ej nyttjade dem som tillhörde mitt kön” (s. 28). I kontrast till
systrarnas avståndstagande finns i familjen en moster som driver stor
gruvverksamhet och är ”mer karl än fruntimmer” (s. 5). Den ”mannhaftiga Mostern” frågar ut Lasse-Maja om ”huru [hen] nu mådde och
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Den manhaftiga mostern
fanns även i verkligheten.
Molins mors syster var
Maria Olsdotter (1763–
1856), känd som ”gruvmor
i Stråssa”. Edvard Matz
skriver om henne i Legenden
om Lasse-Maja, t.ex. s. 28f.

”Ha! ha! utropade de: ’det
är ta mig tusan ingen annan
än Lasse-Maja, efter hvilken
det spanas.’ Det må hvara
hvilken det vill, svarade hustrun, så får ni ej göra henne
något ondt, ty hon har mot
mig varit ganska frikostig.
[…] Det var nu icke värdt att
neka utan jag framgick till
bordet och sade, här är jag,
och har ni aldrig förr sett
Lasse-Maja, så ser ni henne
här nu!” (s. 128f.)

huru det smakade att agera fruntimmer o. s. v.” och får hens förtroende
(s. 40). Hon tycks inte fördöma utan tvärtom uppmuntra Lasse-Maja
– både vad gäller kvinnokläderna och vad gäller den kriminella banan.
Hon ”fann mig förtjusande i fruntimmersdrägt”, skriver Lasse-Maja,
”och sade att jag i denna habit skulle kunna spela en lysande role i
verlden” (ibid.). Genom mosterns uppmuntran skapas en solidaritet
mellan två olika typer av transpositioner i berättelsen. De står bägge
på gränsen till samhället: till hälften utanför både könsmässiga och
andra sociala normer.
Det finns bara ett tillfälle i självbiografin då Lasse-Maja uttrycker
något missnöje med sina växlingar, och då inte med könsuttrycket
utan med att det vid just detta tillfälle inte stämmer överens med hur
hens kropp uppfattas. ”Hade mitt kön varit öfverensstämmande med
min klädedrägt”, skriver Lasse-Maja, ”så hade jag varit den lyckligaste
menniska på jorden” (s. 69).
Annars beskrivs transgörandet aldrig som ett problem. Ibland är
praktiska omständigheter besvärliga, men bara eftersom de kan få
omgivningen att ställa till bekymmer. Det händer att någon lägger
märke till skägget, råkar höra Maja kallas Lasse eller får syn på något
den inte borde se. Rakdon saknas och stjäls och efter att en svartsjuk
arbetsgivare tittat genom ett nyckelhål och sett Lasse-Maja raka sig får
hen, som jag nämnde tidigare, öknamnet ”mamsellen med skägget”.
Men, skriver hen, ”[a]tt de derföre drogo någon misstanka på mig,
trodde jag ej; äfvensom att jag ej ansågs för någon Mansperson” (s. 81).
När Lasse-Maja blir berömd blir det svårare att passera. Stortjuven i
kvinnokläder har blivit så känd att det är nog att någon hittar en rakkniv och en klänning i samma påse för att folk ska förstå att Lasse-Maja
har varit framme. Ibland räcker det till och med att en okänd mamsell
dyker upp och ber om husrum för att någon ska känna igen hen.
Ibland är ryktbarheten till fördel. Hos de personer som i likhet med
Lasse-Maja lever utanför, eller på gränsen av, samhället väcker namnet
respekt. När Lasse-Maja under en period som kvinna vill slå sig ihop
med tjuven Bajard försöker hen först med argumentet att de som man
och kvinna, det vill säga som heterosexuellt par, skulle ha bättre stöldtillfällen. Men det är bara genom att avslöja sitt vid det här laget välbekanta
namn som hen vinner förtroende: ”’Åh! var icke rädd’, svarade jag; ’har
du alldrig hört talas om Lasse-Maja, här ser du honom nu för dig.’” (s. 100)
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Lasse-Maja verkar dessutom njuta av berömmelsen. Hen hör och
ser hur människor letar efter hen, deltar i samtal om sig själv och
lurar i folk att ”Lasse-Maja” är liten eller stor och gärna vid gott mod:
De frågade äfven om hans utseende, och fingo då till svar, att
han såg förträfflig ut i fruntimmerskläder; han vore fetlagd
och rödblommig, nästan af min kroppsställning, men J mån
tro att han såg hvarken blyg eller ledsen ut! (s. 151)
Även om kändisskapet ställer till en del konkreta bekymmer har
Lasse-Maja ingenting emot att elda på ryktesspridningen. Snarare
blir den en del av den myt som självbiografin skapar. Lasse-Maja är
snygg och populär – och de människor som inte tycker om hen vet
åtminstone vem hen är.

Sexualiteter
När Lasse-Maja blir berömd blir omgivningen dessutom medveten
om hens transuttryck, vilket gör att det kan användas som erotiskt
verktyg. De sexuella eskapaderna i Lasse-Maja-berättelsen är många
och frispråkiga, och har säkert bidragit till berättelsens popularitet.
I självbiografin poängteras tidigt att Lasse-Maja som ung ”började
att springa efter flickorna”, det är en av upptakterna till ungdomsåren och beskrivningen av den senare flykten från hemmet (s. 3).
Lasse-Majas skönhet och sexualitet återkommer sedan genom hela
berättelsen. Nästan alltid blandas sexuella anspelningar med skämtsamheter, och Lasse-Maja är ständigt potent, ständigt populär.
Ofta utgör just Lasse-Majas transgöranden grund för attraktionskraften. När Lasse-Maja flyttar in hos sin före detta flickvän Lisette
och hennes väninna utvecklas en mindre orgie efter att deras värdinna fått veta att den nya hyresgästen är ”den beryktade Lasse-Maja”.
”Denna Mamsell duger till allehanda!” utbrister Lisette. Värdinnan
bjuder på vin och kaffe och ”det ena gaf anledning till det andra”
(s. 146f.). Lasse-Maja fortsätter: ”Lik de Österländske furstarne, hade
jag verkligen en slags Seralj, ehuru desse hafva flere hundrade och
lika så många att hålla dem i ordning!” (s. 147) I ett senare småtryck,
1853 års Den swenske stortjufven, är anspelningarna ännu tydligare,
som när Lasse-Maja lägger sig ”hos den ena efter den andra” av
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Lisette och hennes väninna.285 Efter att värdinnan ”fått öfwertygande
bewis att han war en rigtig karl” blir även hon ”mycket betagen” och
Lasse-Maja tillbringar ”en natt […] i godt lag med alla tre damerna”.286
Könsväxlingen utnyttjas som erotisk möjlighet i alla tänkbara
variationer. Strax under ytan i nästan alla sexuellt laddade episoder
finns begär i flera olika riktningar. Både män och kvinnor begär
Lasse-Maja som ciskvinna, cisman och transfeminin person. Under
en tid är Lasse-Maja trolovad med en bondson och flirtar med
dennes syster, som hen delar säng med. Lasse-Maja bemöts ”med den
ömmaste tillgifvenhet” och blir så god vän med sin svägerska att hen
säger att ”min önskan ofta var att hela trolofningen kunde förändras
och hon biträda mig uti min älskarerole, då jag dock [sic] hade haft
något nöje!” (s. 162). I en annan period bor Lasse-Maja hos ett gift par
som tror att Lasse-Maja är förlovad med mannens bror. När mannen
är bortrest bjuder hustrun in Lasse-Maja till sin säng, ”en ganska svår
frestelse”, säger Lasse-Maja, ”ty hon omfamnade mig beständigt och
kallade mig sin älskade svägerska!” (s. 154).
Just svägersketiteln leks det med flera gånger. Nästa tillfälle är hemma hos ytterligare en gift fru, där flirtandet bygger på att Lasse-Maja
pratar om sin transfemininitet och allt hen har varit med om.

En varhake är ett slags
säkring på skjutvapen.

Hon förundrade sig isynnerhet öfver mina ofta nog invecklade
fruntimmersaffärer. Jag svarade: att man ej alltid fick skjuta,
fastän hanen var spänd, och för att vara säker, är det ej
ovanligt, att en Jägare nyttjar varhake! Hustrun svarade: att det
fanns så ystra hästar, att de ibland sleto af grimmskaftet och
då är det ej ägarens fel om hästen gör skada! (s. 190)
Mycket riktigt, ”emedan [de] begge voro fruntimmer” blir Lasse-Maja
bjuden till kvinnans säng om natten, och med tydlig anspelning på
den tidigare svägerskeepisoden skriver hen: ”Förhållandet var ock
högst olika mot den tiden, då jag agerade Svägerska.” (s. 191) När
en välvillig länsman något senare kommer till huset sker ytterligare
en erotisering av transuttrycket, men nu – då det rör sig om begär
från en man riktat mot en öppet transfeminin person – inte följt av
sexuell aktivitet:
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Ett synnerligt nöje hade han att se huru jag rakade mig och
fastsnörde mina lösbröst samt friserade mitt hår, m.m. Wore
du icke karl, sade han, så skulle jag gifva dig en kyss, så täck är
du! Många har du väl narrat och du kommer säkert att narra
ännu många Ungherrar! (s. 192)
I sådana scener åtrås omväxlande Lasse-Majas kvinnliga, manliga
och transfeminina uttryck. Men den straighte mannen kan inte göra
annat än att tråna på behörigt avstånd från transfemininiteten – och
det är, låter Lasse-Maja oss förstå, hans förlust. Majoritetssamhället
kan bara beundrande se på när hen växlar mellan könen.

Gränsöverskridanden
Mycket av det manliga begäret riktas mot Lasse-Maja när hen könas
som ciskvinna. Det finns gott om tillfällen då hen kysser män, sitter
i knät på män, lever i relationer med män och säljer sex till män.
Men hen berättar gärna att ingenting resulterar i samlag. Sexarbete
förekommer framför allt antytt, som när Lasse-Maja gör sällskap med
sin prostituerade flickvän eller arbetar på ”så kalladt kaffehus” där
”kärlekens vänner [är] muntrade af drufvans saft” (s. 126). En gång
berättar Lasse-Maja att hen byter plats med värdinnan på kaffehuset
vid det avgörande tillfället, eftersom hens ”biträde var alldeles odugligt” (s. 177). I övrigt får läsaren helt enkelt gissa exakt vad arbetsuppgifterna består av. Lasse-Maja betonar att hen inte ligger med de män
som uppvaktar hen, och koketterar skämtsamt med sin föregivna
oskuldsfullhet. Manliga närmanden avvisas med att ”[o]m jag är en
fattig flicka, så bör jag likväl vara fredad för slika förolämpningar”
och själv kallar sig Lasse-Maja ”ett onyttigt föremål” med avseende på
en av sina fästmän (s. 9 och 10).
Sådana lekfulla försäkringar – som inte alls förekommer i relationerna med kvinnor – kan ses som ett sätt för Lasse-Maja att trots
allt hålla sig inom ramarna för vad som var tillåtet. Om det också
betyder att Lars Molin aldrig riktade sexuellt begär mot män vet vi
inte. Edvard Matz ser ett manligt samkönat begär i flera av Molins
relationer, men hur det egentligen såg ut är omöjligt att säga.287 Däremot innebär självbiografins antydningar goda möjligheter att mellan
raderna läsa in erotik i Lasse-Majas relationer med män. Å ena sidan

”[H]an var i synnerhet
artig emot mig och önskade mitt odelade sällskap i
sitt eget rum. Wärdinnan
blinkade åt mig att bifalla
hans önskan. Han trakterade med vin och jag satt
på hans knä. […] Sedan […]
tog min Amant mig under
armen och förde mig till
sitt rum. Han var på det
högsta intagen och kysste,
klappade och smekade [sic]
mig på allt upptänkligt
sätt. Sedan ljuset var släckt
[…] var Wärdinnan tillreds
[…]” (s. 177). Ett kaffehus
var ett kafé, men ordet
kunde även användas som
synonym till bordell.
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skämtar Lasse-Maja om att hen aldrig ligger med männen. Å andra
sidan beskriver hen flirt, kyssar och långa relationer med dem.
Det fanns ingen uppfattning om en homosexuell identitet vid den
här tiden och därför kunde Lasse-Maja skildra både sexuellt begär
och intimitet med män utan att någon misstänkte att hen låg med
dem.288 Att leva som trolovad med en man behövde inte innebära
att ligga med honom. Begäret kunde finnas med i livsberättelsen
utan att utgöra något problem – i alla fall så länge det höll sig inom
vissa gränser.
Hur, när, varför och av vem gränser överskrids är avgörande för hur
vi kan förstå transmotiv. Utifrån queerteoretiska tolkningsramar har
transgörandets gränsöverskridanden idealiserats. I Marjorie Garbers
analys är det till exempel subversiviteten som gör att transmotivet
alls är intressant.289 Transgestalten rör sig bortom två kategorier (man
och kvinna) som i ett cisnormativt samhälle anses omöjliga att röra
sig bortom. På så sätt destabiliseras kategorierna. Om könen nu är så
stabila borde inte Lasse-Maja kunna vara kvinna. Och om begär alltid
är heterosexuellt borde ju inte en mans begär riktas mot en trans
feminin person så länge en transfeminin person ses som en man.
Men som jag diskuterade i inledningskapitlet är förhållandet mellan
att överskrida och att stärka gränser komplext. Så snart gränsen
överskrids så accentueras den, och när den accentueras framstår det
normala som något helt åtskilt från det avvikande.290
           
Även för den som är gränslös finns det gränser, men Lasse-Maja
verkar veta exakt hur mycket hen kan tänja på dem. Det skälmen gör
är just att överskrida de normer som andra tar för självklara, på ett
sätt som egentligen kanske är oacceptabelt men som ändå, just därför,
blir populärt.
Självbiografin skapar ett eget rum åt Lasse-Maja-myten, där
huvudpersonen kan bestämma reglerna. Genom förankringen i
en väletablerad litterär tradition får myten fäste och möjlighet att
överleva sig själv. Molin var knappast beläst, men däremot säkert
bekant med litterära skälmar genom muntliga berättelser och folkliga
småtryck. Genom att skriva in Lasse-Maja i den traditionen skapas
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ett utrymme för att berätta på egna villkor. Den litteraturhistoriska
traditionen är alltså hjälpmedlet, självbiografin grunden. Och det
som händer är att Lasse-Maja får makt över sin egen myt.

skilln a der
Det ska inte göras skillnad på folk och folk, brukar det heta, men

att det görs ligger i uttryckets natur. Alla identitetskategorier
befinner sig i en samhällshierarki. Växlingar kan ske uppåt eller
nedåt, men är mycket sällan neutrala. Även om den här avhandlingen framför allt handlar om trans är det snarare fler än färre av
undersökningens gestalter som samtidigt med sina könsväxlingar
även växlar mellan andra kategorier. Lasse-Maja är en av dem.
Det är inte det hen är känd för, men lika ofta som Lasse-Maja
växlar kön växlar hen klass.
pra g ma tis m

Ett vanligt sätt att bortförklara transuttryck och -erfarenheter (verkliga såväl som litterära) har varit att säga att de skett av praktiska skäl.
Lasse-Maja är ett bra exempel på det. De flesta som har hört talas om
Lasse-Maja tror att hen bara växlade kön för att komma undan polisen. Om det finns en för majoriteten godtagbar pragmatisk förklaring
brukar inte könsväxlingen anses suspekt. Ett annat exempel på det är
när cismän tillfälligtvis agerat kvinnor i manligt dominerade miljöer.
I guldrushens USA ansågs det varken misstänkt eller förvånande
att män antog kvinnoroller för att skapa jämna par vid danstillställningar.291 Samma företeelse beskrivs litterärt i Almqvists Herrarne på
Ekolsund (1847). När det saknas damer till en jaktbal ska hovjunkrarna
hoppa in i deras ställe. ”Jag påminner mig bestämt, att jag sjelf varit
ett längre fruntimmer en gång i en menuett mot en af våra Casselska
kammarherrar”, säger en av huvudpersonerna.292
Andra pragmatiska växlingar har gjorts av mer tvingande skäl. Vad
är det som händer när någon förbättrar sin samhällsställning genom
att presentera sig på ett annat sätt än den har gjort tidigare? Ibland
sker könsväxlingarna parallellt med, eller i bakgrunden av, växlingar
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av andra sociala kategorier. Sådana växlingar är temat för de närmaste
avsnitten: de som sker av praktiska skäl och som förändrar en gestalts
position i världen.

ATT VARA MAN

Det råder knappast några tvivel om att det var skillnad på
att leva som man och att leva som kvinna under 1800-talet.
Att passera som man innebar konkreta materiella och
sociala fördelar.
Under 1900-talet har tillfälliga mansidentiteter formulerats som kvinnligt självförverkligande.293 Gestalter som
Yentl i Isaac Bashevis Singers Yentl the Yeshiva Boy (1983)
växlar kön som en del i en emancipatorisk strategi, inte
bara för att få tillgång till vissa delar av samhället utan
också för att bli bättre och mer autentiska människor.
Motivet har periodvis varit vanligt i barn- och ungdomslitteratur, som i Ulf Starks Dårfinkar och dönickar eller
Maria Gripes Skugg-serie (1982–1988).294 Samma funktion
har manskläderna för vissa kvinnogestalter som inte
växlar kön men som genom manliga attribut genomgår
en personlig utveckling, som Katja i Hjalmar Bergmans
Flickan i frack (1925) eller Agda i Agnes von Krusenstjernas
Av samma blod (1935).
Redan tidigare har sådana beskrivningar av transmaskulinitet som ett slags kvinnlig frihetssträvan värdesatts i feministiska sammanhang. I en självbiografi från
1855 försvarar amerikanska Joseph/Lucy Ann Lobdell
sin mansidentitet med de svåra villkoren för kvinnor, och
utvecklar till slut texten till vad som med nutida begrepp skulle kunna kallas ett feministiskt manifest.295
Wilhelmina Stålbergs kvinnohistoriska Anteckningar om
svenska qvinnor (1864–1866) tar upp flera transmaskulina

Just den här typen av
transmaskulina motiv
vidareutvecklas på ett
intressant sätt i Jessica
Schiefauers ungdomsroman Pojkarna (2011), där
huvudpersonen inte (som
i verken som nämns här
bredvid) blir flicka i slutet
av boken, utan i stället
anammar en transidentitet.
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personer. ”Vi kunna anföra flera exempel på qvinnor,
hvilka klädt sig i karlkläder och till och med bevistat krig”,
står det apropå Maja Jansdotter, som ”aflade sitt köns
drägt och antog manskläder”.296
Men om könsväxlingar ensidigt beskrivs som något
som gjorts för att vinna vissa fördelar rationaliseras och
bagatelliseras trans som sådant. Marjorie Garber kallar
den typen av normaliseringsprocesser för utvecklingsnarrativet (the progress narrative).297 De könsväxlingar som
passats in i utvecklingsnarrativet, till exempel genom att
framställas som ett sätt att undkomma patriarkala strukturer, har ofta ansetts oproblematiska. Sådan normalisering är, skriver Garber, ”alltför typisk för det sätt på vilket
cross-dressing behandlas, förklaras, och förklaras bort”.298
I tidigare forskning har pragmatiska skäl bakom
transmaskulina könsuttryck understrukits till den grad
att andra möjligheter helt uteslutits. Den tendensen är
problematisk. Erica Rand poängterar i sin studie The Ellis
Island Snow Globe (2005) att sådana förklaringar är en
markant förenkling av identitetsprocesser som vi ofta
vet mycket lite om.299 Antropologen Jason Cromwell har
tagit jazzmusikern Billy Tipton (1914–1989) som exempel.
Tipton levde hela sitt vuxna liv som man, men efter hans
död avslöjades det att han hade tilldelats kvinnligt kön
vid födseln. Senare har han beskrivits som kvinna och
hans mansidentitet förklarats som ett sätt att få arbete
som musiker. Men, skriver Cromwell:
Billy Tiptons liv talar för sig självt. Människor
lever inte 50 år av sitt liv i skräck; gömmer sig
inte från de personer de älskar och lever med;
tar inte till extrema åtgärder för att säkerställa
att ingen vet vad deras kropp är eller ser ut som;
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och dör inte av en sjukdom som går att behandla
(blödande magsår) – om de bara är kvinnor som
lever som män för att kunna utnyttja manliga
privilegier.300
Det finns självklart människor som växlat kön av olika
praktiska skäl, men lika självklart är det att människor
också överskridit könsgränser av helt andra anledningar.
Genom att utgå ifrån att all transmaskulinitet är av samma slag osynliggörs andra möjligheter.
För transfemininitet är situationen den omvända. Det
är bara vad gäller transmaskulinitet som forskningen
velat diskutera pragmatism.301 De holländska historikerna Dekker och van de Pol anger fyra orsaker till att
personer i deras material levde som män: ekonomiska,
kriminella, patriotiska och romantiska.302 Men dessa
orsaksförklaringar är inte uteslutande applicerbara på
den transmaskulina gruppen. Det har sällan funnits patriotiska eller ekonomiska skäl att vara kvinna, däremot
förstås både kriminella och romantiska. Ynglingen Adolph
i Thomasine Gyllembourgs ”En episode” får visserligen
inga samhälleliga fördelar genom att bli kammarjungfru
åt sin älskade, men vinner däremot en plats nära hennes
hjärta. Likaväl som transmaskulinitet kan transfemininitet vara ett sätt att kunna befinna sig på en viss plats, inta
en viss position, som när Sténio ”roade sig med att förklä
sig till kvinna” för att kunna vara med på en föreläsning
för kvinnor i George Sands Lélia (1839).303 Det är dessutom
värt att understryka att även en såväl juridiskt som socialt
sämre samhällsposition kan vara eftersträvansvärd på ett
individuellt plan. Så tycks ha varit fallet för Lasse-Maja,
som fick möjlighet att arbeta som jungfru och hushållerska, ha kärleksrelationer med män och över huvud taget
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Det religiösa transmaskulina motivet återfinns
bland annat i Jeanne d’Arcs
och den mytiska påven
Johannas välkända levnadsöden. Bägge har även
skildrats litterärt, under
1800-talet t.ex. i Mark
Twains Personal Recollections
of Joan of Arc (1896) respektive Emmanuel Rhoides
Papissa Ioanna (1866).

leva och uppfattas som kvinna. I ett tidigt småtryck om
Lasse-Maja står det att kvinnodräkten ”gaf många tillfällen, som ej erbjudas en man”, utan att specificera vilken
typ av tillfällen det handlar om.304 Den tidigare forskningens fokus på fördelarna för transmaskulina personer har
lett till blindhet vad gäller det omvända.
Att transmaskulinitet inneburit samhällsklättring har
lett till både acceptans och misstänkliggörande. Å ena
sidan kunde den som var man utan att ha en kropp som
uppfattades som manlig ses som en bedragare. Av det
lilla vi vet om historiska personer med transmaskulina
erfarenheter kommer mycket från rättsprotokoll. Å andra
sidan har möjligheterna att tillskansa sig fördelar genom
en mansidentitet lett till en relativ acceptans. En viss typ
av transmaskulina gestalter, de som jag valt att kalla
ciskvinnor i manskläder, har varit mycket populära. Det
är fullt förståeligt att någon vill ha ett enklare liv.305 ”Vem
skulle vara kvinna, som kan vara man?”, som huvudpersonen i Archibald Clavering Gunters A Florida Enchantment
(1891) säger innan hon förvandlar sig till man.306 Den
relativa acceptansen för transmaskulinitet har gjort att
den traderats inom traditioner där transfeminina motsvarigheter är betydligt ovanligare. Det finns en mängd
berättelser om helgon och andra religiösa figurer som vid
olika tillfällen visat sig tidigare ha levt som kvinnor.307
Detsamma gäller, som redan nämnts, transmaskulina
soldater. I folkliga ballader har de beskrivits som utmärkta kvinnor, som samtidigt iscensatt ideal kvinnlighet och
manlighet genom att vara både trogna, sedliga älskarinnor och patriotiska, äventyrliga och modiga män.308
I utgivarens förord till Sarah Edmonds självbiografiska
Nurse and Spy in the Union Army (1864) förklaras logiken:
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Om några av hennes läsare skulle invända mot en
del av hennes förklädnader, torde det vara tillräckligt att påminna dem om att det var på grund av
de renaste motiv och den mest berömvärda patriotism, som hon, för en tid, lade sin egen klädedräkt
åt sidan och antog det motsatta könets […].309
Så länge det går att skylla på ”de renaste motiv” kan
könsväxlingen bortförklaras, och därmed accepteras.
ATT VARA VIT OCH RIK

En av de svenska romaner som beskriver flera transmaskulina positioner, och där könsväxlingen även innebär
andra växlingar, är August Blanches Banditen (1848).310
Blanche har skildrat flera könsväxlande gestalter. Ibland
är transmotiven i hans författarskap bara detaljer, som
när en kvinnlig tjuv visar sig vara Lasse-Maja, skådespelerskan Emilie Högqvist (1812–1846) dyker upp i en
byxroll, en mystisk man är en kvinna på flykt undan sitt
äktenskap eller en biskop iscensätter sin egen död och
flyr i kvinnokläder.311 Men det finns också mer utförliga
transmotiv hos Blanche. Den rodnande ynglingen som
blir flicka i Vålnaden är en stereotyp romanfigur av ett slag
som jag ska återkomma till i avsnitten ”Bedragaren och att
göra trans som hemlighet” och ”Ciskvinnan i manskläder”.
I Banditen är den könsväxlande Anna Jolanta Bränner
minst lika klichéartad, men har en mer komplex funktion.
Anna Bränner rasifieras som ”ziguenare” och kontrasteras mot sin älskade, Carl. Han har ”regelbundna, välbildade anletsdrag, ljust hår och blå ögon” medan hennes
ansiktsfärg liknar ”en Kreolskas” och hennes ögon är
”stenkolsperlor, alltid blixtrande, men förfärligt brinnande, när den höga barmens vågor häfdes”.312 Parets dotter
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Julia är, föga förvånande, en perfekt blandning mellan de
två, med ”ljusa lockar och kolsvarta ögon”.313 I Banditen är
1800-talets föreställningar om olika ”raser” konkretiserade
till olika sorters människor inom samma familj.
Som så många andra ciskvinnor i manskläder ökar
Anna sin rörelsefrihet genom att bli man. Men hennes
växlingar är också direkt kopplade till hur hon rasifieras.
Boken skrevs i en tid som var upptagen av gränserna
mellan så kallade ”riktiga” svenskar och andra. När
Anna är överklassman med ”ovanligt stora glasögon med
vidfogade breda guldbågar” eller dräng med lingult hår
men ”mörka, vilda ögon” skrivs en rasifierad stereotyp
fram som ett hot – nästan men inte riktigt passerande
som majoritetssvensk.314 I övrigt ges få antydningar om att
det är Anna som är de olika männen. Överklassmannen
avslöjas bara genom en translitterär referens, en hänvisning till Esaias Tegnérs versepos Axel (1822) som också
innehåller ett transmaskulint motiv. Det är en av de manliga gestalterna som svartsjukt konstaterar att mannen
med guldglasögon i Banditen är ”en af de vackraste figurer
han någonsin sett, en riktig ‘gud Amor sjelf, förklädd till
hjelte’” – ett citat som hämtats från beskrivningen av en
transmaskulin gestalt i Axel.315 Annas växlingar understryker vissa stereotypa drag som verkar bestå oavsett
position: de mörka ögonen, passionen, vildsintheten och
överdrifterna. Det förtydligar Annas utanförskap, men än
mer den majoritetssvenska norm som konstrueras genom
henne som motbild.
Andra gånger fyller ciskvinnors pragmatiska mansblivanden helt andra funktioner. I C.J.L. Almqvists Hermitaget
(1833), förutom Drottningens juvelsmycke hans enda roman
med ett mer framträdande transmotiv, är det två av
berättelsens hjältinnor som växlar identiteter – till män
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Liknande social förvirring uppstår t.ex. i Alm-

men ändå nedåt i samhällshierarkin. Här görs trans
som hemlighet, en spänningsskapande ingrediens. Att de
röd- och vitklädda männen i Hermitaget är en drottning
och hennes syster får inte läsaren veta förrän en bit in i
berättelsen.317 Långt innan dess byggs i stället spänningen
upp av parets oklara sociala tillhörighet, som skapar oro
hos alla de möter.318 Flera av Almqvists romaner kryllar av
personer som blandas ihop, förväxlar varandra och gång
på gång misslyckas med att avgöra vilka andra människor
är.319 Det klassamhälle som styr berättelsen i Hermitaget
är skämtsamt illustrerat, och att två män visar sig vara
systrar tycks – till skillnad från Annas växlingar i Banditen
– inte utgöra något hot. Lekfullheten påminner om Molins
gestaltning av sig själv som Lasse-Maja. Hen är inte bara
växelvis man och kvinna, utan även växelvis fattig och rik.
Det utgör ännu ett sätt att överskrida gränser, men med
delvis andra förutsättningar och följder.
316

qvists Herrarne på Ekolsund,
där de tre bröderna Thott
hela tiden blandas ihop
med varandra (för att inte
tala om att kungen byter
plats med sin narr). Eller i
Smaragdbruden, när huvudpersonen försöker fråga
efter två ”tyska fruntimmer”,
men misslyckas eftersom
uttrycket uppfattas som en
omskrivning för prostituerade, Smaragdbruden: Följderna
af ett rikt nordiskt arf (1845;
Stockholm, 2001), s. 136.

A SSE- MA J
A SO M JUNGF RU OC H SO M MA MSE LL
.L
På den första resan från föräldrahemmet, efter att ha fått låna flickvännen Majas kläder och prästbetyg, är Lasse-Maja för första gången
kvinna. Efter en kort tid får hen också möjlighet att byta klass. ”Nu
företogs en annan resa”, skriver hen. ”Jag var klädd i en alldeles ny
och ovanlig drägt. Förvandlingen var verkligen betydlig. Från en
ärbar Jungfru, förvandlades jag nu till Mamsell […].” (s. 10) Förändringen är så stor att varken Maja eller Lasse-Majas egna föräldrar
känner igen hen en kort tid senare. De har träﬀat Lasse-Maja som
kvinna tidigare, men inte som rik. Skillnaderna mellan mamsell (en
ogift kvinna i borgarklassen) och jungfru (en ogift kvinna av enklare
klass) var stora i 1800-talets Sverige.320
”[P]enningar förmå allt”, säger Lasse-Maja vid ett tillfälle (s. 130). Som
kriminell och ständigt på rymmen är hen beroende av andras köpta
välvilja. Även om Lasse-Maja beskriver sig själv som oerhört charmig
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beror omgivningens hjälpsamhet ofta av antingen pengar eller brännvin. Bättre kläder gör dessutom livet enklare. I en högre klass behandlas
Lasse-Maja annorlunda, och när hen saknar tillgångar blir hen ”just ej
synnerligen respecterad”. Men efter att hen på ett ställe har hittat
kvinnokläder och på ett annat rakdon och lite pengar är saken klar:
”Således hade det åter blifvit en Mamsell af mig.” (s. 125)
Det är ytan det hänger på, och små förändringar gör stor skillnad.
Den synliga skillnaden mellan mamsell och jungfru verkar framför
allt sitta i hatten, som den förra men inte den senare använde.321 En
hatt förloras och ”så måste en slags degradering ske” – från mamsell
förvandlas Lasse-Maja till jungfru igen (s. 159).
Genom könsväxlingen från man till kvinna intar Lasse-Maja en
samhälleligt sett sämre position. Hen blir en mer utsatt person som
kvinna än som man. Men när könsväxlingen går nedåt går klassväxlingen uppåt. För Lasse-Majas del innebär växlingarna ofta en
samhällshierarkisk rörelse samtidigt nedåt (från man till kvinna) och
uppåt (från fattig till – om inte rik så i alla fall välbärgad). Lasse-Maja
kunde ofta klä sig till en högre samhällsposition som kvinna, jämfört
med den hen hade som man.
Det är en allmänt vedertagen sanning, så vedertagen att den
nästan är en kliché, att överklasskvinnor under 1800-talet inte hade
möjlighet att röra sig fritt offentligt.322 Jane Spencer har i The Rise of the
Woman Novelist (1986) påpekat att skälmromanen med sin antihjälte
inte kunde skrivas av kvinnliga författare. Kvinnor (av den klass som
krävdes för att ha möjlighet att skriva romaner) hade inte tillgång
till den mobilitet som skälmlitteraturen bygger på.323 Utanför de allra
översta samhällsskikten såg situationen annorlunda ut. Att en jungfru
vandrade från landsbygden in till staden för att söka arbete var det
ingenting konstigt med, det var tvärtom ganska vanligt. Den som inte
kunde hitta ett arbete på hemorten tog sig därifrån.324 Ingen tycks
förvånad över att Lasse-Maja reser ensam som kvinna, eller att hen
kommer själv till Stockholm och rör sig i staden på egen hand. Som
historikern Yvonne Svanström påpekat var arbetande kvinnor tydligt
synliga i det offentliga stadsrummet.325
När Lasse-Majas självbiografi kom ut fanns det en rad svenska författare som skrev om kvinnors vardag, som Fredrika Bremer, Sophie
von Knorring och Emilie Flygare-Carlén. Men bland dem är det bara
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”En afton inkom en person, som lånade nattqvarter,
men nödvändigt ville låna
sängrum af mig. Han fick
likväl kort besked af mig
med tillsägelse att packa
sig bort […]. Detta verkade
dock ingenting på honom,
utan han yttrade i stället,
att han hade sett Mamsell
blifva arresterad […] Lyckligtvis ansåg han mig för
fruntimmer! Nå så kom då
hit och lägg dig […] Därefter
skaffade jag mig en dugtig
käpp och daljade [klådde
upp] honom så bastant, att
han väl ej i braskjom [sic]
längtade efter fruntimmer.”
(s. 151f.)

den sistnämnda som har kommit i närheten av att skriva utifrån ett
folkligt perspektiv. Det skulle dröja till början av 1900-talet innan
arbetarförfattaren Maria Sandel skildrade hur fattiga kvinnor levde.326
Ett enstaka undantag från regeln är möjligen Anna Carlströms
(1780–1850) En modig qvinnas händelserika lefnad (1841), en av det fåtal
självbiografier som skrivits av kvinnor före 1900-talet i Sverige.327
Carlström var känd som ägare till en av Stockholms två halvofficiella
bordeller och anstränger sig i självbiografin för att etablera sig som
en anständig person.328 Under hela sin levnad har hon ”sorgfälligt
sökt vandra på redlighetens och sanningens väg”.329 Att den värdshusrörelse hon driver är en bordell framgår inte för den som inte känner
till det sedan tidigare. Det gjorde förstås samtiden, men det är ändå
märkbart hur Lasse-Maja excellerar i sina skildringar av sex medan
Carlström undviker ämnet helt. Den skillnaden har förstås att göra
med deras olika utgångspunkter. Carlström vill beskriva sig själv som
respektabel och oskyldigt utsatt, Lasse-Maja vill beskriva sig själv
som skälm och antihjälte. Här är det inte oviktigt att Carlström är
ciskvinna och att Lasse-Maja växlar fram och tillbaka mellan könen.
Det gör att hen tar del av både negativa och positiva aspekter av
bägge könens villkor, liksom en mängd specifika transvillkor.
Lasse-Maja reflekterar aldrig över det själv, men självbiografins
skildring av kvinnors sexuella utsatthet är unik. Mot sin vilja
bortförd av två sjömän vill Lasse-Maja inte ropa på hjälp eftersom
det finns polis i närheten, ”följde derföre med dem ett stycke under
yttrande af hvarjehanda mindre höfliga ord”. När sjömännen försöker
våldta Lasse-Maja får hen nog, och räddar sig genom fysisk styrka:
”Nu var ej annat råd att gripa sig an, hvilket ock skedde på så eftertryckligt sätt, att de bägge måste duka under och tillika lofva innan
de fingo gå, att alldrig mer på så oanständigt sätt uppföra sig mot
fruntimmer.” (s. 108f.) Vid ett annat tillfälle blir Lasse-Maja antastad
av en hop kadetter, men lär dem ”att veta hut och ej förolämpa något
fruntimmer mera” (s. 148). Ytterligare en man försöker tilltvinga
sig sex genom att hota med att avslöja Lasse-Maja som (kvinnlig)
tjuv, och kan inte heller avvärjas annat än genom våld. Övergreppen
illustrerar den historia som Lasse-Maja delar med andra kvinnor i
offentligheten. Kanske är det just för att Lasse-Maja inte uteslutande
lever som fattig kvinna som hen har möjlighet att berätta en kvinno-
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historia som sällan skildrats ur ett förstahandsperspektiv tidigare –
och som inte skrevs igen förrän långt senare.

Misstänkta människor
Kopplingen mellan fattiga kvinnors livsvillkor och män som tar sig
friheter blir också tydlig när Lasse-Maja fängslas av polis i Stockholm. ”Han drack min skål och började att behandla mig något fritt”,
skriver Lasse-Maja när en polisman kommit för att utreda de anklagelser om otukt som en krögerska kommit med. Lasse-Maja försöker
ursäkta sig med att hen inte tål sprit, men ”[d]etta hjelpte likväl
icke, utan Gevaldigern drog mig med våld in och började åter att
caressera mig” (s. 117). När Lasse-Maja fortsätter att krångla beordras
hen legitimera sig. ”Gevaldigern efterfrågade mina bevis och andra
saker. Mitt svar blef: att de funnos uti mitt qvarter, som föregafs vara
på Söder, för öfrigt var jag anmäld i Policekammaren och behöfde
således icke bära sådane bevis med mig.” (s. 118)
För att resa i Sverige behövdes pass vid den här tiden.330 Den som
kom till en ny stad anmälde sig hos myndigheterna för att få sitt pass
stämplat och godkänt, det är det som Lasse-Maja menar att hen har
gjort och att hen därför inte borde behöva legitimera sig igen. Lika
lite som i dag är det förstås en slump vem som ombeds eller beordras
att bevisa sin identitet och sin rätt att uppehålla sig på en viss plats.331
Problemet är nämligen inte att Lasse-Maja inte passerar, tvärtom.
Problemet är att det hen passerar som är en position som är misstänkliggjord. Vissa personer är alltid misstänkta, och Lasse-Maja hör
till dessa – inte som någon som gör trans den här gången utan som
en viss typ av ciskvinna. Som Sara Ahmed påpekar handlar passerande mindre om att se ut som någonting än om att inte synas alls:
”passerande är en fråga om vem som redan anses som misstänkt”.332
Normalitet är, liksom det lyckade görandet av normativa kön, någonting osynligt. Den som passar in i normaliteten ser inte ut som någonting särskilt. De människor som syns är de som sticker ut, som inte
passerar obemärkt. Senare får Lasse-Maja lära sig av en kumpan att
”alldrig ingå på sämre ställen, emedan man där var utsatt för policebetjeningen” (s. 201). De synliga skillnaderna mellan människor
bestämmer deras plats i världen.
Vissa subjekt kan vara trygga när de passerar, andra kan det
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inte.333 Samtidigt som Lasse-Maja utsätts för samma risker som andra
kvinnor löper hen även risken att avslöjas. När Lasse-Majas gränsöverskridanden blir synliga är mamsellen inte bara en fattiglapp utan
också en bedragare. I början av självbiografin tar Lasse-Maja tjänst
som hushållerska och flickvännen Maja som hens piga. Lasse-Maja
har skaffat fina kläder och är mamsell, Maja är jungfru och ett steg
under sin partner. Deras skilda förutsättningar märks när Maja och
en av de andra pigorna tappar ett fat öl och Lasse-Maja blir arg och
ger sig på dem:
Maja blef likaså häftig, ty hon var verkligen fruntimmer. Först
börjades med smädeord af följande innehåll: Du satans TjufLasse, nu tycker du att du fått välde! – Fördömd vare den stund
då jag klädde dig i fruntimmerskläder din förrymde kanalje.
Hvad! sade Cajsa, har Mamsell rymt? Vacker Mamsell, afbröt
Maja, hon har lagt bort byxorna; det är en förklädd karl. (s. 24)
Maja är pigan, hon har 16 riksdaler i lön om året mot Lasse-Majas
100. Det är Lasse-Maja som uppvaktas av husbonden, som får frierier
och fördelar och som delar ut maten till Maja och de andra pigorna.
Hen har laglig rätt att misshandla tjänstefolk som begår ett fel,
och det utnyttjar hen genom att ta tag i en kvast och prygla de två
pigorna. Maja tar till det enda övertag hon har gentemot sin partner
när hon kallar hen Lasse och säger till den andra pigan att ”det är
en förklädd karl”. En samhällsposition står mot en annan, men
Lasse-Majas mamsellskap är inte mycket värt när transfemininiteten
gjorts synlig. Lasse-Maja tvingas fly hals över huvud: ”I går en fin och
präktig Mamsell! I dag en stackars flykting […].” (s. 26)
Samhällspositioner är symboliskt laddade. Vilka växlingar som i
omgivningens ögon ansågs mest betydelsefulla är ofta svårt att säga.
Som vi redan sett är det normala fallet att alla älskar Lasse-Maja,
just för att hen är Lasse-Maja. När Lasse-Maja kommer tillbaka till
sin hembygd efter att ha fängslats första gången är det inte heller
könsväxlingar hen hånas för, utan klassväxlingar. Efter en tid i
Stockholm som ”Patron Ericsson” har Lasse-Maja återvänt hem.
Pengar saknas inte men Lasse-Maja vantrivs, bland annat på grund
av de hånfullheter som omgivningen vräker ur sig: ”Ödmjukaste

90
tjenare Herr Patron, hvad tyckte Herr Patron om att resa med black
och handklåfvar, och så vidare.” (s. 65) Att Lasse-Maja tidigare även
levt som kvinna berörs däremot inte.
En annan gång har Lasse-Maja, för att blidka sina systrar, köpt en
uppsättning manskläder av en torpare. Men hen är missnöjd redan
från början. Lasse-Maja känner sig ”klädd lik en annan oxdrifvare”
och säger att ”[m]in rustning var mig ingalunda i lag” (s. 30). Mycket
snart stjäl hen andra kläder, ”frack, surtout, kappa, en fin engelsk
hatt, blanka stöflor och granna byxor” och ”i ett ögonblick” förvandlas
hen ”från Torpare till Herre” (s. 31). Återigen har Lasse-Maja bytt
position, från mamsell till torpare till herre. Problemet med torpar
kläderna var kanske inte så mycket att de var manliga, utan att de
signalerade fel klass.
Vikten av att uppfattas på rätt sätt blir i Lasse-Majas fall också tydlig
när hen förlorar några av de egenskaper som tidigare har möjliggjort hens växlingar. Precis innan Lasse-Maja avslutar sin berättelse
berättar hen om sitt allra sista flyktförsök. Efter nästan tio år på fästningen har Lasse-Maja samlat ihop lite pengar, ”ett tämligt kapital,
hvarmed en början kunde ske” (s. 208). Hen får hjälp att ta sig till
fastlandet och klär om. Men ”fruntimmersdrägten” passar inte längre:
”Mina fria manérer voro glömda, dessutom var jag mörklagd och hade
svart skäggbotten, så att de sade mig vara lik en skojarekona, som
fallit af Tatarevagnen.” (s. 209) Ålder och fängelseliv har satt spår på
Lasse-Majas kropp och plötsligt visar det sig att transgörandet har varit
beroende av en viss sorts kropp. Förlusten av vissa omständigheter
(ungdom, frihet) gör att kännetecken förändras (ljushyllthet, släta
kinder, fria manér). Det förflyttar Lasse-Maja till en ny position där hen
rasifieras som så kallad tattare och hamnar längst ned i samhällshierarkin. Tidigare har Lasse-Majas vithet bara funnits i bakgrunden
som ett aldrig uttalat privilegium – till dess att den förloras.
Denna händelse markerar slutet på Lasse-Majas liv som könsväxlande skälm. Efter att ha återförts till fästningen får hen ”50 prygel
till frukost”. Detta ”på ett satans vis, så att jag ej längtade efter sådane
färder” (s. 210). Något mer får inte läsaren veta efter dess. Nästa stycke
avslutar berättelsen, och berättar bara att Lasse-Majas fästningsliv
nu präglas av ”ro och stadighet” (ibid.). Den skälmposition som hen
tidigare har haft kan inte intas utifrån en försvagad och rasifierad
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position. Att växla kön tycks bara vara önskvärt så länge Lasse-Maja
uppfattas som vit, så länge hen inte riskerar att tolkas som någon
som fallit av ”Tatarevagnen” (s. 209).
           
Skillnader spelar roll. Inte bara för att vissa människor är misstänkta
redan från början, utan också för att den position en växling tar sin
början i har betydelse för hur den kommer att tolkas.334 Att människor
arbetar mot bättre, enklare liv betyder inte att alla identitetsväxlingar
har strävat uppåt. Det är mer komplicerat än så. Lasse-Maja vill hellre
vara rik än fattig, så mycket är säkert. Och ibland tvingar omgivningen
bort hen från ett liv hen valt. Men det verkar också som om Lasse-Maja
själv väljer att röra sig fram och tillbaka, från positioner som både
man och som kvinna. Här finns ett medvetet, kontinuerligt görande av
en transposition bortom könsbinaritet – inte bara ett aktivt skapande
av sig själv som kvinna utan som en växlande gestalt: man, kvinna och
trans om vartannat. Skillnaderna mellan att passera som cis eller trans
verkar inte vara särskilt stora. Det är därmed inte bara motsatsparet
man–kvinna som sätts på spel av Lasse-Maja-gestalten, utan även
synen på ett motsatsförhållande mellan cis och trans.
Samtidigt som självbiografin skriver transhistoria skrivs flera andra
historier fram. När Lasse-Maja beskriver hur hen under perioder som
kvinna avslöjas med en kropp som tolkas som manlig skildras en specifikt transfeminin erfarenhet. Utsattheten som kvinna på offentlig
plats däremot speglar en allmän kvinnlig erfarenhet, som kan delas av
alla med erfarenheter av misogyni. Samtidigt är den, som föregående
avsnitt har visat, mer akut för vissa människor än för andra.

m a ktspel
Att Lasse-Maja leker med kön- och klasskategorier betyder inte att hen

inte måste underkasta sig dem. Lasse-Maja har ingen möjlighet att förändra sina faktiska livsvillkor. Däremot använder hen sin position för
att göra motstånd. Även i situationer när Lasse-Maja är helt maktlös
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skildrar självbiografin motståndshandlingar. De leder sällan till någon
förbättring, ofta är de till och med kontraproduktiva. Men för mytbildningens del spelar det ingen roll. Det motstånd som Lasse-Maja
iscensätter har ändå etablerat bilden av hen som respektlös rebell.
Det är eftersom Lasse-Maja har makt över berättelsen som hen
styr över myten. I småtrycken, de korta berättelser som baserades på
självbiografin, ser bilden annorlunda ut. I slutet av avsnittet återkommer jag till dem och beskriver hur de formulerar Lasse-Majas motstånd. När perspektivet förflyttas från Lasse-Maja till en utomstående
betraktare blir berättelsen både ny och densamma. Lasse-Maja-myten
innehåller ett ständigt spel mellan över- och underordning.
stra tegie r

Genom hela självbiografin förs en kamp mellan Lasse-Maja och de
personer som på olika sätt har makt över hens tillvaro. Ibland är det
personer med tydliga maktpositioner i samhället, som husbönder,
poliser eller åklagare. Andra gånger är det människor med tillfällig
eller högst begränsad makt. En hyresvärdinna, en fattig bonde som
kör fångtransporten eller en gumma i ett torp där Lasse-Maja söker
skydd. Alla styr de över Lasse-Majas tillvaro, så att hen – ofta i väldigt
utsatta situationer – är beroende av dem. Vad gör en maktlös människa för att få makt över sin situation?

ö
Ljet
Den tidigare nämnda episoden med polisgevaldigern som tog sig
friheter och krävde att få se Lasse-Majas legitimation slutar på polisstationen. Där visiteras Lasse-Maja, och hen skriver att poliserna nu
var ”så närsökta att de upptäckte mitt verkliga kön” (s. 119).
Aha! ropade de nu! välkommen min sköna dame! Nu skola
vi taga rätt på henne. Mäst flata blefvo likväl de fruar, hvilka
hade beskyllat [sic] mig att jag förledt deras männer till
otrohet. Ären J nu öfvertygade att jag ej gjort det ringaste
ingrepp uti edra ägtenskapsrättigheter? Hade jag trott det,
utropade Traktörskan vid upptäckten af mitt kön, så skulle
han visst ej blifvit arresterad uti mitt hus! (Ibid.)
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Den som från början anklagat Lasse-Maja, traktörskan vars restaurang hen brukat besöka, friar automatiskt Lasse-Maja från misstanken om att ha legat med hennes make. Som vi redan sett verkar sex
mellan en man och en transfeminin person helt enkelt inte ha varit ett
tänkbart alternativ. Traktörskan tar därför tillbaka sin anklagelse och
ångrar sig när Lasse-Maja visar sig vara Lasse-Maja. Poliserna reagerar
på ett helt annat sätt. Lasse-Maja beskriver hur hen får sina kjolar
sönderrivna och hur lösbrösten slits bort. Hen får behålla damhatten,
men blir påtvingad ett par gamla byxor. Tonen är fortsatt skämtsam:
”Nu såg det ganska illa ut för den stackars Lasse-Maja! […] Jag ansåg
mig uti denna drägt, hafva kunnat ganska väl spelat Arleqvin.” (s. 120)
I ett senare småtryck skildras samma scen på ett kyligare sätt:
Polisbetjenterna refwo sönder hans kjolar och satte på honom
ett par gamla soldatbyxor, som syntes ha warit med i många
bataljer, samt togo bort hans wackra lösbröst. Hatten med
plymer fick han behålla, och såg följaktligen mycket lustig ut.335
Det är den sista meningen, ”såg följaktligen mycket lustig ut”, som
jag vill undersöka närmare. En av Lasse-Majas sentida levnadstecknare, Claes Krantz, som skrivit flera essäer om Lasse-Maja men inte
har mycket till övers för hen, har beskrivit händelsen på samma sätt:
”Lasse-Maja såg festlig ut vid rannsakningen.”336
Drygt hundra år tidigare påtvingades en annan person liknande
kläder som Lasse-Maja skriver att hen fick. Mats Ersson (även Matts
Erson och Persson), vars dopnamn var Lisbetha Olsdotter, åtalades
bland annat för sin transmaskulinitet och avrättades 1679, med
kvinnohuvudbonad och iförd manskläder.337 Det Ersson slutligen
dömdes för var inte egentligen sin mansidentitet, utan tvegifte och
brott mot religionsstadgan (att ha gift sig med en kvinna).338 Att han
ändå skulle avrättas i särskilda kläder tyder på att det trots allt var
transuttrycket som skulle kommas åt.339
För att straffet skulle göras begripligt måste brottet visas upp för allmänheten, och klädseln var ett sätt att göra det. Blandningen av manliga
(byxorna) och kvinnliga (hatten) attribut var ett sätt att exponera transuttrycket, att visa upp Mats Erssons transgörande. Könsväxlingen var
egentligen inte straffbar, men uppenbarligen skulle den ändå bestraffas.
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När Lasse-Maja släpas runt Stockholms gator i byxor och damhatt är hen inte anklagad för att ha haft på sig fel kläder, utan för
stöld. Ändå är klädseln densamma som Erssons, liksom statsmaktens vilja att visa upp transgörandet som sådant. Det passerande
som Lasse-Maja så framgångsrikt hade ägnat sig åt hade avbrutits,
och könsväxlingen måste följaktligen hängas ut. Lasse-Maja var
en känd brottsling och hade kunnat förnedras av polismännen på
snart sagt vilket sätt som helst. Att hen tvingades på likadana kläder
som Mats Ersson är förstås en tillfällighet. Men det är en talande
tillfällighet, och den talar om två saker:
För det första, behovet av att göra transuttrycket synligt. Marjorie
Garber beskriver ”ett begär att se skillnad” mellan vad som är straight
och vad som inte är det.340 Det är därifrån de ständigt återkommande
medierepresentationerna av homosexuella män som transfeminina
kommer. Majoritetssamhället vill kunna se vilka personer som avviker
från normen, och dessutom tolka dessa avvikelser. För att det normala
ska kunna särskiljas från det onormala måste skillnaden mellan dem
synas. Om något inte passar in i kategorierna måste det placeras i en
egen kategori för sådant som är avvikande. När Lasse-Majas självbiografi skrevs var ”trans” ännu inte verbaliserat som en sådan avvikande
kategori. Däremot tar den fysisk form när Lasse-Maja tvingas in i en
uppvisning av sitt transgörande.
För det andra, behovet av att göra (det tidigare självvalda) transuttrycket till någonting som personen själv inte längre kontrollerar,
att göra om subjektet till objekt. Om en människa haft fräckheten att
växla kön ska den växlingen göras om från aktiv handling till tvång.
Det intressanta med Lasse-Majas berättelse är att hen tar tillbaka
makten igen. Tanken med kläderna är uppenbarligen att få Lasse‑Majas
att se ”mycket lustig ut”.341 Men i stället för att bli skrattad åt skrattar
Lasse-Maja. Hen kedjas och säger: ”Dessa passa mig alldeles icke […] ty
halfhandskar hafva alldrig varit min sak.” (s. 120)
Därefter ankommo två andre hedersmänner med hvar sin
dragen plit [ett vapen] och tillsade mig att jag skulle ut och
valla. Hvad nu sade jag! Ni anser väl icke mig för någon vallherde; i alla fall kan icke boskapen ännu föda sig ute. (Ibid.)
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Lasse-Maja paraderas genom Stockholms gator, ”lik en stor hingst
kring gatorne” (ibid.). Stockholmsborna har gått man ur huse, ”en
Afrikansk Tiger skulle väckt mindre uppmärksamhet”, ”[a]lla menniskor voro högst nyfikna att få bekika den så kallade Lasse-Maja”
(s. 120f.). Det ser dystert ut, men till slut sticker någon åt Lasse-Maja
en flaska vin vilket livar upp hen.
Denne hedersman utskickade från Stadshuskällaren en
butelj vin, hvarigenom jag hämtade styrka, så att jag åter
blef munter, hvarföre ock mina vapendragare hade svårt att
styra mig, ty jag gjorde det ena språnget efter det andra öfver
rännstenarne och hade ej Blomster-Jöran [en av vakterna] hållit
så tappert i capsonen [tygeln], så hade jag säkert sprungit ifrån
dem, men ty värr [sic] måste jag lunka med. (s. 121)342
Lasse-Maja är anklagad för flera brott och har förnedrats offentligt.
Det finns med andra ord ingenting att förlora för Lasse-Maja – till
skillnad från de poliser som håller i kedjorna och har både värdighet
och samhällsposition att försvara. Det är här Lasse-Majas rusningar
över gatan, ”det ena språnget efter det andra öfver rännstenarne”,
kommer in. Det kanske inte går att ta sig ur polisens kedjor, men det
är åtminstone möjligt att tvinga med dem i dansen.
Lasse-Maja är inte ensam om att ha tagit makt över polisen genom
att ställa till ett större spektakel än de räknat med. I sin etnologiska
avhandling Malaria urbana (2001) beskriver Rebecka Lennartsson
hur prostituerade kvinnor i Stockholm vid förra sekelskiftet kunde
dra fördel av just de situationer som polismakten använde för att
kontrollera dem. Den reglementerade prostitution som fanns i
Sverige under senare hälften av 1800-talet innebar att kvinnor som
misstänktes sälja sex tvingades till registrering hos polisen och
veckovisa läkarkontroller, så kallad besiktning. Lennartsson visar hur
kvinnor kunde utnyttja skammen och utpekningen som besiktningen utgjorde genom att använda vägen dit dels för att göra reklam för
sina tjänster, dels för att störa ordningen på gatorna. ”Det kunde,
om så bara för en sekund, vända på de rådande maktförhållandena”,
skriver Lennartsson.343 Andra kvinnor gjorde aktivt motstånd vid
arresteringar eller visitationer, ställde till högljudda bråk och drog
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därigenom allmänhetens uppmärksamhet till sig. Liksom de kvinnor
som Lennartsson skriver om har Lasse-Maja allt att vinna på att göra
motstånd, och hade säkert inte svårt att få folkmassan med sig.344
Stockholm var en fattig stad, och publiken hade nog ingenting emot
att få skratta åt lagens väktare. Genom att skämta med makten vinner
Lasse-Maja folkets jubel.

Skrattet
Alla berättelser om Lasse-Maja återkommer till hens goda humör och
skämtlynne. Det är uppenbarligen en väsentlig del av myten. Efter sin
första fängelsevistelse beskriver Lasse-Maja hur fångarna var ”lustiga
bussar” som brukade sjunga en glättig sång om fängelselivet för att
skingra ledsnaden (s. 39). I ett småtryck återges också Lasse-Majas egen
visa, som hen särskilt påpekas ha sjungit till och med på fångkärran.345
Lasse-Maja kan skämta var hen än befinner sig, och gör det ofta på
bekostnad av myndighetspersoner. Domaren frågar om Lasse-Maja
vill erkänna att hen ”den och den aftonen varit fruntimmersklädd och
inne i Inspectorns rum” och stulit pengar, Lasse-Maja svarar ”att om
Herr Inspectorn hade sådane misstänkta personer hos sig, så borde
han äfven betala dem” (s. 57). En landshövding frågar om Lasse-Maja
känner en ”kusin Stickling” som sitter häktad, Lasse-Maja låtsas
missuppfatta och säger att hen aldrig har umgåtts med landshövdingens kusiner (s. 205).346 Skämtsamheten hjälper inte Lasse-Maja ur
kniporna, ibland gör den dem tvärtom värre. Landshövdingen som
Lasse-Maja skämtar med blir förorättad och slår hen i bojor. Överheten
skrattar inte gärna i Lasse-Maja-myten, men det gör däremot folket.
Det Lasse-Maja gör är att iscensätta ett slags bachtinsk skrattkultur. Michail Bachtins Rabelais och skrattets historia (1965; 1986) skildrar
en medeltida karnevalskultur som destabiliserar den annars hierarkiskt uppdelade världen. Genom att vända upp och ned på alla värden
skapar skrattet ett tillfälligt utrymme för någonting annat.347 I den
genusvetenskapliga avhandlingen Allt annat än allvar (2008) beskriver
Anna Lundberg, utifrån Bachtin, skratt som ett brott mot den rådande ordningen. Om ett av sina analysobjekt, gestalten Sally i tv-serien
med samma namn, skriver Lundberg: ”På skrattkulturens karakteristiska sätt är hon på ett socialt plan fullkomligt opålitlig, hon ändrar
ständigt spelets regler, fuskar och manipulerar sin omgivning, vilket
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gör att hon alltid vinner, även när hon förlorar.”348 Samma sak skulle
kunna sägas om Lasse-Maja. Genom att ändra spelets regler vinner
Lasse-Maja. Även om hen formellt sett vinner mycket sällan.
I slutet av självbiografin döms Lasse-Maja till 40 par spö – men
slutar inte att skratta nu heller. Efter en butelj vin har Lasse-Maja
hämtat mod, skämtar med profossen och påminner honom om att
han arbetar för dagpenning och inte behöver trötta ut armarna.
Länsmannen infann sig nu och bad mig komma och omfamna
min bror [det vill säga skampålen]. Jag har ingen slägtskap
med detta förfärliga träd, men för att göra Commissarien till
viljes, får jag väl följa med, hvarjemte jag tillika underrättade
honom att mina öfre kroppsdelar voro mycket finskinnade och
att han af ömhet ej skulle skada den lena huden! Ingen hjelp.
[…] Jag skrek så att örhinnorne kunde spricka på Länsman och
Profossen för deras beska frukost. (s. 206f.)
Edvard Matz har visat att självbiografins beskrivning av spöslitningen motsägs av en annan berättelse från samma tid. En samtida som
skildrade händelsen i ett brev menade att Lasse-Maja betedde sig
helt igenom värdigt: ”att man vid spöslitning kan tiga som en man
har Lasse-Maja lärt mig, den jag olyckligtvis såg lämna detta bevis på
stoicismus”.349 I självbiografin beskrivs i stället hur Lasse-Maja skriker
högt och ber om nåd. Matz påpekar att bägge texterna nedtecknas 20
år efter händelsen, och skriver att Molin då ”accepterat sin roll som
antihjälte, som galghumoristisk spefågel”.350 Berättelserna tjänade
olika syften. Den samtida brevskrivaren vill argumentera för att det
är möjligt att behålla kontrollen under spöstraff. Molin vill också visa
att Lasse-Maja har kontroll över situationen, men på ett annat sätt
än vad som antagligen faller brevskrivaren in. Skrattet är en av de
få saker som Lasse-Maja kan kontrollera. I den här scenen används
det för att omskapa vad vi kan anta var ett traumatiskt minne till ett
skämt. Genom att göra sig till komiskt objekt och överdriva den roll
som tilldelats hen skapar Lasse-Maja kontinuerligt genom självbiografin en subjektsposition – som antihjälte och som transgestalt. Som
vi ska se i avsnittet ”Den manhaftiga kvinnan” kan transfemininitet
göras som skämt i cisnormativ kultur. För Lasse-Maja blir skämtet
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en nyckel till ett annat sätt att göra trans, till att vända maktens drift
med hen mot makten själv.

Medlidandet
När Lasse-Maja inte kan (eller vill) få publiken att skratta försöker
hen i stället vinna deras deltagande. En förutsättning för Lasse-Majas
popularitet var att folket skulle ta hens parti gentemot statsmakten.
Det krävde i sin tur att Lasse-Majas brott inte skulle ses som särskilt
allvarliga, eller åtminstone inte i paritet med hur hårt de bestraffades.351 Det gäller både könsväxlingarna och kriminaliteten. Ingen av
dessa överträdelser verkar ha ansetts så allvarliga att det hindrade
Lasse‑Majas popularitet. Under 1800-talet förändrades det svenska
fångväsendet betydligt, och genomgick en långtgående professionalisering.352 Samtidigt utvecklades ett nytt patos inom rättsapparaten,
något som utnyttjas av Lasse-Maja när hen vid ett tillfälle (olagligen)
utsätts för tortyr. Den som torterar är också part i målet, han är en
inspektor som Lasse-Maja har förfört och sedan bestulit. Men när
Lasse-Maja ställs inför rätten vägrar hen fortfarande erkänna, och
vänder rättssalens uppmärksamhet mot att inspektorn med våld
försökt framtvinga en bekännelse:
Vid åsynen af Inspectorn, utbrast jag i tårar: ”Du Niding,
som plågat dine [sic] Underhafvande och af deras blodiga
svett samlat din förmögenhet; vill du äfven agera bödel och
dymedelst taga lifvet af menniskor. Hämndlysten är du, du
gamle dåre! som låter dig förföras af oanständiga begär! (s. 58f.)
Själv framstår Lasse-Maja genomgående i självbiografin som skamlös,
men här skambelägger hen inspektorn (”låter dig förföras af oanständiga begär!”) och får rätten med sig. En häradsdomare tar till orda och
fördömer inspektorns handlande och alla i salen håller med. I stället
för ett erkännande får inspektorn efter bästa förmåga försöka muta
Lasse-Maja att inte ta saken vidare till hovrätten. Återigen vänds en
omöjlig situation till Lasse-Majas fördel. Rättssalen utgör en offentlig
arena, och sådana är Lasse-Maja en mästare på att utnyttja. Det rör
sig här om en helt annan typ av retorisk situation än de karnevaliska
maktvändningarna på gatan, varför även Lasse-Majas taktik blir en

99
annan. Det nya patos som rättsapparaten fyllts av gav möjlighet till
gehör för klagomål på en grym behandling.

Folkmassan
I slutet av självbiografin demonstrerar Lasse-Maja om och om igen
att hen har makt över sin situation. Genom hela berättelsen har den
fängslade Lasse-Maja varit omgiven av folkmassor, människor som
stirrar, skrattar och ställer sig i vägen. ”En mängd menniskor samlades
för att beskåda mig”, skriver Lasse-Maja, och ”[a]lla ansågo mig med
förundran” (s. 85). Ofta utgör åskådarskarorna ett hinder, och ibland är
de direkt hotfulla. Människor står i vägen och hindrar Lasse-Maja från
att fly: ”[Jag hade] ganska lätt kunnat befria mig från detta besvärliga
sällskap, om icke en väldig skara af mer än hundrade personer
hade följt efter och undrat hvad detta vore för ett spektakel.” (s. 118)
Samtidigt som folkmassan står i vägen är Lasse-Maja noga med att
uppmärksamma de gånger hen har den med sig. ”De yttrade enhälligt
att jag var en ganska tapper flicka, som ej var rädd för busen”, säger
Lasse-Maja när poliserna jagat ”tjufh-an” genom gatorna (ibid.).
Efter det sista fängslandet har Lasse-Maja körts runt i de städer
där hen har begått brott, för rannsakning i varje häradsrätt. Vid ett
tidigare tillfälle har Lasse-Maja lyckats fly vid en sådan resa, men
nu är hen berömd och bättre bevakad. Resan genom Sverige blir ett
utdraget skådespel, nästan ett slags karneval. När fångkärran kommer till Västerås förs Lasse-Maja som vanligt i öppen kärra, slagen i
bojor: ”[F]olket skockade sig omkring för att se mig uti min prydnad
nemligen en stor black, dito ett par duktiga handklöfvar. Alla ville
se Lasse-Maja.” (s. 207) Vid det här laget är Lasse-Majas popularitet
befäst, och folkmassan är inte hotfull längre. I den här staden har
Lasse-Maja dessutom varit förlovad med en bondpojke, Jan, och
plötsligt får hen syn på sin gamla fästman i folkmassan:
Kom hit Jan! ropade jag, så skola vi gifta oss! Hvad säger
tjufven? är han galen! Kom blott, det är nu hög tid att vi förena
oss; du har så ofta svurit vid min säng en evig trohet och
lofvat att älska mig i nöd och lust; sätt nu ena foten i blacken
och handen i handklöfven, så blifva vi hvarandras följeslagare
genom lifvet. (s. 207)
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Folkmassan, som förstås känner till hela saken, blir förtjust: ”Gå och
famntag din fästmö och tag afsked af henne!” Jan blir generad, han
vill inte vara med i leken och försöker slå tillbaka mot den kedjade
Lasse-Maja, vilket beskrivs som att ”[k]arlen blef så desperat att
han spottade mig i synen”. (s. 208) Det Jan inte förstår är att det är
Lasse-Maja som har övertaget här – hen kanske sitter fängslad på väg
mot ett livstidsstraff, men har folkmassan med sig. När Lasse-Maja
inte själv kan försvara sig går den till försvar: ”Folket tyckte ej om
detta, utan rappade på min käre Jan med sina piskor så att han blef
glad att komma sin väg.” (Ibid.) Den folkmassa som vid flera tidigare
tillfällen har upplevts som hotande används nu till Lasse-Majas
fördel. De följer med i hens skämtsamheter, bestraffar bondsonen
som har mage att spotta sin före detta fästmö i ansiktet och kastar
till slut upp pengar till Lasse-Maja på fångkärran. Publiken skrattar.
Lasse-Maja vinner.
Det Lasse-Maja gör är att vända på rollerna så att hen hamnar
i överläge. Polisen tvingar Lasse-Maja att paradera i byxor och
damhatt, Lasse-Maja svänger runt poliserna och får folkmassan att
skratta ut dem. En inspektor ställer Lasse-Maja inför rätta, Lasse
-Maja skämmer ut honom och får rättssalen med sig. En besviken
före detta fästman spottar på Lasse-Maja, folkmassan går till attack
mot fästmannen. Lasse-Maja fängslas, men gör sig rik och berömd
och benådas genom att berätta om sina missdåd.
my te ns utvec kling

I sin egen berättelse är Lasse-Maja hjälte. Men vad spelar det för roll
om berättelsen inte ligger i hens händer längre? Själva historien är i
stort sett densamma i småtrycken om Lasse-Maja som i självbiografin.
Som jag nämnde tidigare baseras de på den; de anonyma författarna
har helt enkelt plockat ut några av anekdoterna och satt ihop dem till
en kortare berättelse. Men stoffet bearbetas. Det producerades nya
småtryck om Lasse-Maja under hela 1800-talet och under den tiden
hann samhället förändras. I takt med det förändrades också bilden av
Lasse-Majas motståndshandlingar.353
Under 1800-talet kom det ut fem olika versioner av småtryck,
samtliga på enkelt papper och med lågt pris.354 Alla utom ett gavs ut i
flera olika varianter och upplagor, en del ända in på 1900-talet. Den
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sista versionen av Den beryktade Lasse-Majas äfwentyr (1887; 1914) anges
vara så mycket som den 44:e. Jag har bara hittat åtta upplagor av det
trycket, men även om 44 säkert är en överdrift är det mycket möjligt
att det har kommit ut fler än vad jag känner till. Skrifternas folkliga
karaktär försvårar forskningsläget, eftersom många småtryck aldrig
nått forskningsbiblioteken och andra gånger inte katalogiserats.355

Trans som avvikelse
I flera av småtrycken görs trans som avvikelse. Det är en del av det
stabiliserande projekt där ciskön konstrueras som norm genom trans
som motbild. I dessa berättelser är trans någonting märkligt, ett
undantag som måste förklaras (i termer av både hur och varför).
Till att börja med söker flera av småtrycken en förklaring till
könsväxlandet. I 1861 års Den beryktade stortjufwen Lasse-Majas äfwentyrliga lefnad (som är en delvis omskriven version av Den swenske
stortjufwen Lasse-Majas äfwentyr från 1853) skriver författaren att
”[b] enägenheten att antaga det andra könets drägt lärer hafwa warit
ärftligt inom Lasse-Majas slägt”. Den gavs ut i sammanlagt fem upplagor och varianttryck, det sista så sent som 1923. Enligt småtrycket
ska det i Eskilstuna gå rykten om ”att någon af Lasse-Majas systrar
stundom dit till staden inkommit, förklädd till karl”, något som det
saknas andra uppgifter om.356 Här speglas den ärftlighetsforskning
som var aktuell under hela 1800-talet och utvecklades alltmer med
tiden. Kring sekelskiftet 1900 skulle den komma att utgöra en av de
viktigaste förklaringarna till könsöverskridanden.357
Redan i det första småtrycket, Lasse-Majas äfwentyr i Stockholm från
1834, förundrar sig författaren över att könsväxlingarna har lyckats:
”Det förwånar hwar och en att Lars så wäl kunde dölja sitt rätta kön”.
Som förklaring anges ”att han war ganska qwinlig till sitt yttre, och
der naturen kom i wägen förstod han att taga konsten till hjelp”.358
Liknande förvåning förekommer i flera småtryck. I slutet av 1800-talet
tycks Lasse-Majas passerande ha ansetts alltmer osannolikt. Under
hela århundradet stärktes uppfattningen om vad som skiljer män
och kvinnor åt. Inte, vilket både Bondestam och Laskar påpekar, för
att könskategorierna var så stabila. Tvärtom. Det var just oron för
könens instabilitet som gjorde det viktigt att visa att män och kvinnor
var olika sorters människor, som aldrig kunde bli varandra.359 När
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Lasse-Maja i självbiografin blir påkommen med att raka sig och kallas
”mamsell med skägg” är det ingen som har ”någon misstanka” och hen
börjar inte anses ”för någon Mansperson” (s. 81). I den över fyrtio år
senare Historien om Lasse-Maja (1877) har könsuttrycket tvärtom blivit
genomskinligt. Där ser den kvinna som upptäckt Lasse-Majas skägg
även ”wissa behag i oordning”. Hon berättar genast om saken för sin
mamma ”och båda misstänkte att det war en utklädd karl”.360 Andra i
samma småtryck anmärker ”att deras jungfru war så grof och sträf i
rösten, för mycket axelbred och klumpig i gången”.361 Eller finner ”fästmön wäl mycket karlawulen, och war ibland twifwelaktig om det war
någon qwinna”.362 Här läggs också vikt vid att förklara hur den första
könsväxlingen gick till, något som helt saknas i självbiografin: ”Han
styrde ut sig på bästa sätt, såsom han sedt sina systrar göra; sitt hår,
som war långt, kammade han i bena, derjemte färgade han ögonbrynen något och anbringade lösbröst.”363 Liksom i Lasse-Majas äfwentyr i
Stockholm förklarar berättelsen hur könsväxlingen kunde vara möjlig:
”Förhållandet war också att Lasse hade ett wälbildadt, fylligt ansigte
med regelbundna drag, fin hy och röda kinder, således wäl utrustad
för den flickrol, som sedan förskaffade honom så många äfwentyr.”364
Sådana förklaringar visar inte bara att läsaren förmodades undra, utan
klargör också att det måste något särskilt till för att en person ska kunna växla mellan könen. Det är ett sätt att skilja trans från cis genom
att markera att det förra endast berör vissa personer.365 I självbiografin
pendlar Lasse-Maja mellan binära könspositioner som man och som
kvinna, och icke-binära som uttalad transgestalt. Detta pendlande,
som kan beskrivas som ett destabiliserande av kategorierna cis och
trans, försvinner här. Kategorierna skapas i stället som motpoler, två
helt skilda grupper som aldrig kan förväxlas eller flyta in i varandra.
En del småtryck städar också upp självbiografin. I Historien om
Lasse-Maja lovas läsaren att boken ”af sägnerna icke upptagit sådant
som kunde såra sedlighetskänslan”.366 Det kanske förklarar varför
den inte blev någon vidare succé – den återutgavs bara en gång.
Boken ska inte underhålla utan ha en avskräckande effekt, utgöra en
”warning för ungdomen”, ”som säkerligen skall finna sig afskräckt
af det sorgliga exemplet att genom oordentlig lefnad och ogerningar
blifwa utesluten ur kretsen af älskade anhöriga och wänner samt ur
det lagbundna samhället”.367
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Just fyrkanten med
Lisette, väninnan och värdinnan har också censurerats i senare varianter
av självbiografin, t.ex. i
1916 års Den riksbekante
Lasse-Majas besynnerliga
öden. Denna variant verkar dessutom ha varit
utgångspunkt för flera av
1900-talets utgåvor, som
alltså inte innehåller den
ursprungliga texten.

Den i Lasse-Maja-gestalten inneboende dubbelheten samhällsfara–folkhjälte försvinner, eftersom den senare delen skrivs bort. I
den här berättelsen genomgår Lasse-Maja en rak utveckling från
vanartig ungdom till ångerfull vuxen. De många sexuella äventyren
finns visserligen med fortfarande, men passerar hastigt förbi. Fyrkanten mellan Lasse-Maja, hens före detta flickvän Lisette, hennes
väninna och deras hyresvärdinna sammanfattas med att ”Lasse war
nu deras ’goda wän’ […] och Lasse … men låtom oss draga en slöja
öfwer denna del af hans äfwentyr”.368 Lasse-Maja skojar fortfarande i
Historien om Lasse-Maja, men har knappt några egna repliker och alla
hånfullheter är borttagna. I stället beskrivs hur Lasse-Maja ”kunnat
blifwa en ganska nyttig person i samhället om ej hans lifs riktning
wid uppwexten, genom bristande tillsyn och upptuktelse, blifwit så
förfelad”.369 Translivet är inte medfött – till skillnad från i det småtryck
som beskrev könsväxlingarna i termer av ärftlighet – utan snarare ett
karaktärsfel, frambringat av en dålig uppväxt.
Tendensen att hänvisa till omständigheter för att förklara den
olycklige brottslingen finns också i den tidigare nämnda Den beryktade
Stortjufwen Lasse-Majas äfwentyrliga lefnad från 1861. Även denna skrift
menar att ”den olycklige Lasse-Maja” hade kunnat bli ”en nyttig, af
sin samtid wärderad medborgare” om han inte dragits ned i lättsinnighet och brott genom ”en bristfällig uppfostran, dåligt umgänge,
usla föredömen och nedridgt [sic] utlagda låckelser”.370 Även här är
samhällsnyttan med i bakgrunden, som en norm Lasse-Maja inte
når upp till. Lasse-Maja hade kunnat vara en nyttig och värderad
medborgare – men var det inte. Moraliseringen är intressant, efter
som Lasse-Majas självbiografi knappast beskriver ett välanpassat liv.
Att växla kön, ligga runt, stjäla och sälja sex var inte hyllade ideal
tidigare under seklet heller. Men den skälmroll som Lasse-Maja intar
i självbiografin gör avstegen från normen möjliga. Det är just som
antihjälte som skälmen är populär. I småtrycket sätts skälmrollen ur
spel genom kravet på att vara en nyttig medborgare.
Samma tryck håller myten på armlängds avstånd genom att
betona att Lasse-Maja levde i en annan tid:
Wi wilja hoppas, att det intresse man i wåra dagar börjat
fästa wid allmogens sedliga bildning och upplysning, skall
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åstadkomma en allwarligare uppfattning af menniskolifwets
höga betydelse och ändamål, och göra en sådan missriktning
deraf som Lasse-Maja högst sällsynt, om ej alldeles omöjlig.
Lasse-Maja framstår emellertid såsom en märkwärdig
tidsbild från början af 19:de seklet.371
Då fanns det sådana som Lasse-Maja, men nu är en sådan ”missriktning” av ”menniskolifwets höga betydelse och ändamål” ytterst
ovanlig. De sista tre varianterna av trycket, som kom ut i början av
1900-talet, har inte bara lagt till ett nytt porträtt av ”Lasse-Maja som
fruntimmer” utan också ytterligare ett stycke om skillnaden mellan
Lasse-Majas tid och den egna.
Samma tendens syns i senare småtryck, som Den beryktade Lasse-
Majas äfwentyr från 1887. Det är det sista helt nya småtrycket som gavs
ut under 1800-talet. Det kom ut i nio varianter och upplagor – ett på
svensk-amerikanskt förlag i USA – med samma text men olika sättning
och med eller utan porträtt av Lasse-Maja. Här talas det om ”slappheten hos Fångwårdsstyrelsen på den tiden”, problemen med dåtidens
fängelsesystem och om spöslitningen som ”denna ohyggliga tortyr,
som endast uppretade skälmarne i stället för att göra dem bättre”.372
Även Lasse-Majas liv verkar vara något som hör hemma i en annan tid.
När trans görs som avvikelse görs det till undantaget som bekräftar regeln om de vanligtvis stabila könen. I ett sådant stabiliserande
projekt, skriver Jack Halberstam, ”oskadliggörs transnarrativets destabiliserande effekter genom att transnarrativet etableras som konstigt, okaraktäristiskt, till och med patologiskt”.373 Även tidsdistansen
kan användas på samma sätt, för att i en paradoxal rörelse samtidigt
skriva fram transgestalten och hålla den tillbaka, visa upp den för att
kunna säga att den inte (längre) existerar.

Från första tilltredje person
Småtrycken om Lasse-Maja har en sak gemensam: i jämförelse med
självbiografin är de utslätade.374 Det gäller särskilt trycket från 1877,
det som strök allt ”som kunde såra sedlighetskänslan”.375 Men även de
andra småtrycken skriver om Lasse-Maja till en enklare figur. Berömmelsen förklaras med förslagenhet och charm och de samhällskritiska dragen försvinner. Sexscenerna är ofta kortare, skämtsamheterna
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färre, de händelser jag karakteriserat som motståndshandlingar är
ofta reducerade eller bortklippta. År 1853 gavs Den swenske stortjufwen
Lasse-Majas äfwentyr ut. Den följdes av nio upplagor och varianttryck.376
Här återges, som i alla småtrycken, Lasse-Majas fängslande i Stockholm, polisernas hånfulla utklädning och Lasse-Majas skämtande.
Folkmassan finns också med, ”Lasse-Maja blef mer begapad än en
hel konstridartrupp”.377 Vad som däremot saknas är självbiografins
skildring av Lasse-Majas språng över gatan, försöket att bokstavligt
talat ta kontroll över poliserna. I 1877 års Historien om Lasse-Maja blir
det ”en allmän, stormande glädje i poliskammaren” när Lasse-Maja
avslöjas som Lasse-Maja, men nu är det bara poliserna som skrattar.378
Huvudpersonen är i stället en ganska ynklig figur i polisernas händer:
”Nu spolades bort all qwinlighet från den stackars fången och Lars
Molin stod der snart blott och bar, klädd i fångdrägt.”379 Halvt spefullt, halvt medlidsamt berättas om hur ”det beryktade underdjuret
Lasse-Maja” eskorteras genom staden.380 Motståndet försvinner också
i 1887 års Den beryktade Lasse-Majas äfwentyr. Lasse-Maja skämtar inte
längre, och det enda som står om gatuspektaklet är att Lasse-Maja
”måste nära nog såsom ett wildt djur släpa sina förare kring hufwudstadens gator”.381 Skillnaden är viktig. När Lasse-Maja förs genom
gatorna utan att tvinga polisen att dansa saknas hens motstånd.
Det som dessutom händer när självbiografin skrivs om till
småtryck är att jag-perspektivet försvinner. Självbiografin är inte
bara skriven i första person utan i ett talspråk som ger känslan av
att Lasse-Maja sitter bredvid läsaren och berättar. Hen gör utrop,
kommer plötsligt på någonting hen glömt eller går i dialog med sig
själv.382 Småtrycken däremot är skrivna i tredje person. Den möjlighet
för transpersonen att tala i egen sak som omnämndes i början av
kapitlet har försvunnit. Även om de senare Lasse-Maja-böckerna
bygger på självbiografin är Lasse-Majas jag borta. Det är inte längre
transpersonen som talar utan någon utifrån, en anonym författare.
           
Berättarperspektivet är inte bara en formfråga. Småtrycken skrevs
av utomstående, och kan jämföras med de stirrande folkmassor som
Lasse-Maja flera gånger beskriver. Deras skratt är alltid villkorat, men
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Lasse-Maja lär sig att utnyttja det till sin fördel. Genom att få folkmassan på sin sida gör hen blickarna till en del av sitt eget motstånd.
Det fungerar – i alla fall så länge hens egen berättelse finns kvar.

avslutnin g
m önster m e db or gar e n
E tt tiotal år efter Lasse-Majas död – och 25 år efter att självbiografin

gavs ut – jämför Viktor Rydberg i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning
Lasse-Maja med andra ”heroer” från straffanstalterna. Det är ett
”storartadt skådespel”, skriver Rydberg,
att se en ensam menniska, utan annat bistånd, än det som
hon kan påräkna hos sig sjelf, kämpa med samhället om
sin tillvaro och frihet; att se henne, omgifven av snaror och
förföljare, utveckla till sitt sjelfförsvar de nödiga egenskaper,
som slumrat i hennes väsen: slugheten, djerfheten, tålamodet,
försakelseförmågan, och utveckla dem till en grad, som fyller
menniskorna med förvåning.383
Men vad är det som gör att alla tycker så mycket om Lasse-Maja?
Mottagandet är visserligen ambivalent – småtrycken är knappast
uteslutande positivt inställda. Men även de vill gärna påpeka att
Lasse-Maja egentligen inte var en dålig människa. ”Hans sinnelag war
mera godt än ondt” står det i ett småtryck, i ett annat att Lasse-Maja
”enligt sin naturliga sinnesart, ej [var] danad till någon egentlig
illgerningsman”.384 Rollen som antihjälte var tacksam, skälmen var
populär utan att vara ett föredöme.
Normalitet är ett ideal och skapas genom bilder av sin motsats,
det onormala som inte passar in. Sådana motbilder kan accepteras
eftersom de bedöms som avvikelser, som undantagsfall. När (”den
vanliga”) samhällsmedborgaren skrattar åt Lasse-Maja skapar hen
samtidigt sig själv som annorlunda än Lasse-Maja. När Lasse-Maja
skämtsamt flirtar med män, förlovar sig med dem, flirtar med deras
systrar, kommenterar andras och sina egna bröst och kön är det en
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humor som bygger på medvetandet om att det Lasse-Maja gör är fel.
Läsaren förväntas visserligen godta Lasse-Majas brott mot normen,
men samtidigt vara klar över att det här inte är normalt beteende.
Lasse-Majas spel med identiteter och vägran att inrätta sig i de sociala
kategorierna (man/kvinna och fattig/rik) gör hen inte bara till en
rebell utan till den rebell som visar vad en god samhällsmedborgare
är genom att vara allt annat än en god samhällsmedborgare.
Lasse-Maja är yrkeskriminell, sexuellt utlevande bortom både
dåtida och nutida normer och växlar öppet klass och kön. Hens roll
som folkhjälte kan tyckas svårbegriplig. Men den omåttliga populariteten beror just på att Lasse-Maja balanserar på gränsen till vad som
var moraliskt acceptabelt. Lasse-Majas brott mot samhällets regler
uppfattades kanske som befriande. Hens frimodiga berättelse om sitt
liv innebar en åtminstone tillfällig omkullkastelse av vad som fick och
inte fick göras. Dessutom tangerar Lasse-Maja gränserna på ett sätt
som har gått att acceptera. Hen sa sig stjäla från de rika och ge till de
fattiga, sa aldrig uttryckligen att hen låg med män, möjliggjorde en
pragmatisk förklaring till kvinnokläderna och var – kanske framför
allt – en underhållande berättare. När Molin skrev sin självbiografi var
utrymmet för könsöverskridande uttryck större, kanske särskilt i de
lägre samhällsskikten. Att Lasse-Maja väljer att leva som kvinna var
anmärkningsvärt, märkligt, men lustigt snarare än oroväckande. När
gränserna i slutet av seklet började snävas in och transuttrycket misstänkliggöras var Lasse-Maja redan en folkkär hjälte. Det finns betydligt
mer utrymme att överskrida gränser för den som redan är populär.
Självbiografin används för att ta kontroll över myten om LasseMaja, till exempel genom att placera in berättelsen i en litterär skälmtradition. När Lasse-Maja beskriver sitt eget liv blir hen precis den
person hen vill vara: snygg, smart, sexig och respektlös. Det var förutsättningen för att kunna skildra ett liv som vände samhällskategorierna
upp och ned, inte bara vad gäller kön utan också klass. I likhet med
andra transgestalter som gör pragmatiska växlingar tar sig Lasse-Maja
friheter med flera olika samhällspositioner. I de småtryck som baserades på självbiografin viker jag-berättelsen undan för andras, skrivna
i tredje person. Och när Lasse-Maja-myten lämnar det egenupplevda
perspektivet förändras maktförhållandena ännu en gång.
Normativa kön görs bland annat genom tillrättavisningar av
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könsöverskridande gestalter. Transgöranden bestraffas genom
att förlöjligas, skuld- och skambeläggas och utsättas för våld. Allt
sådant ställs på ända i Lasse-Maja-myten. Det blir särskilt tydligt i
de situationer där hen går i direkt dialog med makten. Lasse-Maja
vägrar att gå med på bestraffningarna, vilket skapar en transfigur
som kan fungera emancipatoriskt för läsaren. Destabiliserandet av
samhällshierarkier – framför allt, men inte enbart, kön – framstår
som möjligt, till och med önskvärt.
Lasse-Maja korsar samhällets gränser och sicksackar sig igenom
dess normer. Samtidigt är hen en folkhjälte, en av de mest populära
i svensk historia. Hen för ingen uttalad kamp mot vare sig samhället
eller någon annan maktapparat men duckar under makten, och
tänjer genom sitt transgörande på ramarna i den straighta matrisen.
Det är den sortens motstånd som har beskrivits i det här kapitlet –
det som görs när det inte finns utrymme för något annat, men som
leder till oväntade segrar.

DRÖ M M AR
O M ANDROGYNEN
D ROTTNINGE NS JUVE LS MYC K
E
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A
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vensk translitteraturhistoria skulle se annorlunda ut utan
Carl Jonas Love Almqvists Drottningens juvelsmycke.385 Den
könsväxlande Azouras Lazuli Tintomara de la Tournerose
är på samma gång typisk och unik: hen anknyter till flera
klassiska transmotiv men låter sig inte helt beskrivas som något av
dem.386 Framför allt är Lazuli Tintomara en del av en romantisk tradition där androgynen symboliserar mänsklig fullkomlighet, en ren
och asexuell varelse. Samtidigt är hen en erotisk gestalt, som väcker
okontrollerbara begär hos nästan alla i romanen.387
Växlingarna i Drottningens juvelsmycke går igen i hela Almqvists
författarskap, som präglas av osäkra sociala roller. Här är inga
samhällspositioner fasta, ingenting är självklart och alla ställningar
är under förhandling. Det är ofta på lek och ofta på blodigt allvar.
Detta gäller inte minst klass. Det verkar inte vara specifikt växlingen
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mellan olika kön som intresserar Almqvist, utan växlingarna som
sådana. Transmotivet finns med i flera av hans skönlitterära verk,
men sällan som mer än en detalj.388 Detsamma gäller sakprosan.389
I Drottningens juvelsmycke, däremot, är transgörandet en drivkraft bakom hela händelseförloppet.390 Huvudpersonens kön (och eventuella
androgyni) är en av de idéer som romanen hela tiden återkommer
till och som gestalternas känslor kretsar kring.
Lazuli Tintomara går att läsa som antingen lekfull eller jagad,
eller både och. Trots att hen är den centrala gestalten i Drottningens
juvelsmycke får vi veta ganska lite om hen själv. Fokus ligger i stället
på människorna som omger hen. De andra gestalterna förälskar sig
i Lazuli Tintomara och försöker desperat förstå vem hen egentligen
är – och vilket kön hen egentligen tillhör.
Mitt bidrag till den omfattande forskningen om Drottningens juvel
smycke består bland annat i att sätta in romanen i den translitteraturhistoria som jag tecknar i avhandlingen. Utifrån en romantisk androgyntradition undersöker jag gränserna för majoritetssamhällets acceptans. Hur kommer det sig att denna uppsluppet queera transgestalt,
som älskas av både män och kvinnor som både man och kvinna, blivit
en av den svenska litteraturens mest älskade romanfigurer?
Genom hela min läsning av Drottningens juvelsmycke löper förståelsen av Lazuli Tintomara som transgestalt. Framför allt intresserar
jag mig för vilka betydelser en skönlitterär könsväxlare kan ha för
läsare som identifierar sig med hen. På vilka sätt kan en transgestalt
vara en förebild för personer med levda transerfarenheter, samtidigt
som den ingår i en cisnormativ kanon?

helhetslän gta n
A lmqvists författarskap präglas av lekfullhet, men också av längtan

efter fullkomlighet. Här finns en dröm om helhet som baseras på
föreställningen om manligt och kvinnligt som motsatser. Grunden
till romantikens fascination för androgynen finns i en komplementär
könsuppfattning. Romantikerna tjusades av tanken på en idealisk
sammansmältning av två motsatta kön. Det var eftersom män och
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Törnrosens bok är
Almqvists försök att skapa
ett jättelikt samlingsverk.
En ramberättelse – som
också inleder och avslutar
Drottningens juvelsmycke –
presenteras i den första
delen Jagtslottet (1832) och
återkommer i varierande
grad genom verket. Förutom duodesupplagan av
Törnrosens bok gav Almqvist
även ut en imperialoktavupplaga, i större och mer
påkostat format.

kvinnor sågs som olika men kompletterande varandra som den
verkliga fulländningen fanns i föreningen mellan dem.391
Drottningens juvelsmycke gavs ut som fjärde bandet i den så kallade
duodesupplagan av Almqvists samlingsverk Törnrosens bok, bara ett
år efter att de första delarna hade kommit ut.392 Handlingen inleds
strax före den ödesdigra maskeradbalen 1792 med ett svartsjukedrama mellan systrarna Amanda och Adolfine och deras fästmän Ferdinand och Clas Henrik. Fästmännen har deltagit i konspirationen
mot Gustaf III och flyr efter maskeraden, där Adolfine också träffar
Lazuli Tintomara för första gången. Systrarna lämnar staden och
vilar ut i Kolmården tillsammans med sin mor Friherrinnan, hennes
bror Onkeln och Lazuli, som följt med som Onkelns betjänt. Samtidigt
uppvaktas Lazuli Tintomara av Ferdinand och Clas Henrik, som gömt
sig i närheten. Stämningen förtätas när berättelsens onda genius Reuterholm tar med sig Lazuli Tintomara därifrån. Hen spärras in för att
som erotiskt lockbete säkra Reuterholms makt över hertig Carl, den
nyblivne barnkungens förmyndare. Lazuli Tintomara rymmer men
tas fast, och Reuterholm och hertig Carl beslutar att utsätta hen för en
skenavrättning. Dit anländer också den passionerade Ferdinand, som
avfyrar ett riktigt skott och därmed avrättar Lazuli Tintomara.
I Drottningens juvelsmycke undersöker Almqvist vad som händer
när den romantiska föreställningen om fullkomlighet tar mänsklig
gestalt. Det är bland annat genom könsväxlingarna som han knyter
an till den romantiska traditionen. Men hur väl passar Lazuli Tintomara in i den traditionen, och hur väl passar hen över huvud taget in
i föreställningar om kön?
a nd rogy ne n

Flera forskare har försökt hitta en verklig förebild till huvudpersonen
i Drottningens juvelsmycke. Stig Jägerskiöld gissar att Andreas Bruce
(vars självbiografi beskrevs i förordet) stått modell.393 Andra förslag
på förebilder har varit den könsväxlande gardisten Catharina du
Rietz, Gustaf III:s påstådda undangömda dotter ”Lolotte” Forsberg,
svenskvästindiske Couchi/Badin, det mystiska hittebarnet Kaspar
Hauser eller en dotter till dansösen Giovanna Bassi och Gustaf III:s
hovman Adolf Fredrik Munck.394
Men Almqvist behöver förstås inte ha haft en verklig förebild för
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Lazuli Tintomara. Tvärtom ingår hans gestalt i en lång filosofisk, religiös
och estetisk tradition, som vid den här tiden var mycket livaktig.

HIMMELSVARELSEN

Androgynmyten brukar härledas till Platons ”Gästabudet”
(ca 385–380 f.Kr). Här beskriver Aristofanes hur människosläktet från början bestod av tre sorter: män, kvinnor och
mankvinnor – androgyner. I ett vredesutbrott bestämde
sig Zeus för att dela människorna på hälften. Sedan dess
försöker vi desperat återförenas med våra förlorade halvor
för att återuppnå den ursprungliga helheten i par som
man-och-man, kvinna-och-kvinna eller man-och-kvinna.
Var och en av oss är ”en halvmänniska, kluven som plattfiskarna, två av en, ständigt sökande sin andra hälft”.395
Myten har, i annan tappning, levt vidare i kristen
tradition. Att Platon placerade in samkönat begär på
normalitetens plats städades undan med åren. Man-ochkvinna-paret trängde ut de två andra, varigenom myten
heterosexualiserades. Det är den sammansmältningen
– av man och kvinna som en perfekt helhet – som bildar
utgångspunkt för de androgynmyter som är aktuella för
Almqvist. Genom kombinationen av två kön skulle en
människa kunna vara felfri och fulländad, och därmed
närmare Gud. Denna fullkomlighetens tradition återkommer inom en rad områden och ordet androgyn kan, som i
Drottningens juvelsmycke, användas för att knyta en litterär
gestalt till myten.
Ibland kopplas androgynmotivet uttryckligen till de religiösa och filosofiska traditionerna. Ett av de tydligaste exemplen finns i Honoré de Balzacs kortroman Séraphita (1834).396
Där är Séraphita/Séraphitus en himmelsk varelse som
utvecklats långt bortom vanlig mänsklighet. Därför uppfat-
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tas hen omväxlande som man och som kvinna; berättelsens
kvinnliga huvudperson förälskar sig i Séraphitus samtidigt
som den manlige huvudpersonen förälskar sig i Séraphita.
Hens kön är ”en gåta till och med för vetenskapen”.397
Séraphita är en liten lektion i delar av Emanuel
Swedenborgs (1688–1772) filosofi. Tillsammans med Jakob
Böhme (1575–1624) spelade han en betydelsefull roll för
hur androgynmotivet skulle komma att utvecklas under
1800-talet. Swedenborg och Böhme använde androgynen
som en symbol för helhet och fulländning. Men där
Swedenborg såg androgynin som ett utopiskt slutmål,
ett tillstånd som uppnås genom sann kärlek mellan man
och kvinna, såg Böhme den i stället som människans
ursprung, något som gick förlorat vid syndafallet.398
Böhme menade att den första människan måste ha varit
androgyn eftersom han var Guds avbild (och eftersom
Gud måste vara allt). Enligt samma logik måste Kristus,
som också var Guds avbild, ha varit androgyn. Böhme
var den som först sammansmälte de traditioner som det
västerländska androgynidealet bygger på: den grekiska
(Platons) och den kristna.399 Både Swedenborg och Böhme
gjorde en kristen omtolkning av det antika arvet, och gav
androgynin en framträdande plats i religionen.
Androgynmyten har tolkats på många sätt, men som
Anders Persson visat är det beträﬀande Drottningens juvelsmycke framför allt Swedenborgs och Böhmes användningar
av myten som varit betydelsefulla.400 Därtill har en litterär
tradition spelat roll: romantikens kvinnliga androgynmotiv.
KV I N N O A N D R O GY N E N

De som talar om Drottningens juvelsmycke kallar nästan alltid
huvudpersonen för ”hon” och använder hens kvinnliga namn.
Vad händer då med androgyniteten? Finns den ens kvar?
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Eftersom det saknas
tidigare forskning på
området går det inte att
säga något generellt om hur
transmotiven ser ut i den
svenska romantiken. Hos
Almqvist är transmaskulina
gestalter klart vanligare:
8 transmaskulina motiv
motsvaras av ett enda transfeminint (därutöver finns
Lazuli Tintomara, som jag
inte räknar in i någon av
kategorierna). Se not 388.

En kvinnlig androgyn
har ibland kallats gynander, då i ett motsatspar:
androgyn (feminin man)
och gynander (maskulin
kvinna). Jag använder
enbart termen androgyn,
som i dag är betydligt
vanligare.

Av alla teateruppsättningar som gjorts av romanen
genom åren var det först 2008 som huvudpersonen spelades av en manlig skådespelare.401 Då skrev en tidning
att regissören ”byter kön” på huvudpersonen.402 Som jag
nämnde i forskningsöversikten tycks även de flesta forskare ha bestämt sig för att androgynen Lazuli Tintomara i
grund och botten är en kvinna.
Beskrivningen av Lazuli Tintomara som kvinna är
faktiskt mindre märklig än vad det i förstone kan tyckas,
eftersom Almqvist skriver in sig i romantikens androgyntradition. Holmberg kallar till exempel Lazuli Tintomara
för ”en starkt personlig skiss av det nyromantiska personlighetsidealet”.403 Just den här traditionen är i hög grad
kvinnlig. Enligt Catriona MacLeod, som undersökt de
tyska romantikernas androgyner, var androgynen från
början ett slags polymorf (och bisexuell) gestalt men blev
under 1700-talet ett heterosexuellt ideal, ”den mytiska
grundpelaren i en skillnadens ideologi”.404 Framför allt
ser MacLeod hur androgynen i allt högre grad fick en
könskomplementär funktion. Under 1800-talet var androgynen, enligt MacLeod, ett specifikt kvinnligt motiv med
erotiska undertoner. Androgynen var per definition en
kvinna, även när hen var en pojke.
MacLeod skriver bland annat om Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre, vars androgyna gestalt Mignon pekats ut
som förebild till Lazuli Tintomara.405 MacLeod visar hur de
androgyna, transmaskulina personerna försvinner ur berättelsen som en följd av huvudpersonens utveckling. Deras
uppgift är att hjälpa den unge hjälten att bli man och när
det är avklarat fyller de inte längre någon funktion.406
En motsvarande iakttagelse görs av Diane Long Hoeveler, som undersöker hur brittiska romantiska poeter
skapar en symbolisk kvinna med vilken den manlige
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protagonisten kan sammansmälta för att uppnå inre helhet. Androgyniteten fungerar, enligt Hoeveler, som ett sätt
att skapa manlig stabilitet i en otrygg värld och är för de
manliga poeterna en väg till självkännedom. Synen på en
ursprunglig, narcissistisk och manlig drivkraft är central
inom romantiken, men för att poeten ska lära känna sig
själv behöver han också (som en följd av den könskomplementaritet som är central här) kvinnlighet. Han behöver
med andra ord närma sig androgyniteten.407 I en artikel
om Friedrich Schlegels Lucinde (1799) har Katarina Båth
kallat den manlige poetens längtan efter androgynitet för
”ett slags konstverk att putsa på för romantikern”.408 Själva
målet med den kvinnoandrogyna erotiken är den manliga
identiteten. Kvinnoandrogynen är en bekväm figur som
just på grund av sin könsväxling kan rättas in i ett traditionellt, heterosexuellt och patriarkalt mönster.

a
Lzuli T
intomara som kvinna, man och androgyn
Rollen som kvinnoandrogyn utvecklingspotential i den manlige
författarens ego kan tolkas in även hos Lazuli Tintomara.409 En betydelsefull likhet med romantikens androgyner är att hen främst spelar
roll för andras utveckling. Själv utvecklas Lazuli Tintomara inte, men
är en motor för de andras begär och förändringar.
Tolkningen av Lazuli Tintomara som kvinna är alltså inte orimlig
utifrån den tradition som Almqvist skriver i. Tidigare forskning har
också hittat stöd för den i romanen. Berättaren växlar pronomen
beroende på vilken av de andra gestalterna som står i centrum. När
texten centreras kring någon som ser Lazuli Tintomara som pojke
tycks också berättaren se hen som en sådan. Men i de scener där
berättaren själv är i fokus tycks han utgå från att hen trots allt är
av kvinnligt kön. Här benämns Lazuli Tintomara konsekvent som
”hon”. Andra argument har varit att Lazuli Tintomaras mor använder
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kvinnligt pronomen om sitt barn och att det finns antydningar om
en kvinnokropp i berättelsen. Mälhammar skriver att huvudpersonen
”framställs i grunden som kvinna till sitt ursprung” i egenskap av
”dotter till sin mor och syster till sin bror” och med ”en kvinnas
kännetecken” eftersom det antyds att hen har bröst.410
Argumenten för att Lazuli Tintomara skulle vara en kvinna kan
sammanfattas som berättarens könande, moderns könande och
kroppens könskarakteristika – men de argumenten håller inte. Som
Littberger Caisou-Rousseau har påpekat är romanen betydligt mindre
lättolkad än vad tidigare forskare har påstått.411 Till att börja med är
berättaren i Drottningens juvelsmycke knappast att lita på. Liksom de
flesta delarna av Törnrosens bok berättas romanen av Richard Furumo.
I ramberättelsen säger han att han ska lägga fram vad han hört om
historien och påpekar särskilt att det inte nödvändigtvis innebär hela
sanningen. Furumo är följaktligen inte någon absolut auktoritet.412
Vad gäller moderns könande av huvudpersonen kan vi inte utgå ifrån
att hon är expert på sitt barns kön, bara för att hon vet vilket kön hen
tilldelats vid födseln. Den inställningen förutsätter den tro på den
nakna kroppen som sanning som jag diskuterade i avsnittet ”Könets
natur”: föreställningen om att det finns ett ”verkligt” kön under kläderna. En sådan uppfattning bygger på en essentialistisk syn på kön, där
könet är medfött, naturligt och obestridligt. Samma invändning kan
göras mot argumentet att Lazuli Tintomaras eventuella bröst skulle
göra hen till kvinna. Men dessutom är det, som sagt, en antydan
och inte mer än så. Det sägs till exempel att hen behöver knäppa
igen ”vesten öfver bröstet” men tydligare än så blir det aldrig (s. 154,
även 188f.). ”Allt är bara antydningar och halvkvävda fraser”, som
Littberger Caisou-Rousseau säger om de olika tecknen på att Lazuli
Tintomara hör till det ena eller andra könet.413
Enligt Svedjedal kan Lazuli Tintomaras kön ”i vår tids termer”
uttryckas som ”kvinna till könet, androgyn till genus”.414 Men uppdelningen i ett biologiskt kön och ett socialt genus är problematisk. Var
tar det biologiska slut i en kropp, och var tar det sociala vid? Vilket
biologiskt kön har en intersexperson, eller en transperson halvvägs
in i en könsbekräftande behandling? Vi kan knappast tänka oss kön
utan genus, och inte heller genus utan kön. Den fysiska kroppen är
inte bara inskriven i en diskurs, utan skapas av den.415 Det går inte att
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avläsa sanningen om en människas kön utifrån kroppens konturer.
Som Gayle Salamon skriver i Assuming a Body finns den sanningen
”emellan en enskild kropps materiella egenart och det nätverk av
innebörder och kontexter som formar materialiteten och betydelsen
av den kroppen”.416
Hur bevisas en människas kön? Oavsett vad vi tycker om en
konstruktivistisk syn på kön, kropp och identitet behöver vi fråga
oss vems perspektiv som ska råda. Vore Lazuli Tintomara en verklig
person och inte en litterär gestalt skulle det enda rimliga vara att
hen fick bestämma själv. Så vad säger huvudpersonen i Drottningens
juvelsmycke om sitt kön?
Det är svårt att säga om både manligt och kvinnligt kön passar
Lazuli Tintomara, eller om bägge kategorierna är lika osanna. På
maskeradbalen säger hen sig ha varit ”utklädd till flicka” och hen
klär sig i omväxlande könsuttryck alltefter vad som passar bäst (s. 187).
Däremot säger Lazuli Tintomara aldrig emot när hen könas i berättelsen. Hen protesterar lika lite när Onkeln kallar hen ”unge man”
som när brodern säger ”syster” (s. 160 och 98). Lazuli Tintomara
verkar inte ha några som helst svårigheter att leva eller passera som
vare sig man eller kvinna. De kön som tilldelas hen ger helt enkelt
intryck av att vara irrelevanta. Hen låter omgivningen hållas, men
tycks själv oförstående inför alla de sociala gränser som människor
försöker sätta upp kring hen.
Androgynmyten förs upp till ytan av en dialog mellan två ”chirurger”, eller läkare, i den fjärde boken. Scenen är viktig för förståelsen av
Lazuli Tintomara, men hen själv deltar inte annat än som tyst, anonymiserad kropp med ansiktet övertäckt. Kirurgerna har undersökt hen
på uppdrag av polismakten, eller, som de gissar, ”nyfikenhet å högre
ort” – troligen syftande på den kärlekskranke hertig Carl (s. 49).417
Lazuli Tintomara har väckt begär hos både män och kvinnor, ”tre eller
kanske fyra, fem unga karlar; – och likaså tre eller väl flera unga, söta
flickor, väl uppfostrade flickor”, och därför behöver det klargöras hur
hens kropp egentligen är beskaffad. Män måste begära kvinnor och
kvinnor män, och därför går det inte an att samma person begärs av
bägge kategorierna: ”Polisen synes ej tåla, att en och samma menniska
älskas af alla slags personer.” (s. 51)418
Något riktigt svar har de två kirurgerna dock inte kommit fram till.
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Halsens och bröstets början, som jag såg, voro af en mycket
behaglig, men underbar struktur, som syntes tillåta, att
den förra stundom skulle kunna höjas, jemte det sednares
sammandragning eller förhårdning; och tvertom, vid
andra tillfällen, det sednare litet vidgas, jemte hela figurens
förminskning. (Ibid.)
Det är den förste kirurgen som beskriver det han uppfattar som en
tvetydig kropp, men han avfärdas av sin kollega. Halvt skämtsamt introducerar den andre kirurgen i stället ett nytt koncept: Platons androgyn.
”Ni känner till de Gamles mening om Androgynerna?”, frågar andre
kirurgen (s. 52). Det gör hans följeslagare inte, så andre kirurgen återberättar Platons myt om hur människan ursprungligen skapades till
”[i]cke man, och ej qvinna, utan rätt och slätt menniska” (s. 53). Kirurgens version av myten är, som Anders Persson påpekat, starkt färgad
av kristendomen och framför allt Böhme.419 Något så ”fullständigt,
sjelf-tillräckligt” som den ursprungliga, androgyna människan
kunde inte finnas efter syndafallet. Därför föll människan sönder ”i
tvenne kön, hvilkas öde skulle bli, att till Ve eller Väl jaga hvarann
oupphörligt” (s. 53).
Lazuli Tintomara överskrider inte bara gränserna för kön, utan
över huvud taget för mänsklighet. Hen klättrar i träd och teaterkulisser, liknas vid häst och rådjur och härmar framgångsrikt en ekorre
(s. 79, 174 och 170). I artikeln ”Något alltför djuriskt?” (2004) har
Johan Svedjedal argumenterat för att Lazuli Tintomara framför allt
ska ses som ett himmelskt djur, ett ”animal coeleste”. ”Hon ifrågasätter inte så mycket föreställningar om kvinnlighet kontra manlighet
som hon utmanar dem om mänsklighet”, skriver Svedjedal.420 Som
han påpekar är även androgynen en social konstruktion. Men att
Lazuli Tintomara ska läsas som en länk mellan människa och Gud
utesluter knappast hens androgyni – snarare tvärtom. Att vara en
länk man–kvinna och en länk människa–Gud hänger ihop i den
androgyntradition som Almqvist skriver i.
En av anledningarna till att Almqvist intresserade sig för androgynmyten är säkert att han lockades av den romantiska drömmen om två
kön som smälter samman i en enda, himmelsk gestalt. En annan är
att det helt enkelt är en myt som var populär i hans samtid. Svedjedal
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”f ö r s t e

ch i ru rge n .

Tillåter således min herre,
såsom förman, att jag i
protokollet får kalla den
der en Androgyn? Polisen
vill hafva vårt skriftliga
yttrande i morgon.
a n d r e ch i ru rge n .

Chimerer herre, lärda chimerer. Den varelsen är ingen Androgyn, utan alldeles
som andra menniskor. Lita
på mig, jag vet hvad jag
säger. Det der om Androgyn hafva folk endast påhittat för att finna en förklaring på det de ej begripa.
f ö r s t e ch i ru rge n .

Och af hvilket kön är då
denna person?
a n d r e ch i ru rge n .

Ja – grubbla på det!” (s. 54)

har kanske rätt i att det var himmelska djur som Almqvist framför allt
ville skildra.421 Det intressanta är att han gör det genom androgyngestalten, just eftersom detta var en vanlig och lättillgänglig bild.
Genom kirurgernas dialog formuleras möjligheten att Lazuli
Tintomara skulle kunna vara en androgyn. Svedjedal påpekar att idén
omedelbart avfärdas av samme kirurg som har uttalat den, men det
är mindre viktigt eftersom den redan har aktualiserats hos läsaren.422
Ordet är sagt, och tanken är väckt. Plötsligt är det möjligt att föreställa sig gestalten som något annat än man eller kvinna.
Lazuli Tintomara växlar mellan könen på ett betydligt mer genomgripande sätt än den klassiska kvinnoandrogynen, även om porträttet
tveklöst har hämtat inspiration därifrån. Det är dess närhet till den
romantiska androgyntraditionen som gör det möjligt att läsa hen som
en kvinna. Men även om Lazuli Tintomara bär tydligt släktskap med
romantikens androgyner – särskilt Mignon i Wilhelm Meisters Lehrjahre
– kan vi knappast se hen som en kvinna på samma sätt som MacLeod
och Krimmer argumenterar för beträffande Mignon. Lazuli Tintomara
gör trans genom att konsekvent vägra all konsekvens, genom att
kontinuerligt göra sig själv som omväxlande flicka, pojke, både och
eller ingetdera. Till skillnad från Mignon åtrås Lazuli Tintomara
dessutom som såväl kvinna och man som transgestalt. Hos Lazuli
Tintomara är könsväxlingarna och begären alltför många för att en
enskild riktning ska kunna utläsas, och någon heterosexualitet är
det svårt att tala om. Fullt så enkelt som att Lazuli Tintomara är en
kvinnlig androgyn är det inte.
Detta hänger samman med de avsteg Almqvist gör från den traditionella romantiska androgyntraditionen, avsteg som för Lazuli
Tintomara bort från den himmelska, kvinnliga och avsexualiserade
androgynen. Det för oss till frågan om var gränserna för androgyniteten går. Hur okroppslig kan en kropp vara?
h ur a nd rogy n a
k n a nd rogy ne n b l
i?

År 1850 – 16 år efter att Drottningens juvelsmycke gavs ut – nämns
Lazuli Tintomara i en teaterrecension. Hen har egentligen ingenting
med den att göra, men tas upp som kontrast till en ”hermafroditisk
personlighet” i pjäsen:
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Och hvad skola vi säga om den der vedervärdiga […]
hermafroditen? Tinto mara [sic], ljufva, poetiska skapelse,
göm dig för denna sminkade, nigande otäcking med stark
skäggbotten, denna osmakliga androgyn, som binder skorna
med korsband och usurperar bruket af byxor!423
Tintomara – den ”poetiska” och ”ljufva” figuren – bör akta sig för
sin motsats, den ”osmakliga” androgynen vars kropp uppvisar flera
olika könsuttryck genom smink, skägg, nigningar och byxor. Den
romantiska androgyn som beskrevs i förra avsnittet får här en tydlig
motbild. Teaterrecensenten vill vakta Tintomaras renhet, så att den
inte besmittas med detta andra.
Samtidigt som androgynen idealiserats som en bild av mänsklig fullkomlighet har de personer som i verkligheten placerat sig mellan kategorierna manligt och kvinnligt hatats och föraktats. Till transmotivets mest
påfallande ironier hör skillnaden mellan två typer av transuttryck, det
som ibland kallats distinktionen mellan (estetisk och filosofisk) androgyni och (jordisk) ”hermafroditism”.424 Androgynen förknippas med
sublimitet och en förutsättning för dess potential är – paradoxalt nog
eftersom den samtidigt är erotiskt laddad – att den är bortom all kroppslighet. Desto mer jordnära är dess motsats
”hermafroditen”.
” H E R M A F R OD I T E N ”
”Hermafroditens” kroppslighet finns med redan i ordets
antika ursprung. Myten om Hermafroditos har framför
allt levt vidare genom Ovidius bild i Metamorfoser. Där
slås han samman med nymfen Salamacis så att de två
kropparna blir en enda, ”en dubbelgestalt som inte kan
kallas / kvinna och ej heller man; de är ingetdera, men
båda”.425 I motsats till androgynen, som inte har något
kön, har ”hermafroditen” två – samtidigt som den till
skillnad från androgynen har blivit halv, ofullkomlig i
stället för hel.
DEN JORDISKA
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Att ”hermafroditism” har varit ett både vetenskapligt
och vanligt begrepp för att beteckna könsöverskridare gör
det verklighetsanknutet på ett sätt som androgyni inte
är. Androgynen har varit ett ideal, men ”hermafroditen”
har varit en realitet. Flera forskare har intresserat sig för
denna skillnad. Den amerikanska litteraturvetaren Kari
Weil skriver att androgyni innebär en balanserad förening
av två komplementära kön, medan ”hermafrodit”-myten
bygger på föreningen av två kroppar ”som tävlar med,
snarare än kompletterar varandra”.426 Detsamma menar
litteraturvetaren Ruth Gilbert, som skriver att androgyni
förknippas med ett fullbordat tillstånd, ett slags andligt
överstigande av könslig skillnad och kroppslighet. ”Hermafroditism”, däremot, synliggör i stället könsskillnader,
både kroppsliga och andra.427
”Androgyn” och ”hermafrodit” är ett praktiskt begreppspar för att synliggöra distinktionen mellan himmelskhet
och kroppslighet. Men orden har ofta använts synonymt,
även när skillnaden mellan oskuldsfull könlöshet och
sexuellt laddade könsväxlingar funnits där. Gilbert understryker också att det är omöjligt att dra några exakta
gränser mellan dem och att de två kategorierna alltid har
överlappat varandra.428 Även Weil talar om ”ironins ironi,
eller androgynitetens ironi” som ”avslöjar hermafroditen
inom androgynen”.429
Ett intressant exempel på kategoriernas utbytbarhet
är den amerikanska romanen The Hermaphrodite av
Julia Ward Howe. Den skrevs under 1840-talet men blev
aldrig färdig och publicerades inte förrän 2004. I denna
utvecklingsroman är den könsöverskridande personen, till
skillnad från i de romantiska utvecklingsromaner som beskrevs tidigare, textens huvudperson i stället för ett komplement till en manlig protagonist. Laurence föds utan att
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omgivningen kan bestämma hens kön, men uppfostras
som pojke. Hen är alltså vad som i samtiden kallades
”hermafrodit” – vad vi skulle kalla intersexperson – men
på alla andra sätt liknar hen den romantiska androgynen:
överjordiskt vacker, änglalik och oskuldsfull. När Laurence
i slutet av romanen ligger på sin dödsbädd förklarar en
läkare att han tidigare bara sett liknande symptom hos
”enkelt sammansatta individer, med svaga och osäkra instinkter”.430 Det han ger uttryck för är föreställningen om
könsöverskridanden som tecken på låg utvecklingsgrad.431
Men Laurence liknar inte dessa personer. En av hens
vänner, som sägs ha läst Swedenborg, säger att Laurence
är ”ett himmelskt övermänskligt mysterium, en odelad,
fullständig själ”.432 Här kombineras med andra ord poesins
androgyn och verklighetens ”hermafrodit” i en enda,
samtidigt himmelsk och jordisk, gestalt.
Det är inte fråga om att de två kategorierna är helt
skilda från varandra. Tvärtom följs idealet och motbilden ständigt åt. Det är denna rörelse, där åtskillnaden
samtidigt upprätthålls och faller samman, som skapar
spänningen i distinktionen.

Androgynitetens gränser
För att förtydliga skillnaden mellan androgyn och hermafrodit kan det
vara värt att dra sig till minnes en av de personer som beskrevs i förordet. Detaljer i den recenserade pjäs jag nämnde stämmer överens med
konditorn Aron Forss liv. Tid (1850-tal), plats (Uppsala) och påstådd
könstillhörighet (”hermafrodit”) är desamma. Det är inte otänkbart att
recensionens ”nigande otäcking med stark skäggbotten” var en karikatyr av en verklig person.433 Huvudpersonen i den recenserade pjäsen,
”mamsell Bager”, var ett nidporträtt av kvinnosakskvinnan Sophie Sager
(1825–1902). Porträttet var så tydligt att hon ska ha stämt både teatern
och Aftonbladet, den senare för att ha publicerat recensionen.434 Möjligen
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har också mamsell Bager-gestaltens könsöverskridande vän en verklig
förlaga.435 Det går knappast att belägga, men ryktena om Aron Forss
”hermafroditism” i kombination med teaterrecensionens äcklade beskrivning av pjäsens gestalt visar att distinktionen mellan ”hermafroditism” och androgyni var högst verklig i mitten av det svenska 1800-talet.
Det åtskiljande av Lazuli Tintomara och den ”vedervärdiga […]
hermafroditen” som teaterrecensionen i Aftonbladet vill göra är därmed
inte helt oväntad.436 Att idealisera androgynitet behöver inte betyda att
idealisera – eller ens acceptera – könsöverskridare. Snarare tvärtom.
Spänningen mellan könlöshet och kroppslighet finns med i den
romantiska androgyntradition som Almqvist skriver i, och mycket
talar för att hans förståelse av androgynitet präglades av just denna
motsättning. Anders Persson, som är den som närmast undersökt
androgyntraditionen i förhållande till Drottningens juvelsmycke, menar
att Almqvists tankar om androgynen kommer från flera håll. Almqvist var starkt influerad av Swedenborg och följde hans androgynidé
nära, men inspirerades också av en bredare romantisk tradition.437 I
Drottningens juvelsmycke pekar Persson särskilt ut arvet från Böhme.438
Böhmetraditionen gör tydlig skillnad mellan det asexuella androgynidealet och dess motsats: en tvåkönad gestalt.439
Kanske bygger dramatiken i Drottningens juvelsmycke på distinktionen andlig androgyni kontra kroppslig ”hermafroditism”, och fascinationen hos läsaren såväl som gestalterna i berättelsen på osäkerheten
kring vad Lazuli Tintomara egentligen representerar. Persson menar
att Lazuli Tintomara i den första halvan av romanen beskrivs som en
androgyn, men senare tvingas in i en ”hermafroditisk” kroppslighet
av de andra gestalternas begär. Eftersom androgynen är asexuell blir
Lazuli Tintomara kroppslig när andra personer driver in hen i ett
sexuellt begärsspel.440 Den himmelska androgynen är på många sätt
ett okomplicerat ideal eftersom hela dess attraktionskraft bygger på
en avsaknad av kroppslighet. När androgynen blir kropp blir den,
precis som Persson påpekar, en källa till skam och förskräckelse.
           
Det intressanta med Drottningens juvelsmycke är att den bygger upp en
spänning kring oskuld–sexualitet och himmelskhet–kroppslighet,
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men vägrar gå med på att dessa är några motsatspar. Lazuli Tinto
mara personifierar ett androgynt ideal, samtidigt som hen snarare
har för mycket kropp än ingen kroppslighet alls.
På samma sätt aktualiseras och avfärdas motsatsparet manligt–
kvinnligt i romanen. Lazuli Tintomara är inte en kvinnoandrogyn
lockande flicka, men inte en pojke heller. Hen visar upp kön i över
flöd, ett nytt för varje människa som betraktar hen.

k ärle kslä n gta n
Det går att ifrågasätta om en kropp som alla begär kan vara

icke-sexuell. Själv tycks Lazuli Tintomara sakna begär. Hens reaktion
på den kärlek som möter hen är förskräckelse. Däremot saknar Lazuli
Tintomara inte alls känslor. Hen uttrycker varm kärlek för sin mor
och Gustaf IV Adolf, och säger att ”[h]ade jag ej ett hjerta – o vore jag
en tiger” så skulle det inte vara så svårt med alla som förälskade sig i
hen (s. 208). Det är inte känslor som saknas, bara sexuella sådana.441
Lazuli Tintomaras begärslöshet bör läsas utifrån den oskuldsfulla
kvinnoandrogyn som beskrevs i det förra avsnittet. Det är ett sätt att
hålla gestalten inom majoritetssamhällets gränser. I en äldre analys
av Drottningens juvelsmycke, Johan Mortensens från 1917, argumenteras
det häftigt för att romanen inte alls är osedlig. Mortensen diskuterar
den eventuella osedligheten, pekar ut några särskilt erotiska scener
och fastslår att Almqvist nog hade kunnat göra något oanständigt av
stoffet – om han velat. ”Vilken följd av rent perversa situationer skulle
icke kunna framspringa ur Tintomaras egendomliga naturell!”442
För Mortensen bottnar detta i en förståelse av huvudpersonen som
varken androgyn eller ”hermafrodit” utan rätt och slätt kvinnlig:
”[B]ortser man från vissa osannolikheter och osmakligheter, verkar
Tintomara ren och kysk som den unga, oskyldiga flicka hon är.”443
Mortensen tycks göra samma åtskillnad som teaterrecensionen
mellan Lazuli Tintomara och ”hermafroditen”. Vi har å ena sidan
den oskuldsfulla, rena flickan Tintomara, å andra sidan någonting
osmakligt, könsöverskridande och sexuellt laddat.
Åtskillnaden är uppenbarligen viktig för hur Lazuli Tintomara
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har tolkats. Det handlar om en spänning mellan oskuld och erotik som
inte bara spelar roll för Lazuli Tintomara utan också för transmotiven i
stort. Begärsekonomin i Drottningens juvelsmycke speglas i andra translitterära verk.
A TT GÖRA TRA NS SO M E ROTI K

En slående dubbelhet vad gäller transmotiv är att transgestalten å ena
sidan avskys och föraktas, å andra sidan laddas med erotik.444 Som vi såg
i förra kapitlet är sexskildringarna en väsentlig del av Lasse-Maja-myten.
Trots att Lasse-Maja och Lazuli Tintomara är transgestalter från samma
period har forskningen inte jämfört dem i någon högre utsträckning.
Det är synd, eftersom en sådan jämförelse synliggör väsentliga skillnader
inom det litterära fältet under denna period. Almqvist föddes åtta år efter
Molin, och Drottningens juvelsmycke gavs ut bara ett år efter Lasse-Majas
självbiografi. Både Molin och Almqvist borde dessutom kunna räknas
till de mest inflytelserika svenska författarna. Ändå skiljer sig deras verk
åt så pass mycket att det är som om de befann sig i var sitt universum.
Almqvist idealiserade visserligen det folkliga bondelivet men tillhörde –
om än periodvis fattig – en intellektuell överklass.445 Att han och Molin
levde i olika, parallella, världar märks bland annat i deras sexskildringar.
Det enda i Almqvists produktion som matchar sexscenerna hos LasseMaja är kanske originalversionen (som inte gavs ut förrän 1960) av
hans kristen-pornografiska Murnis. Drottningens juvelsmycke innehåller
inga explicita sexscener. Däremot är den proppfull av mer eller mindre
tillbakahållet sexuellt begär. Och bland translitteraturens erotiska gestalter – från de rodnande
kvinnoandrogynernas
jungfruliga dragningskraft till Lasse-Majas
B E G Ä R S OBJ E KT E T
frimodiga berättelser om
Vad som ligger bakom transgestaltens erotiska kraft
sex i alla möjliga olika
har diskuterats utförligt i forskningen. Det har kopplats
varianter och begärsrikttill Lacans symboliska respektive imaginära stadium,
ningar – är Lazuli Tintomöjligheten till samkönat begär och heteropatriarkatets
mara något av begärsobjektens begärsobjekt.
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vilja att både äta kakan och ha den kvar.446 Förklaringarna
är många, men en aspekt återkommer: den erotiska
potentialen i transmotiv bygger på möjligheter, överskridandet av vissa gränser som annars sätts upp för kön och
sexuellt begär. Det är ingen slump att Casanova beskriver
transmaskulina gestalter, eller att lord Byron skildrar Don
Juans erfarenheter av att växla kön.447
Samhällets gränser för korrekta kön är snäva, och lika
snäva är de för vad som anses vara ett korrekt begär.
Genom transgestalten luckras några av de gränserna
upp. I sammanhang där samkönat begär är omöjligt att
formulera eller ens känna erbjuder transgestalten flera
uttrycksmöjligheter. I Tiina Rosenbergs studie av byxroller
understryks rollens potential som flexibelt begärsobjekt.
Oavsett hur åskådaren själv identifierar sig kan hen attraheras av byxrollen.448 Transgestalten möjliggör inte bara
samkönat begär, utan begär åt och från alla tänkbara håll.
Rosenbergs resonemang är inte bara tillämpligt
på transmaskulinitet, något som blir tydligt i danska
Thomasine Gyllembourgs novell ”En episode”. Huvudpersonens attraktionskraft fungerar på både kvinnor och
män, vilket leder till en romantisk förväxlingskomedi
som formligen osar av halvt artikulerad sexualitet. I
novellen tar Adolph namnet Lene och en tjänst som
kammarjungfru för att få vara med sin älskade, och
kommer henne allt närmare samtidigt som hennes far
och bror slåss om Lenes gunst.
Herrarna betraktade mig uppifrån och ned. Kammarjunkaren utbrast i lovtal över min person, och svor
på, att jag var en fullkomlig romersk skönhet; sådana
svarta brinnande ögon, en sådan klar, brunaktig hy,
sådana präktiga, junoniska former […].449
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Adolph/Lene är inte bara ”nästan vackrare som fruntimmer än som manfolk” enligt sin syster, utan ställer
till ett helt svartsjukedrama mellan sin älskades far och
bror.450 Samtidigt pågår en flirt med både heterosexuella
och lesbiska anstrykningar, mellan Lene och den älskade
Therese. Ett liknande motiv finns i ett utkast till Clas Livijns
romanfragment ”Axel Sigfridsson” (1817), där huvudpersonen också blir kvinna för sin älskades skull. Även här
växlas klass och kön samtidigt, och klasskillnaderna mellan
studenten och den fattiga marknadsförsäljerskan vänds
upp och ned när Axel säger att han vill följa sin Victoria
”såsom din piga eller såsom din biträdarinna”.451 Könsväxlingen är ett sätt för det förälskade, men ogifta, paret att
kunna leva tillsammans. Den är också erotiskt laddad. De
unga älskande hjälps åt att lära Axel föra sig som en kvinna, ”det ena infallet jagade det andra; skämt, försäkringar
och varma kyssar blefvo slutet af alltsammans”.452 Att göra
trans är en möjlighet att både leva som jämlikar och att
förverkliga en sexuell relation. Det sistnämda gäller i flera
verk. I Vilhelm Fredrik Palmblads Aurora Königsmark och
hennes slägt (1846–1849) har till exempel lady Southampton
kunnat följa sin älskade och föda hans barn genom att
agera hans ”vackra page”.453
Transgestalten kan inte bara möjliggöra överskridandet
av gränserna för vilka kroppar som får begäras av vilka
personer, utan även de gränser för vad som inom en viss
kontext går att föreställa sig hos ett visst kön. I en könsöverskridande kropp kan det feminint kodade sexuella
objektet och det maskulint kodade aktiva subjektet mötas.
Erotiken i Lasse-Maja-gestalten ligger inte bara i begärsobjektets flexibilitet utan också i hens förmåga att uppvisa
ett kvinnligt yttre samtidigt med personlighetsdrag som
uppfattas som manliga. Samma sak syns i Honoré de
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Balzacs Sarrasine (1830), där den manlige huvudpersonen
förälskar sig i operasångerskan La Zambinella. Han ser
henne som den perfekta kvinnan, men har inte förstått att
kvinnor inte får uppträda på Operan och att Zambinella är
en kastratsångare och transkvinna. Zambinella flirtar med
honom med en blandning av kvinnlig blygsamhet och
manlig rättframhet, försöker komma ut men tillbakavisas
av huvudpersonen. I stället frossar Sarrasine i de drag som
han tycker är kvinnliga och blir överlycklig när Zambinella
skräms av en orm: ”[K]ommer ni att fortsätta våga låtsas
att ni inte är en kvinna?”454
En sådan förtjusning i kombinationen av feminint
yttre och maskulin aktivitet speglas också av en älskarinna i transfeminina abbé de Choisys memoarer från tidigt
1700-tal:
– Jag försvarade mig inte, berättade hon för mig
en dag, så som jag hade gjort mot en herre: det
enda jag såg var en vacker dam, och varför skulle
jag hindra mig från att älska henne? Vilka fördelar
ger inte kvinnodräkten! Samtidigt som vi låter oss
imponeras av det manliga mod som ännu besjälar
kroppen, förförs vi av det täcka könets behag som
genast försätter oss i ett tillstånd av osäkerhet.455
Något stabilt motsatspar man–kvinna finns det inte. Det
är det manliga hjärtat som förför, men det är kvinnligheten som gör att älskarinnan känner sig trygg att älska.
Samma syfte fyller transmaskuliniteten för Arla i Anne
Charlotte Leﬄers novell ”I krig med samhället” (1883).
Från början är det Arlas make Berndtson som växlar till
arbetare, men Arla följer honom iklädd samma identitet.
Han erfar ”en egen njutning af att se henne i denna
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förklädnad, bortblandad bland detta råa sällskap, med
så mycket som möjligt manliga fasoner” eftersom han
vet ”att bakom detta antagna yttre [gömmer] sig en fin,
vek, skönhetsälskande och ömt hängifven hustru”.456
Den erotiska laddningen hör här samman med tre av
transgörandets möjliga funktioner. Berndtsons njutning
bygger för det första på att han (men ingen annan) vet
att Arla har en stabil kvinnoidentitet och -kropp bevarade under kläderna. För det andra är mansklädseln
en möjlighet för Arla att följa Berndtson ”öfveralt”, till
”de ruskigaste kvarteren i de stora städerna”, närmare
bestämt ett sätt för henne att visa sitt engagemang och
sin anpassning till makens liv.457 För det tredje innebär
Arla-som-arbetare en växling av både kön och klass.
Klassväxlingen har inte sällan varit en väsentlig del
av erotiskt laddade transmotiv. Elisabeth Krimmer
påpekar att teaterns byxroller inte bara porträtterade
män, utan män av lägre samhällsklasser: bönder, romer
och tjänare.458
Erotiseringen av transmaskulinitet och transfemininitet
ser ofta olika ut, och separata maskulina respektive
feminina traditioner kommer jag att undersöka närmare i
avsnitten ”Ciskvinnan i manskläder” och ”Transfemininitet
som manlig homosexualitet”. Generellt sett präglas transmotivets erotiska potential av de utökade möjligheter som
könsväxlingen anses ge, och de möjligheterna är inte desamma för kvinnor som för män. När Arla är man är det
rörelsefrihet och gemenskap som maken åtrår. När abbé
de Choisy är kvinna är det i stället mjukhet och skönhet
som begärs. Gemensamt för dem är en dubbel position, där
traditionellt manliga och kvinnliga drag kan kombineras.
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a
Lzuli som väninna
Av alla litteraturhistoriens erotiskt laddade transgestalter är Lazuli
Tintomara en av de mest intressanta. Hen åtrås av alla, oavsett vilket
kön hen uppfattas som.
Den återkommande leken med motsatsparet oskuld–sexualitet
i Drottningens juvelsmycke aktualiseras i relationerna mellan Lazuli
Tintomara och systrarna Amanda och Adolfine. Där byggs begäret
upp av osäkerheten kring hur Lazuli Tintomaras kön ska tolkas. Här
finns ännu en koppling till kvinnoandrogynen och tolkningen av
Lazuli Tintomara som kvinna: om hen är kvinna blir erotiken lättare
för systrarna att hantera.
När Adolfine träffar Lazuli Tintomara första gången attraheras hon
av hen, men bestämmer sig för att hennes känslor är ofarliga, ”vi äro
begge fruntimmer, tänkte hon, och det gör ingenting!” (s. 79). Läsaren
får en vink om att säkerheten inte är fullt så säker när Adolfine inte
kan höra om Lazuli Tintomara kallas för ett kvinnligt eller manligt
namn, donna Zouras eller don Azouras. Men när paret möts nästa
gång är Adolfine – oklart varför – säker på att Lazuli är en flicka, trots
att hen nu uppträder som ung pojke och betjänt åt hennes onkel.
Hon läser hen helt enkelt som en ciskvinna i manskläder. Efter mötet
i teaterkulisserna säger sig Adolfine vara säker på Lazulis kvinnliga
kön, varför både hon och hennes syster Amanda kan förälska sig i
hen i lugn och ro. ”En flicka får jag älska!” utbrister Adolfine, och
fortsätter: ”hvad lycka, att denna flickas bild kan fylla mitt hjertas
behof, fast jag sjelf är en flicka? Ett under, men verkligt ändå! och jag
erfar en himmel af denna vänskap.” (s. 184)
Två flickor kan nämligen älska varandra utan att det är farligt. Den
lesbiska hotbild som fanns vid den här tiden var diffus – forskarna
grälar om huruvida den ens fanns. I den numera klassiska Surpassing
the Love of Men (1981) beskriver Lillian Faderman äldre tiders kärlek
mellan kvinnor som ingående i ett kontinuum av vänskap och
sexuellt begär. Relationer mellan kvinnor kunde vara öppet passionerade eftersom de tolkades som asexuella av såväl de inblandade själva
som omgivningen. Kvinnor kunde därför ”kyssas, smeka varandra,
sova tillsammans, ge utlopp för yttranden om översvallande kärlek
och löften om evig trohet” men ändå se sina relationer som helt
oskuldsfulla.459 Det var först efter sexualvetenskapens framväxt i
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”Adolfine. Du vet icke
Amanda, hvad jag vet, och
som gör mig så lycklig.
Vill du lofva, att ej yppa
den största hemlighet?
för ingen – ej för Julie – ej
för vår goda Mor – ej för
Morbror –
Amanda. Gud, att förnuftet
hos dig ännu så dröjer att
komma! Bästa Adolfine! en
främmande yngling så nära
dig och så ofta, betänk!
Adolfine. Han är en flicka:
det anar du ej. […]
Amanda. En flicka! en
flicka? Då är det ej heller
illa, att Lazuli och jag ofta,
ofta sjunga tillsammans?”
(s. 168)

slutet av 1800-talet som lesbiskheten blev ett hot, enligt Faderman.460
Senare forskning har menat att Faderman i alltför hög grad avskriver tidigare diskurser om lesbiskhet. Terry Castle beskriver i The
Apparitional Lesbian (1993) betydligt fler uppfattningar om samkönad
kvinnlig sexualitet och historikern Martha Vicinus menar att den var
en hotbild under hela 1800-talet, något som i svensk kontext bekräftats av Pia Laskar.461 Men var hotbilden relevant för adelsflickor som
Amanda och Adolfine? Laskar beskriver hur sexuellt begär mellan
kvinnor under 1800-talet kopplades ihop med ”hermafroditism”. Det
är tveksamt om sådant begär kunde frikopplas från den kategorin.
Förstorad klitoris verkar ha setts som en förutsättning för samlag
mellan kvinnor. Sådana könsöverskridande kroppar antogs i kolonialistisk anda framför allt finnas i andra, föregivet mindre utvecklade,
länder och folkslag.462
Hur det än var med den lesbiska hotbilden var den knappast så
stark att Adolfine och Amanda behövde bekymra sig nämnvärt om
den. Borgström menar att de gör Lazuli till flicka just för att kunna
förälska sig i hen, och jag är böjd att hålla med.463 Oavsett i vilken
mån sex mellan kvinnor var en tänkbar eller otänkbar möjlighet
i början av 1800-talet kan vi konstatera att det var fullt möjligt att
skildra nära, intima relationer mellan kvinnor som icke-sexuella.
Den romantiska väninnekärleken var en acceptabel känsla och därför
är det inte konstigt att både Amanda och Adolfine så glatt ger sig
hän. De använder till och med Lazuli, det vill säga den pojke de så
småningom ser som en utklädd flicka, för att arbeta bort en felaktig
heterosexuell kärlek. Deras respektive fästmän, Ferdinand och
Clas Henrik, har gjort sig omöjliga som friare efter att ha deltagit i
mordförsöket på Gustaf III. Men redan innan fästmännens konspiratoriska planer avslöjades uppstod problem i förhållandet. Adolfine
har nämligen utvecklat en böjelse för sin systers fästman Ferdinand.
Uttryckligen säger hon att det är denna som ska botas genom att
hans bild ersätts med Lazulis. ”Jag har börjat med all makt arbeta
in i min själ en annan varelse, en bild, som ej kan skada; en bild
af ädlaste slag”, säger Adolfine, och konstaterar senare att systerns
fästman ”herrskar här icke mer” (s. 167 och 184).
Den felaktiga heterosexualiteten, det vill säga kärleken till systerns fästman, botas genom en kärlek vars riktning är minst sagt
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oklar. Adolfine tillåter sig att älska Lazuli eftersom hon gissar – eller
övertalar sig själv – att vännen är en flicka.
Den romantiska väninnekärleken var kanske inte den enda möjliga tolkningen av nära relationer mellan kvinnor, men det var en
möjlighet. Och i scenerna med Lazuli och Amanda eller Adolfine
framställs väninnekärleken som just en möjlighet av många. Tillsammans med Adolfines bedyranden om hur enkelt och härligt det
är att älska en flicka gnager hos läsaren tvivlet om både Lazulis kön
och relationernas oskuldsfullhet.
Adolfine, som är den mer känslosamma av systrarna, utbrister
i ett helt lovtal över sin rena och oskuldsfulla vänskap. ”Det är så
vackert, så oskyldigt. Jag har aldrig förr, så som nu, erfarit hvad värde
är uti en glädje, som endast är oskyldig.” (s. 185) Det passionerade
talet om vänskapens renhet är så överdrivet att det är omöjligt att ta
Adolfine på allvar. Hon formulerar sina känslor som svala, ”på kärlek
bränner man sig ,.. [sic] men i vänskap är en låga utan ..”. Lovtalet
till vänskapen får en humoristisk prägel, och det är inte bara för att
dess föremål inte tycks besvara känslorna. Framför allt präglas talet
uppenbart av just den passion som det inte borde innehålla.
Adolfine. Kalla mig systerligt och ömt Du, ej fröken.
Lazuli. Ja.
Adolfine. Och gif mig en kyss härpå, Lazuli, en vacker
systerlig kyss.
Lazuli. Se så .. [sic] En till? Du ser så god ut.
Adolfine. Hvad jag är glad. Det går en glädje genom hela
mitt väsende. (s. 186f.)
Att det finns ett drag av ironi i återgivningen av Adolfines lovtal över
vänskapen är tydligt.464 Däremot är det svårt att säga om den beror på
svårigheten att dra gränser mellan den oskuldsfulla vänskapen och
den passionerade kärleken eller om det handlar om den högst osäkra
tolkningen av Lazulis flickskap. Senare i berättelsen, efter att systrarnas förälskelse i Lazuli Tintomara är ett faktum, tycks bägge tvärtom
ha bestämt sig för att hen är en pojke. Hur det har gått till sägs det
ingenting om. Plötsligt är hen bara ”han” och ”att Lazuli var bara en
flicka” är en lögn (s. 211).
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Att ingen vet, men nästan alla undrar över, Lazuli Tintomaras kön,
är en viktig drivkraft för både romangestalterna och läsaren. Ovissheten skapar en erotisk laddning som de flesta i romanen dras till, men
som också utgör ett stort problem. Svaret på gåtan om begärsobjektets
kön är också svaret på hur begäret ska tolkas. Om det kan förstås
utifrån en samhälleligt acceptabel modell är allting frid och fröjd – om
inte, utgör det ett hot.

( S A M ) KÖ N A D E B E G Ä R
Amandas och Adolfines förälskelse i Lazuli Tintomara
aktualiserar hur transgöranden använts för att aktivera
queera begär. De åtrår en pojke som de säger är en flicka
som de säger klätt ut sig till pojke. Om det begäret ska
kallas samkönat eller ej går inte att avgöra, och det är just
det som är poängen. Som vi redan sett kan transgestalten
möjliggöra begär från och till en mängd olika håll. I
Balzacs La fille aux yeux d’or (1835) klär den vackra Paquita
ut Henri till kvinna för att kunna ligga med en man. Om
det är ett heterosexuellt begär som görs lesbiskt eller ett
lesbiskt som är heterosexuellt är svårt att svara på.465
Transmotiv skapar queera läckage nästan per definition.
Huvudpersonen i Edvard Saltzas Johan von Tournejsen
(1810–1811) utväxlar ömhetsbevis med den ”[s]köne
yngling” han träﬀar redan innan han förstår att det är
samma person som hans älskade Elvira.466 De homoerotiska aspekterna finns med i motivets själva funktion, och en
del berättelser kryllar av läckage som är så queera att de
knappt kan kallas läckage. Ibland utvecklas komplicerade
svartsjukedramer när män och kvinnor förälskar sig i
samma gestalt. Så sker till exempel i de tidigare nämnda
Séraphita av Balzac och ”En episode” av Gyllembourg.
Det händer att uttalat samkönade begär förverkligas,
som i Théophile Gautiers Mademoiselle de Maupin där
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När kärleksaﬀären mellan Regina/Iwo och älskaren
prins Fredrik i De sammansvurne uppdagas antyds det
också att den tolkas som en
kärleksaﬀär mellan män.
En kvinnlig bekant råkar få
tag på kärleksbrev mellan
Iwo och Fredrik och blir
väldigt generad innan hon
får veta att Iwo är Regina:
”’Detta är mig obegripligt …
i sanning jag förstår ett ord
häraf’ … yttrade hon under
högsta förlägenhet, och
vid de orden … ’det tycktes
vara skrifvet till en flicka’ …
uppblossade en tilltagande
rodnad öfver hela hennes
ansigte.” Se Zeipel, De
sammansvurne. D. 2, s. 102.

den transmaskulina gestalten verkar ligga med både den
manlige huvudpersonen och hans före detta älskarinna.467
Som regel håller sig dock dessa begär på ett längtansfullt,
smäktande plan. I Carl von Zeipels De sammansvurne
(1849) blir både kvinnor och män förtjusta i den vackre
Iwo, som tidigare varit den likaledes vackra Regina. Iwo
ler för sig själv när han tänker ”på alla de qvinnohiertan,
hon skulle sätta i brand” och är inte längre ”en vacker
flicka i karlkläder, utan en ung Antonius, utsänd på
äfventyr”.468 Upptakten till könsväxlingen är däremot
heterosexuell, och har skett för en älskares skull. Å andra
sidan är det, som sagt, svårt att säga var gränserna för
”heterosexuellt” går. Reginas/Iwos älskare vet inte ”under
hvilken drägt hon var skönast … som Iwo von Nurens,
eller som Regina von Bilow …”.469
Ett kortvarigt transgörande kan till och med vara ett
sätt att framhäva en gestalts status som erotiskt objekt.
I Wendela Hebbes Arabella (1841) har det egentligen
ingenting med intrigen att göra att titelpersonen antar
sin tvillingbrors identitet. Den korta könsväxlingen
markerar framför allt att Arabella är begärlig för huvudpersonen. Sådana transmaskulina gestalter är ofta ciskvinnor i manskläder, en gestalt som anknyter till den
kvinnoandrogyn som Lazuli Tintomara tolkats som.
Denna sorts vagt queera erotiska laddning är också tydlig
i Tegnérs romantiska versepos Axel, där den vackra Maria
blir soldat för att kunna följa sin älskade ut på slagfältet.
De rader som vi redan stött på i analysen av Blanches
Banditen är knappast svensk litteraturs mest lysande, men
talande för den erotiska potentialen i sådana gestalter:
”Hon liknade med svärd och bälte, / Gud Amor sjelf förklädd till hjelte”.470
Ciskvinnan i manskläder är som regel mycket vacker,
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och som Rosenberg påpekar i Byxbegär är en av denna
figurs funktioner att möjliggöra begär från flera olika
håll.471 Byxrollen förändrar inte några strukturer, menar
Rosenberg. Könssystemet förblir intakt, men däremot
görs dess gränser synliga. Begränsningarna blir tydliga i
och med att den pragmatiska könsväxlingen alls behövs,
samtidigt som denna ”visualiserar alternativa kvinnligheter och begärsmönster”.472 Till det kan läggas att det
inte bara är kvinnligheter som visualiseras. När någon
som tilldelats kvinnligt kön är man – om så bara för en
liten, liten stund – skildras både transerfarenheter och
maskuliniteter.
Den transmaskulina kombinationen av kvinnligt och
manligt kodade egenskaper har inte bara gjort motivet
erotiskt laddat, utan även kontroversiellt. Att kvinnor tar
sig manliga friheter kan också förstås som att de tar sig
sexuella friheter. Det är därför Émile Zolas Nana är
”[f]örklädd till karl” när hon besöker bordeller för att
”delta i utsvävningar”.473 I Rachildes (egentligen Marguerite
Eymery) Monsieur Vénus (1884) gör överklasskvinnan
Raoule sin fattige älskare Jacques till älskarinna och hustru,
och sig själv till hans man. I en alltmer sadistisk relation
tar Raoule inte enbart på sig ett manligt könsuttryck,
utan också ett manligt begär. Under vissa perioder har
transmaskulinitet setts som synonymt med sexarbete, och
mansdräkten varit ett sätt att marknadsföra sex.474 I
Matthew G. Lewis gotiska klassiker The Monk (1796) framkallar det erotiska begäret till en transmaskulin yngling till
och med en skräckintrig. Avslöjandet av pojken som kvinna
utlöser samtidigt sexuell laddning och ondska – överträdelsen av moraliska tabun inom två områden.475 Ännu fler
gränser överträds av mamma styrman/fru Susanne/matrosen John i Emilie Flygare-Carléns Jungfrutornet (1848).

I Monsieur Vénus verkar
Raoules begär framför allt
ha att göra med makt.
Raoule vänder upp och
ner på hierarkin mellan
deras kön, men befäster
och förstärker hierarkin
mellan deras klasstillhörigheter. Jacques blir inte
bara Raoules älskarinna,
utan hans slav.
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I början av romanen lever han som man och har en son
från en relation med en av de afrikanska slavar han
köper och säljer. Författaren tar starkt avstånd från den
slavhandel som Jungfrutornet skildrar. Samtidigt är det
svårt att veta exakt vad det är som gör att huvudpersonen
Albin bestämmer sig för att lämna skeppet så snart han
får höra mamma styrmans historia: slavhandeln, den
normöverskridande kärleksrelationen eller det likaledes
överskridande könsuttrycket.476 Senare i berättelsen
knyts Albins avsky dock tydligt till fru Susannes (tidigare
mamma styrman) sexualitet. Han lockas av den exotiska
kvinnlighet hon iscensätter, men skräms samtidigt. När
”den till nymf förvandlade amasonen” gör en tydlig invit
och samtidigt jämför honom med sin son stirrar han
”med en blick full af obeslöjad fasa” på ”denna qvinna,
som i sin lysande prakt syntes honom fulare och mera
afskyväckande än sjelfva sfinxerna”.477 Senare i berättelsen
är det genom att göra trans som matrosen John (också
mamma styrman, eller fru Susanne) återigen försöker
komma huvudpersonen nära – för att få tillfälle att antingen hämnas på eller ligga med honom.

T
intomara som yngling
Det är någonstans i virrvarret mellan könspositioner som å ena
sidan åtrås som män, å andra sidan som kvinnor, och som å ena
sidan är binära, å andra sidan utbytbara och å tredje sidan varken
det ena eller andra, som vi hittar Lazuli Tintomara. Hen kan, som vi
redan har sett, tolkas utifrån flera könade positioner. Det är inte bara
Amanda och Adolfine som riktar ett samkönat begär mot hen. Men
begäret förändras när det riktas från män mot en pojke.
I en läsning av Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre undersöker
Elisabeth Krimmer hur de transmaskulina gestalterna fungerar som
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en legitimering av homosocialt begär. Krimmer jämför tyska manliga
och kvinnliga författare kring sekelskiftet 1800 och kopplar dess
explosion av könsväxlingsmotiv till en ny könsideologi. I likhet med
MacLeod, som nämndes tidigare, konstaterar hon att de transmaskulina androgynerna i Wilhelm Meisters Lehrjahre framför allt är kvinnor.
Goethe tycks hela tiden framhäva att det finns en kvinnlig kropp
under (mans)kläderna och att det är den som huvudpersonen åtrår.
Så länge femininiteten understryks blir det riskfritt för männen att
förälska sig i de kvinnliga androgynerna. Med hjälp av kvinnokroppen i manskläder kan männen leva ut sitt begär till män och manlig
gemenskap utan att frångå den heterosexuella normen.478
Krimmers resonemang lämpar sig väl för applicering även på
Drottningens juvelsmycke. När Ferdinand och Clas Henrik förälskar sig
i den unge Tintomara – som de trots det kvinnliga namnet ser som
en pojke eftersom hen har manskläder på sig – sker det med läsarens
vetskap om att gestalten kan läsas som flicka. Och så snart de två
männen har fått var sin vink om att det skulle kunna finnas bröst
under deras kamrats väst låter de sig villigt övertygas: ”En flicka! en
förklädd flicka! Himmelska uppsyn […]!” (s. 191)
Ett explicit samkönat begär aktualiseras i Drottningens juvelsmycke
också genom Gustaf III. Romanens Gustaf III, som knappt deltar men
som handlingen kretsar kring, uttalar sig bara i en scen om Lazuli
Tintomara. Det sker på maskeraden där hen utnyttjats för att locka
honom till sin mördare. Han ser en flicka, ”vackrare än någon natur
kan härma”, men verkar förvånas över sitt intresse: ”Dunkla öde,
hvad har jag med denna flicka att göra?” (s. 62 och 63) Enligt Borgström beror Gustaf III:s förvåning på att han attraheras av en flicka,
vilket han inte är van vid.479 Enligt det samtida skvallret attraherades
nämligen kungen av män.480 Dras romanens Gustaf III ändå till Lazuli
Tintomara som flicka?
Ett av Lazuli Tintomaras mest framträdande drag är att hen hela
tiden ser ut som det som andra vill att hen ska vara. Amanda och
Adolfine ser hen som flicka så länge de försöker förklara sina känslor
som väninnekärlek. Senare, när deras känslor blivit ännu mer
passionerade, gör de om hen till pojke. Detsamma – men omvänt,
från pojke till flicka – gör deras fästmän Ferdinand och Clas Henrik.
Onkeln, däremot, behöver en betjänt och hittar pojken Lazuli. Lazuli
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Tintomara förändras beroende på vem som betraktar hen, och vad
den personen eftertraktar.
Om vi antar att romanens Gustaf III attraheras av män (vilket inte
är orimligt) och att han attraheras av Lazuli Tintomara (vilket är utskrivet i romanen) borde vi (trots hans uttalande om att attraktionen
är en ”inconsequence”, s. 63) anta att han ser hen som pojke – och
alltså (eftersom Lazuli Tintomara vid detta tillfälle är klädd som flicka)
även som en person som gör trans. Helt följdriktigt undviks könsbestämda pronomen när friherrinnan och Onkeln senare diskuterar
den ”Varelse” som lockat Gustaf III på maskeraden (s. 128, även 149).
Vi känner visserligen inte till om kontinentens transfeminina
och manliga homosexuella subkultur hade nått Sverige vare sig när
Drottningens juvelsmycke utspelar sig eller när den skrevs.481 Det är inte
omöjligt att den fanns i Sverige tidigare än vad forskningen ännu
påvisat, men oavsett det kan förstås romanens Gustaf III vara bekant
med den från andra länder i Europa. Även Onkelns relation till Lazuli
kan tolkas in i en sådan subkultur. En möjlig signal om det är att de
möts i Humlegården, som åtminstone senare var en känd mötesplats
för män som hade sex med män.482
Om vi tar Gustaf III:s homosexuella begär för givet kan vi tänka oss
att det han såg i Lazuli Tintomara var något han kände igen från en
subkultur han var bekant med: en pojke i klänning. Kanske är det just
det som de konspirerande männen försöker locka honom till mördaren
med. Detta är förstås inte den enda möjliga tolkningen av scenen, men
det är en möjlig tolkning. Och den sätter fingret på något som tidigare
forskning i mycket liten grad uppmärksammat. De flesta som åtrår
Lazuli Tintomara uttrycker sitt begär till en transgestalt.483

a
Lzuli T
intomara som objekt
Adolfine blir akut medveten om transuttryckets erotiska potential
när Lazuli beskriver kvällen de träffades som ”den qvällen, då jag var
utklädd till flicka” (s. 187). Den väninnekärlek som Adolfine så tryggt
kunnat deklarera riskerar plötsligt att se ut som något annat. Det
skrämmer henne och ger henne två möjliga tolkningar av sin åtrådda
vän/inna. Antingen är Lazuli den flicka Adolfine tror, lever som pojke
trots att hon är flicka och syftar på att hon var utklädd till ett annat
slags flicka på maskeraden. Eller så är Lazuli en pojke, och i så fall
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är han inte utklädd nu men var utklädd till flicka på maskeraden.
Oavsett vilken tolkning Adolfine väljer förutsätter valmöjligheterna
att hennes begär rör ett transuttryck.
Denna åtrå gentemot Lazuli Tintomara som transgestalt finns
med som en mer eller mindre framträdande del i de flesta begär som
riktas mot hen. Det är inte vare sig man eller kvinna inom en könad
binaritet som begärs här – tvärtom. För Gustaf III skulle transuttrycket
kunna vara en signal om manlig homosexualitet, och för de flesta
av bokens gestalter bottnar begäret i en fascination inför Lazuli
Tintomaras växlande kön. Scenen där Ferdinand flåsande övertalar
Lazuli Tintomara att klä sig i kvinno-drag, bara för att trånande be
om bekräftelse att hen ”icke [är] omklädd nu”, är talande (s. 199).
Ferdinand har från början förutsatt att Lazuli Tintomaras pojkkläder
gör hen till en pojke. För att försöka göra sin attraktion heterosexuell
lånar han en uppsättning flickkläder av en bondfamilj, och övertalar
sin vän att ta dem på sig:
Jag har en fantasi – narraktig, men oskyldig – ett infall […] Du
har ett mycket vackert hår, Tintomara, och ett ansigte, som
– mera – som – […] Jag ville att du skulle kläda ut dig. […] Det
skulle roa mig en gång, att se hur ditt ansigte tog sig ut, om
hela din person vore klädd som flicka. Tintomara … förlåt mig!
Denna narraktighet har sysselsatt mig […]. (s. 197)
Hela scenen ger intryck av påklädd pornografi, och kanske är det detta
utslag av tillfredsställd böjelse som gör att Ferdinand i slutscenen inte
kan stå ut med tanken på att Lazuli ska skenavrättas för att bli foglig
älskarinna åt hertig Carl.484 I stället för att, som ordern lyder, skjuta på
Lazuli Tintomara med lösa skott sätter Ferdinand en riktig kula i sin
älskade. Hellre det än att hen ska bli flicka i någon annans armar.
Det mest explicit sexuella begäret gentemot Lazuli Tintomara kommer dock från hertig Carls håll. I en sadistiskt präglad del av romanen
tillfångatas Lazuli Tintomara och stängs in i slottet av Reuterholm
– hens främste antagonist och den som styr över både hertig Carl
och barnkungen Gustaf IV Adolf. Reuterholms begär gentemot Lazuli
Tintomara märks bara antydningsvis. Hans mål är att underkuva
Lazuli Tintomara för hertig Carls skull och i förlängningen att styra
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hertig Carl genom Lazuli Tintomara, och riket genom hertig Carl.
För att skrämma Lazuli Tintomara till lydnad har Reuterholm lagt
fram en bok med teckningar av tortyrredskap: ”Hon såg hissverk –
sågar – rysligt stora tänger – kugghjul – pendelverk – och öfverallt
menniskor emellan, sammandragne, förlängde, till hälften krossade;
sönderstyckade till alla delar, utom till huvud och hjerta, för att ännu
kunna lefva, känna, lida.” Lazuli Tintomara blir rädd, betags ”af ett
vemod, som aldrig förr herrskat i hennes själ” och vaknar senare på
natten när hertig Carl smyger sig in (s. 231). Han tar sig försiktigt
runt sängen, i tron att Lazuli Tintomara sover.
Han tycktes bese allt med mycken uppmärksamhet och mäta
täcket ifrån den liggandes fötter ända upp till hennes nacke
med ögonkast, som innehöllo en blandning af återhållsamhet
och ifver, obeslutsamhet och djerfhet. (s. 232)
Hertig Carl betraktar alltså, vill se allt av kroppen under täcket. Han
”mönstrade allt, och liknade en militär, hvilken från alla håll beser
fästningen, som han tänker storma, undersökande hvar vallen vore
lättast att öfverstiga” (s. 233). Men innan hertig Carl hinner storma
den fästning som Lazuli Tintomaras kropp utgör får han syn på hen
i en spegel, och ser att hen tittar tillbaka på honom. Från att ha varit
betraktad blir Lazuli Tintomara den betraktande, och på så sätt tar
hen även kontroll över situationen.485 Det är inte alls det här scenariot hertigen tänkt sig. Syftet med hans närvaro är att se på Lazuli
Tintomara utan att hen ser honom. När objektet möter hans blick är
det inte roligt längre.
Hertig Carls misslyckade försök att beskåda Lazuli Tintomaras
kropp tar inte slut där. Nästa försök orkestreras i detalj av Reuterholm, som beordrar Lazuli Tintomara att posera under ”ett flor, eller
ett finmaskigt silkesnät”, naken men samtidigt skyld. ”Så blir det
ännu mer intagande.” (s. 246) Nätet är tänkt att dölja men ändå inte
dölja, att reta just genom att undanhålla det väsentliga: den nakna
kroppen. Det som erotiseras är dels själva döljandet, dels det möjliga
avtäckande som betraktaren (hertig Carl) därmed blir den enda som
deltar i. Han ska få veta det ingen annan vet.486
Ibland är queerhet precis vad en straight omgivning drömmer om.

Den här fascinationen
inför den halvt täckta
kroppen är inte egen för
Drottningens juvelsmycke utan
återkommer på flera håll
i Almqvists författarskap.
Hans ”Songes” ska till
exempel framföras bakom
”en ridå” av flor i olika
färger. ”Du finner”, säger
Frans Löwenstjerna, som
berättar om upplägget i
ramberättelsen i Törnrosens
bok, ”att floret här spelar den
förnämsta rollen”. Se C.J.L.
Almqvist, ”Songes”, i Törnrosens bok. Bd 2:1 (Stockholm,
1922), s. 12.
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I en diskussion om filmerna Some Like it Hot (1959), Tootsie (1982) och
Victor/Victoria (1982) skriver Judith Butler att filmerna visserligen – som
Garber hävdar – är intressanta eftersom de diskuterar och utmanar
homofobi, men att det inte betyder att de är subversiva eller politiskt givande. Tvärtom kan de genom bilden av det exotiska queera (det queera
som något radikalt annorlunda än det straighta, det jag kallat att göra
trans som avvikelse) förstärka cisnormativitet och utgöra det Butler
kallar heterounderhållning på hög nivå (high het[ero] entertainment).487
Dessutom är det inte enbart hertig Carls blick som är pornografisk
i scenerna där han betraktar (eller försöker betrakta) Lazuli Tintomara. Läsarens roll är parallell med hans i detta ögonblick. Det är ju
inte bara hertigen som vill veta om Lazuli Tintomara är en pojke eller
flicka. Den läsare som vill få svar på gåtan om Lazuli Tintomaras kön
försätts i samma position som hertig Carl, och som alla de andra gestalter som också undrar. Som flera forskare påpekat är det märkbart
hur Almqvist helt undviker Lazuli Tintomaras kropp.488 Läsaren har
ovissheten gemensam med romangestalterna. Den nakna kroppen
förblir hela tiden utom synhåll.
Att kroppen ska bevisa transgestaltens ”verkliga” kön är något som
kommer att följa transmotivet, inte minst under 1900- och 2000talet. I Trans Cinema and its Exit Scapes skriver Wibke Straube om de
återkommande, voyeuristiska nakenscenerna i modern transfilm.
Straube menar att den nakna transkroppen används som ett sätt att
framkalla chockverkan (som i den transfobiska klassikern The Crying
Game från 1992, känd för den ”hemlighet” som avslöjades genom
en bild av den kvinnliga huvudpersonens penis), men också för att
visa upp transgestalten som trans och bilden av transkroppen som
motsägelsefull och felaktig.489
Det intressanta med Drottningens juvelsmycke är att den inte följer
mönstret med nakenhetens bevisföring. Att Lazuli Tintomaras kropp
aldrig exponeras i romanen skiljer den från den vanliga transberättelsen. I de två pornografiskt anstrukna scenerna med hertig Carl blir
det tydligt hur Almqvist leker med läsarens förväntningar om att få
veta den så kallade sanningen om Lazuli Tintomaras kön. Begäret efter
svaret på frågan sätts här in i en pornografisk diskurs där den som vill
veta svaret är synonym med förövaren. Transgestalten, däremot, är
inget offer. I stället för att tvingas tillfredsställa majoritetssamhällets
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(här representerat av hertig Carl och läsaren) nyfikenhet tittar Lazuli
Tintomara tillbaka på betraktaren och flyr undan undersökningen
och övergreppet.
           
Horace Engdahl skriver att Drottningens juvelsmycke handlar om att
”väsensbestämma den mystiska varelsen, att differentiera” Lazuli
Tintomara.490 Lika lite som andra forskare sätter han detta i samband
med den specifika transtradition som romanen är en del av. En av
transmotivens möjliga funktioner bygger på begäret att få svar på frågan om transgestaltens kön.491 Vitsen med att göra trans som hemlighet är att transgestaltens kropp förr eller senare ska bli synlig, vilket
förmodas avslöja hens ”riktiga” kön. Alla som älskar Lazuli Tintomara
är uppfyllda av den fråga som de tycker att hens kropp ställer. Men
det är en fråga som aldrig besvaras, inte mer än antydningsvis och
motsägelsefullt. Kroppen förblir utom räckhåll. Och när svaret saknas
betonas frågan och själva begäret efter bevis blir synligt.
På så sätt blir Drottningens juvelsmycke en roman som mer än
någonting annat handlar om majoritetssamhällets besatthet av kön,
och av transgestalten som den yttersta symbolen för denna besatthet.
Romanen både illustrerar och producerar cissamhällets fascination
för transkroppen. Nakenhetens bevisföring är samtidigt högaktuell
och irrelevant.

att vara laz uli tin to m ara
Lazuli Tintomara är både Sveriges mest kända och mest älskade andro-

gyn. Frågan är om en transläsning kan göra det möjligt att se romanen
på nya sätt. Vilka transförebilder går det att hitta i verk som vänder sig
till en straight publik?
Detaljerna i Drottningens juvelsmycke har vridits och vänts på i alla
upptänkliga vinklar. Men merparten av den tidigare forskningen har
utgått från huvudpersonen som objekt – för de andra gestalternas,
författarens, läsarnas och forskarnas begär. Littberger Caisou-Rousseau
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skriver att både läsare och litteraturforskare projicerat ”sina drömmar,
sin längtan och sin skräck” på Lazuli Tintomara.492 Det gör även min
undersökning. Samtidigt vill jag ta ett steg till, genom att pröva om det
är möjligt att identifiera sig med Lazuli Tintomara. Om vi utgår från
att transpersoner – liksom alla andra – har ett behov av att spegla sig
själva i skönlitterära verk kan vi anta att många har hittat en sådan
spegel i Lazuli Tintomara. Vilka drömmar, vilken längtan och vilken
skräck skulle hen kunna väcka i en sådan situation?
I det här avsnittet tar jag avstamp i José Esteban Muñoz användning av begreppet disidentifikation (disidentification). Utgångspunkten
är att våra identiteter är paradoxala: att vi på en gång identifierar
oss och inte gör det. Muñoz beskriver disidentifikation som en
”överlevnadsstrategi” som samtidigt arbetar ”inom och utanför den
dominerande offentligheten”.493
Disidentifikation är ett sätt att använda och omforma befintliga
kulturella företeelser, saker som ”redan har investerats med kraftfull
energi”.494 Det erbjuder en möjlighet att utnyttja kanoniserade företeelser som utgångspunkter för en queer identifikation – med hjälp
av och samtidigt mot den dominanta ideologin. Som kanoniserad
roman är Drottningens juvelsmycke laddad med ett visst mått av energi,
en kraft som går att återanvända och omforma.495 Men det finns en
betydelsefull skillnad mellan Muñoz undersökning och min. Han
analyserar hur queera latino- och afroamerikanska performanceartister använder, utnyttjar och vidareutvecklar kanoniserad kultur.
Mitt material utgörs i stället av det kanoniserade verket självt – det
som skulle kunna användas för en disidentifikationsprocess. Avsikten är inte att spekulera över vilka andra verk som kan uppstå
med utgångspunkt i Drottningens juvelsmycke. Däremot tror jag att vi,
genom att tänka i termer av disidentifikation, kan få syn på något
nytt i romanen. Kanske är transgestalten Lazuli Tintomara någon
som genom sin kraft från en cisnormativ kultur kan användas i nya
syften av transpersoner.
spe kta kl
et

I Drottningens juvelsmyckes slutscen bekräftas Lazuli Tintomaras plats i
en transtradition, genom en ofrivillig föreställning uppbyggd kring
hens tidigare självvalda transuttryck. Bevakningen av Lazuli Tinto-
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maras kön når här sin kulmen. Vad scenen belyser är en av de saker
som Drottningens juvelsmycke egentligen handlar om. Romanen gör
inte bara trans som avvikelse utan som spektakel, en uppvisning på
majoritetssamhällets villkor.
Drottningens juvelsmycke präglas på flera plan av teater och teatralitet. Den innehåller långa dramatiserade partier och flera hänvisningar till teatern.496 Handlingen kretsar kring den maskeradbal där
Gustaf III skjuts, och avgörande partier utspelar sig på Operan. Till
och med skogen ser ut som Lazuli Tintomaras ”barndoms kulisser”,
och skogskullarna är som ”theatertrapporna” (s. 169). Även tematiskt
är teatern central. Jag har tidigare diskuterat hur Lazuli Tintomaras
kropp samtidigt framhävs och göms undan, och hur det döljandet
laddas erotiskt. Den sortens begär återkommer bland Almqvists
samtida. Litteraturvetaren Paula Henrikson citerar i sin avhandling
Dramatikern Stagnelius (2004), hur Erik Johan Stagnelius skildrar ett
teaterbesök som ”att bedras af den flyende villan”.497 Dramat var högt
värderat av de svenska romantikerna, som till det knöt hoppet om en
ny litterär epok.498 Henrikson ser detta begär, att ”på en gång bedras
av den flyende villan, konstatera sig bedragen och säga sig älska att
bedras” som karakteristiskt för Stagnelius dramatik.499 Det skulle lika
gärna kunna användas för att beskriva Drottningens juvelsmycke.
Det som hänt före slutscenen är att Lazuli Tintomara tillfånga
tagits för att slutligen sättas på plats. De maktens män som åtrår hen
har bestämt sig för att en gång för alla skapa en lydig undersåte av
den krångliga Lazuli Tintomara, som alla älskar men ingen förstår sig
på. Reuterholm och hertig Carl har, med den nyblivne kung Gustaf IV
Adolfs goda minne, bestämt sig för att iscensätta en skenavrättning
där hen ska göras till den fogliga älskar/e/inna de behöver.
I slutscenen ställs allting i berättelsen på sin spets. Den undflyende
Lazuli Tintomara tvingas in i centrum, i den direkta blickpunkten för
alla begär, fantasier och krav som ställts på hen. Lazuli Tintomara placeras under ett stort träd, på en ”hög fotställning” så att alla ska kunna
se, ”en tafla” mitt i skogen (s. 289). Scenen framhäver den teatralitet
som präglar det hela. Sexton soldater ska avfyra lösa skott mot föremålet för allas åtrå. Det ska bli ”en fest, en liflig tillställning, ett stort, ett
lysande och intagande skådespel” (s. 276). Detta är en uppvisning, av
allas begär, av männens makt och framför allt av Lazuli Tintomaras kön.
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Forskare har tolkat slutscenen på olika sätt. Enligt Henry Olsson
är den misslyckad. Redan samtiden ogillade scenen och den ”verkar
onekligen nödfallsutväg”, skriver han.500 Andra har menat att slutscenen bekräftar Lazuli Tintomaras kvinnlighet. Cavallin skriver att
hen sätts ”på plats som kvinna i dominans-underkastelseschemat” och
att avrättningen blir hens ”slutgiltiga inordnande i den heterosexuella
hegemonin”.501 Men Cavallin lägger inte tillräcklig vikt vid de omständigheter som Reuterholm och hertig Carl ställer upp för sken
avrättningen. Jag menar att slutscenen bör tolkas som en illustration
av den besatthet av transuttrycket som romanen kretsar kring, och
som präglar cisnormativ kultur då likaväl som i dag.
De människor som Lazuli Tintomara möter förälskar sig i hen,
och måste därför förhålla sig till hens kön. För att begäret ska vara
acceptabelt måste också könet vara det. I en heterosexuell värld finns
det inget begär till människor av samma kön. Det var just därför
som Amanda och Adolfine fick älska en flicka: några sexuella känslor
mellan kvinnor finns helt enkelt inte. Ännu mindre finns det några
människor som inte går att placera in i könskategorierna. Minns
kirurgens förslag att Lazuli Tintomara är en androgyn, och hans
senare förkastande av samma teori: ”Chimerer herre, lärda chimerer.
[…] Det der om Androgyn hafva folk endast påhittat för att finna en
förklaring på det de ej begripa.” (s. 54) Några verkliga könsväxlare
finns alltså inte, och då kan inte heller en könsväxlande Lazuli
Tintomara finnas. Om det ska vara möjligt att älska hen, vilket ju
nästan alla gestalter i romanen gör, måste hen, som Cavallin säger,
stängas in i könsordningen.502
För att det ska kunna ske måste hens överträdelser bestraffas.
”Denna kameleont”, säger hertig Carl, ”som under alla drägter och
former gäckat hela verlden, bör visserligen få erfara någonting
starkt, som sätter en passande hållning på hennes karakter och gör
henne ännu mer intagande.” (s. 274) Han och de andra vill kväsa
Lazuli Tintomara, men på ett sätt som samtidigt understryker
hens skönhet. Vad är det då som ”gör henne ännu mer intagande”?
Könsväxlingen, förstås, den tvetydighet som alla samtidigt har
fascinerats av och försökt undkomma. Lazuli Tintomaras transgöranden är temat i arkebuseringsscenen. Alla är (eller har varit) osäkra
på hens kön och just denna osäkerhet har varit grunden i deras åtrå,
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samtidigt som åtrån har fått dem att till varje pris försöka komma
över osäkerheten.
[T]ill din näpst skall du dock i din sista stund på dig bära
märken af dina djupa förseelser. […] Du skall […] i döden stå
i en klädning, som ej utmärker ditt kön, utan som genom
sin obestämdhet är en prägel på din egen tvetydighet i detta
afseende. (s. 280)
Könsöverskridandena, tvetydigheten, ska straffas genom att göras synliga.503 Lazuli Tintomara drivs att spela upp en roll som könsväxlare
och tvingas med i det spektakel maktmännen bestämt sig för att göra
av hens olika kön. Den bestraffningen klargör för omgivningen – och
läsaren – att könsväxlandet är onormalt och kan betvingas. Trans
historikern Clare Sears skriver om lagstiftningen mot cross-dressing i
USA att upptäckten av sådana brott ”gjorde mer än ställde en missdådare inför rätta; den underbyggde också fantasin om tydliga och
begripliga binära könsgränser”.504
Men det är inte helt lätt att avgöra var det som är intagande i
klädseln slutar och i stället utgör en bestraffning. Det är därför
Reuterholm känner sig tvungen att framhålla att klädselns ”tvetydighet”
ska betraktas ”som en stor och offentlig vanära” (s. 280). Som Eva
Adolfsson påpekat får den vanära som maktmännen försöker ge
Lazuli Tintomara dem bara att se löjliga ut själva.505 Det gör att gränserna för vad som anses löjligt kommer upp till ytan. Gustaf IV Adolf
tycker att blommorna i kransen är för små och ”ömkligt valda”, och
Reuterholm tvingas återigen påminna om att det är just det som är
meningen, blommorna ska ”ej vara till ära, men till vanheder” (s. 281).
Lydig och alltid lika villig att lära försöker Gustaf IV Adolf att hitta
fler tecken, kanske har även den som ska bereda Lazuli Tintomara för
döden valts ut ”till vanära”? Frågan får aldrig något svar. Bara hertig
Carls trötta suck att regenten ”gifve sig tillfreds” (s. 283).
Det är inte helt lätt att ställa till en jättelik uppvisning för att skämma
ut den alla åtrår. Så snart gruppen samlats kommer också argumenten
mot avrättningen. Först avslöjas det att Lazuli Tintomara inte är
döpt, varför hen inte kan beredas för döden och därför inte heller
avrättas. Sedan rusar överståthållare von Essen in och avslöjar att

Att beredas för döden
var ett krav för att avrättningar skulle genomföras.
Beredningen innebar samtal med en präst, som skulle
få den dömda att erkänna
sina synder, acceptera sitt
straff och förberedas för
livet efter detta.
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Gustaf III velat rädda hen, varför avrättningen även av den anledningen bör blåsas av.
Till kyrkans och den avlidne kungens invändningar kommer
Reuterholm med en till: kvinnor kan inte arkebuseras. ”Nu är han
qvinna”, säger Reuterholm som om det inte skulle gå att göra några
invändningar mot ett sådant uttalande (s. 286). Männen har bestämt
sig för att Lazuli Tintomara är kvinna, men det straff som tilldömts
hen är endast avsett för militärer – och militär kan ingen kvinna vara,
säger Reuterholm. Samtidigt är han liksom den samtida läsaren (och
Almqvist) säkert medveten om de många rykten och berättelser om,
och faktiska rättegångar mot, personer som tagit värvning men som
sedan avslöjats ha blivit tilldelade kvinnligt kön. Soldatyrket har varit
känt som tillflykt för transmaskulina. Eftersom bevekelsegrunderna
för att bli soldat har kunnat formuleras som patriotism har sådana per
soner varit relativt synliga. I skönlitteraturen har motivet varit vanligt,
framför allt i formeln ”kvinna blir soldat för att följa sin älskade”.506
Det är det vi möter i Tegnérs Axel, som Almqvist säkert kände till.507
Historien om den adliga Catharina du Rietz (1766–1788), som tog tjänst
vid Livgardet och efter avslöjandet togs om hand av Gustaf III, var
välkänd. du Rietz har, som jag nämnde tidigare, till och med setts som
en möjlig förebild för Lazuli Tintomara.
Mot denna bakgrund blir Reuterholms kommentar inte bara en
språklig krumbukt utan ironisk på flera nivåer. Den här kvinnan (om
vars kvinnliga kön alla varit osäkra) kan inte avrättas som soldat eftersom soldater alltid är män (trots att alla vet att soldater inte alltid är män).
Reuterholm får förklara den hemliga planen för de andra: att
meningen med arkebuseringen inte är att den dömda ska dö. I likhet med hur hen själv uppfattas ska Lazuli Tintomara avrättas ”till
hälften” (s. 286). Lazuli Tintomara är bara ett sken och ska därför
skenavrättas. Döden ska iscensättas men inte genomföras, skådespelet visas upp utan att den slutgiltiga handlingen sker.

Transerfarenheter
I förra kapitlet beskrev jag hur Lasse-Maja vid ett tillfälle tvingas klä
sig i en blandning av manliga och kvinnliga kläder, i ett (misslyckat)
försök till offentlig förnedring genom ett uppvisande av transuttrycket
i sig. Jag kopplade det till ett betydligt äldre rättsfall, då Mats Ersson
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(som för övrigt tjänstgjorde som soldat) kläddes i exakt samma typ av
blandade könsuttryck vid sin avrättning. Almqvist träder med andra
ord in i en både translitterär och transhistorisk tradition när han avslutar Drottningens juvelsmycke med att Lazuli Tintomara tvingas ikläda
sig något som liknar ”på en gång karlrock och fruntimmerskjortel”
(s. 280). Den bestraffande överheten vill göra transuttrycket till en del
av straffet, visa upp det som något både felaktigt och löjeväckande.508
Denna märkliga blandning mellan vad som är juridiskt straffbart
och vad som av samhället anses felaktigt smyger sig på ett intressant
sätt in i hertig Carls förklaring av Lazuli Tintomaras straff: ”Du har,
ehuru qvinna, antagit manlig drägt, och derunder begått det brott,
för hvilket du straffas.” (Ibid.) Kläderna är inte straffbara, men utgör
grunden för både brottet och verkställandet av straffet.
Almqvist kände säkert till Lasse-Majas berättelse, däremot kanske
inte Mats Erssons. Men det är mindre viktigt. Som jag har visat finns
goda skäl att tro att Lazuli Tintomara skapades utifrån en litterär
tradition snarare än en levande person. Det som är värt att lägga märke
till är att den mycket specifika bestraffning som Ersson, Lasse-Maja
och Lazuli Tintomara utsätts för uppenbarligen överskrider tids-,
genre- och fiktionsgränser. Det som hände i verkligheten händer
också i fiktionen. Bestraffningen av transgestalten tycks ha blivit
emblematisk – precis som huvudpersonen i Drottningens juvelsmycke
skulle komma att bli.
Det finns anledning att dra jämförelsen ett varv till, och föra in den
i resonemanget om disidentifikation. Disidentifikation handlar om
att ta över en normativ företeelse och skapa något annat – samtidigt
eget och inte. Wibke Straube skriver om disidentifikation som en
möjlighet att använda sig av kulturellt material, särskilt för individer som annars skulle ha tystats av just det materialet.509 Hen undersöker hur enstaka filmscener kan erbjuda vilopunkter, andningshål,
och konstaterar att de flesta transfilmer är nedslående och rent av
plågsamma att se för transpersoner. De beskriver världen som våldsam och transpersoner som ensamma och deprimerade. Utifrån detta
konstaterande vill Straube analysera exit scapes, scener där transgestalterna får vila från omgivningens hot och fördömanden. Även
om vilan är tillfällig, till och med högst osäker, erbjuder scenerna en
välbehövlig paus.
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Det finns en intressant likhet mellan de scener Straube studerar
och slutscenen i Drottningens juvelsmycke. I Straubes ”exit scapes” dras
den som tar del av filmen med, och identifierar sig med huvudpersonen. Tillsammans upplever de lättnad i scenerna, en lättnad som
därmed överskrider egna erfarenheter och identifikationer.510 På
samma sätt menar jag att slutscenen i Drottningens juvelsmycke drar med
sig läsaren in i en transerfarenhet. Att med våld tvingas in i ett slags
offentliggörande av ett transuttryck är en erfarenhet som delas av
Lasse-Maja och Mats Ersson. En vidare tolkning av vad som händer i
scenen delas av betydligt fler personer med levda transerfarenheter.
Det som händer Lazuli Tintomara kan beskrivas som att hen går
från självvalda könsuttryck till ett påtvingat. Tidigare har hen växlat
kön lite hur som helst. Kanske har det varit för sitt eget höga nöjes
skull, kanske för andras eller kanske helt omedvetet, men helt säkert
utan att ha tvingats till det. I slutscenen får hen i stället ta på sig de
kläder som andra valt ut och i och med det ett könsuttryck som dessa
personer bestämt. Den könsväxling som gjorts på individens eget
initiativ tas i slutscenen över av makten.
Att drivas in i ett könsuttryck som inte är självvalt ingår i själva definitionen av att vara transperson. Det androgyna könsuttryck som Lazuli
Tintomara påtvingas är lika lite självvalt som det orubbliga tvåkönssystem som transpersoner normalt sett placeras in i. Ett sätt att definiera trans är som en rörelse från ett tilldelat kön till ett egenupplevt.511
Innan den rörelsen sker har transpersonen föreskrivits ett könsuttryck
som inte stämmer överens med hur hen upplever sig själv. Sådana
föreskrivningar genomsyrar allt som människor gör, liksom kön
ständigt skapas av både trans- och cispersoner. Men för de personer
som frångår samhällets könsnormer är föreskrivandet mer brutalt.
När läsaren dras in i slutscenen dras hen in i upplevelsen av att tvingas
underkasta sig en könstillhörighet som inte alls stäm-mer med hens
egen – vilket är en erfarenhet som delas av snart sagt alla transpersoner.
Slutscenen i Drottningens juvelsmycke är knappast en viloscen i
Straubes mening. Den är tvärtom laddad med en våldsamhet som
bara tillfälligtvis finns med i den övriga romanen – som till största
delen präglas av lekfullhet snarare än grymhet. Men ett sätt att tänka
kring viloscener är som möjliga vägar vidare, punkter där en berättelse
kan bli en annan. Slutscenen innehåller också en stilla värdighet.
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Lazuli Tintomara låter sig lugnt ikläs de kläder och attiraljer maktens
män har bestämt. Det är först när grymheten går för långt som hen
protesterar. Lazuli Tintomara har tvingats skriva ned alla sina namn
på ett löv, och när de kräver att hen ska sätta det i toppen av sin
törneliknande krona får hen nog. De egna namnen – för första och
sista gången nedskrivna av hen själv – ska inte ingå i spektaklet:
O – gör ej ett brott af mitt stackars, fattiga namn! Sjelf har
jag skrifvit det på löfvet, ingen annan på jorden har nånsin
velat skrifva det! – och namnet skall snart vissna, mina herrar,
såsom löfvet redan gjort – o, mina herrar, vänd mig ej detta till
skam och vanheder! jag beder, jag anhåller, jag bönfaller om
att icke bära löfvet på mitt hufvud! (s. 282)
Namnet, detta märkliga namn som är lika oäkta som de teaterpjäser
som det hämtats från och som aldrig registrerats eller godkänts av
kyrkan eller staten, är Lazuli Tintomaras eget.512 Mer än så, det är
det enda hen äger i världen. Och hen slipper. Stilla och lugn låter
Lazuli Tintomara sig arkebuseras och undslipper paradoxalt nog det
öde som väntar hen just genom att faktiskt arkebuseras i stället för
bara ”till hälften” (s. 286). När Ferdinand fyrar av ett verkligt skott
mot Lazuli Tintomaras hjärta försvinner hen från jorden till himlen.
Lazuli Tintomara gör som hen blir tillsagd och dör, framför den makt
som vill tvinga in hen i ett normativt kön och den ensamma galning
som inte kan acceptera att hen inte är det kärleksobjekt han åtrådde.
Det ödet är säkert i högre grad i hens smak än att bli hertig Carls
leksak. Det maktens män ville var inte att Lazuli Tintomara skulle
dö, utan att hen skulle underkasta sig. I Almqvists författarskap (och
tänkande) är inte döden något negativt, utan bara ett steg på vägen
mot himmelriket.513 Genom döden kommer Lazuli Tintomara undan
omgivningens krav på vad hen borde vara.
           
När Lazuli Tintomara tar sig ur det iscensatta skådespelet hävdar
hen också sin äkthet. Föreställningar om att transpersoner är oäkta
och utklädda är fortfarande högst levande. När människor antar att
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det finns ett ”verkligt” kön under det könsuttryck som en människa
presenterar utgår de från att det självvalda könet på något sätt är
mindre verkligt, mindre äkta. Den som inte lever upp till kraven på
ett äkta kön är, som Lazuli Tintomara, inte riktigt en äkta människa.
Därför ska hen också avrättas på ett oäkta sätt, en låtsas-arkebusering
för en låtsas-människa. Mot bakgrund av det resonemanget kan hens
slutgiltiga död ses som en frihetshandling. Hen tar sig ur det iscensatta skådespelet och insisterar genom sin egen död på sin mänsklighet. Samtidigt är det förstås en problematisk lösning. Är det bara när
en transperson dör som hen kan accepteras som verklig?

avslu t ning
”tinto m ara”- traditio n en

I nom ramarna för Drottningens juvelsmycke dör Lazuli Tintomara,

men utanför texten har hen levt vidare i desto högre grad. Under
2013 nämndes ”Tintomara” i 33 olika artiklar i svensk press och
bara tio av dem handlar om den faktiska romanen eller dess huvudperson. Nio handlar om teaterföreställningar baserade på Drottningens
juvelsmycke och lika många har ingenting alls med romanen att göra
(som travhästen Tintomara Hornline Pine Chip och förskolan eller
jazzgruppen Tintomara).514 De återstående träffarna använder namnet
för att beskriva andra personer eller gestalter. En skådespelerska
plockar fram ”ett androgynt väsen, en stökig, arg och ständigt
överkörd Tintomara” i sin pojkroll, Alf Sjöberg sägs ha brukat kalla
Greta Garbo Tintomara, en person i en dikt sjunger ”som en sentida
Tintomara”, en romangestalt är ”en 17årig tintomaraflicka” och i en
misslyckad teateruppsättning av Almqvists Amorina glider huvudpersonen undan ”som en Tintomara”.515
Namnet Tintomara har tagit steget ut ur det egentliga verket och
blivit en del av det allmänna medvetandet. Det används i första hand
som ett sätt att tala om en erotiskt laddad androgynitet, och i andra
hand som ett namn på Almqvists romanfigur. När huvudpersonen
läser om ”denna sfinxlika Azouras Lazuli Tintomara” i Stella Kleves
(Mathilda Mallings) Berta Funcke (1885) markeras hon som en sexuellt
högspänd person.516 Andra gånger används namnet, i så olika romaner
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som Wendela Hebbes Arabella och Lyra Ekström Lindbäcks Ett så starkt
ljus (2014), för att anspela på translitterära traditioner som inte behöver ha något alls med just Drottningens juvelsmycke att göra. I Ett så starkt
ljus skriver författaren genom subtila hänvisningar till Drottningens
juvelsmycke in sin moderna queerroman i en äldre tradition.517 I Arabella
kallas titelpersonen ”denna Tintomara” för att hennes åtråvärdhet
ska understrykas, men också för att förbereda läsaren på berättelsens
transmotiv.518 Det är först senare som Arabella visar sig vara identisk
med den yngling som huvudpersonen trott vara hennes bror.
Anspelningarna har sällan så mycket att göra med romangestalten.
Till skillnad från romanfiguren handlar de ofta om ”Tintomara” – en
kvinna i fokus för ett manligt heterosexuellt begär, på rätt sida om
gränsen för det normativa. De kanoniserade tolkningarna av Lazuli
Tintomara tenderar att räta ut den komplexa gestalten och reducera
den till en kliché.
Kanske är det inte så konstigt, eftersom androgynmyten var
klichéartad redan i Almqvists samtid. Drottningens juvelsmycke anknyter till en romantisk androgyntradition, som haft betydelse för
att Lazuli Tintomara ska bli så omtyckt av majoritetssamhället som
hen blivit. Att Lazuli Tintomara är mer sammansatt än romantikens
kvinnoandrogyner spelar mindre roll när det är så bekvämt att
placera hen bland dem. Men varför är det så tacksamt att göra hen
till kvinna? För det första, helt enkelt, för att förutsättningarna
finns i texten. Som jag nämnde i inledningen tycks även berättaren
förutsätta att ett kvinnligt pronomen är det mest lämpliga. Att följa
hans tolkning förenklar visserligen textens komplexitet, men gör inte
allvarligt våld på den. För det andra är en könsväxlare som ”innerst
inne” eller ”egentligen” anses vara kvinna – en ciskvinna i mans
kläder – en mindre provocerande gestalt än andra könsöverskridande
personer. Så har det inte alltid eller i alla sammanhang varit, men det
är något som Almqvists samtid har gemensamt med vår egen tid.
Detta förklarar också varför Drottningens juvelsmycke inte har
varit en särskilt kontroversiell text, trots att läsaren förvägras den
nakenhetens bevisföring som annars är så vanligt förekommande i
kanoniserad translitteratur.519 Detta kan tyckas märkligt, särskilt med
tanke på hur fritt det sexuella begäret rör sig. Men alla åtrår Lazuli
Tintomara, och Lazuli Tintomara åtrår ingen. I det sammanhanget
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är skillnaderna mellan motiven androgyni och ”hermafroditism”
viktiga. Lazuli Tintomaras oskuldsfullhet har varit en förutsättning
för att alla möjliga begär ska kunna riktas mot hen. Den fläckfria
androgynen har inget eget begär och passar därför utmärkt väl
in i en patriarkal önskedröm. Den oskuldsfullhet som älskats hos
androgynen har dessutom varit en del av kvinnoidealet. Det begärslösa kvinnobarnet som erotiseras men själv saknar sexuell agens är
kvinnoidealet framför alla andra i det tidiga 1800-talets skönlitteratur. Lazuli Tintomara som kvinnoandrogyn kan vara den oskuldsfulla
flicka alla drömmer om, bara precis lagom utmanande. Trots att hen
sätter igång en rad samkönade begär har de alla gått att passa in i en
heteronormativ tolkning – vilket gjort att romanen kunnat fungera
som samtidigt kittlande och traditionell.
Det finns med andra ord en hel del i Drottningens juvelsmycke som
gör att huvudpersonen kan läsas som en kvinnoandrogyn, men det
finns också en parallell betoning av hur Lazuli Tintomara gör trans på
trots mot just en sådan tolkning. Dessutom finns det scener i romanen som direkt speglar verkliga och litterära transföregångare som
Lasse-Maja och Mats Ersson. Sådana scener gör det möjligt att känna
igen transerfarenheter i Lazuli Tintomara. I egenskap av huvudperson
i en kanoniserad roman kan hen användas i disidentifikationsprocesser – möjligheter att samtidigt identifiera sig med och mot.
Dessutom innefattar förstås även den kvinnliga androgynen androgynitet. Därför kan Lazuli Tintomara fortfarande, efter 180 års kvinnotolkningar, användas i romaner som Ett så starkt ljus för att blinka till en
queer tradition bortom traditionella förståelser av kön och sexualitet.
Tillsammans med den patriarkala fantasin om det begärslösa
men åtrådda kvinnobarnet finns här en möjlighet till queer identifikation. Den är knappast perfekt, men ska inte heller underskattas.
I ett kapitel om Jean-Michel Basquiat och hans relation till Andy
Warhol konstaterar Muñoz: ”Ibland behöver ett subjekt någonting
att identifiera sig med; ibland behöver ett subjekt hjältar att imitera
och investera alla möjliga energier i.”520 Någon perfekt förebild är inte
Lazuli Tintomara. Men ibland finns det kanske inte några perfekta
förebilder. Är det meningsfullt att som transperson identifiera sig
med Lazuli Tintomara? Kanske, kanske inte. Många gånger har hen
kanske varit den enda identifikationsmöjlighet som finns.

YTANS
GRÄNSER
A URORA LJUNGSTED T OCH
Ä KTHE TSFA NTA SIE RNA
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”Ja, detta är just det kuriösa; man ansåg sig hafva funnit
liket af en karl, ” sade häradshöfdingen och tog sig en väldig
pris, ”men snart finner man, att det var en qvinna, klädd i
karlkläder.”
”En qvinna!” utropade Agatha ofrivilligt […].
”En qvinna i mansdrägt!” utropade äfven majoren förvånad,
och klef ett steg närmare intill berättaren.521
Aurora Ljungstedts författarskap växlas identiteter till höger och
vänster. I citatet ovan, från hennes En jägares historier (1860–1861),
har skurken Frans Thorsson bytt kläder med en kvinna han dödat
i slagsmål. När kroppen upptäcks vet inte läsaren vem den tillhör,

varför den har manskläder eller vem som är mördaren. Först när en
gumma långt senare visar sig vara den utklädde Frans anar läsaren att de
två händelserna har med varandra att göra, lägger ihop två och två och
inser att Frans har mördat kvinnan i skogen och stulit hennes identitet.

De växlingar som beskrivs i Ljungstedts författarskap har nästan
alltid att göra med flykt och bedrägerier. Det är, enligt berättaren i en
av reseskisserna i Gröna blad (1877), ett känt förhållande ”att bedra-
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Som Richard, R–rd och
Richard Stedt publicerade
Ljungstedt korta berättelser
och följetonger i Aftonbladet
och Bore. Att Richard och
Claude Gerard var samma
författare var allmänt känt
åtminstone sedan 1863, då
Skymningsprat publicerades
under namnet ”Richard
Stedt (Claude Gerard)” i
Nya Dagligt Allehanda, 21/12
1863–9/8 1864.
De första åtta delarna
av Samlade berättelser af
Claude Gerard gavs ut av
Albert Bonniers förlag. Den
sista och nionde delen gavs
eventuellt ut av Ljungstedt
själv, och vi kan anta att
författarskapet vid det laget
blivit mindre populärt.

gare och skälmar ofta begagna sig af ett slags mekaniska kläder, som
tillåta dem att byta om drägt på ett par ögonblick”.522 Hur görs trans
i verk som utgår från en generell misstänksamhet mot växlingar?
Hos Ljungstedt fyller identitetsväxlingarna en spänningsskapande
funktion och som regel återfinns transmotiven bland berättelsens
skurkar. Ofta är växlingarna tillfälliga och kortvariga. I Inom natt och
år (1875) träffar en av huvudpersonerna sin blivande hustru när denna är en pojke, i ”Kärleksdrycken” (1864) klär en baron ut sig till fattig
gumma för att kunna komma in i sin före detta älskarinnas salong,
i Psykologiska gåtor (1868) gör sig en förment lord till åtlöje genom att
gömma sig i en hattask iklädd sin älskarinnas kläder och i Jernringen
(1871) låtsas en kammarjungfru vara sin matmors älskare.523 Mest
framträdande är motivet i berättelsesamlingen Moderna typer, som jag
undersöker i det här kapitlet.524 Där är transmotiven helt avgörande
för bokens handling.
Själv iscensatte Ljungstedt en manlig författaridentitet när hon
skrev. Hon debuterade under pseudonymen Richard men bytte snart
namn till Claude Gerard efter en roman av Eugène Sue.525 Under det
namnet skrevs framför allt tidningsföljetonger och 1872–1882 kom
Samlade berättelser af Claude Gerard ut i nio delar, en satsning som till
att börja med verkar ha varit mycket lyckad.526 Kring 1880 hörde
författarskapet till de femton mest populära på ett svenskt lånebibliotek.527 Genom följetongerna hade ”Claude Gerard” blivit ett stort
namn. Författaren verkar allmänt ha uppfattats som manlig, och
vem som låg bakom pseudonymen avslöjades inte förrän i slutet av
Ljungstedts karriär.528
Till skillnad från Ljungstedts författarpersona Claude Gerard innehåller böckernas identitetsväxlingar ständiga anspelningar på något
som döljs under ytan, något som inte syns men anas och som spelar
betydande roll. Det är det kapitlet handlar om: de dolda identiteterna,
det som antas vara äkta under en antagen mask. Jag undersöker hur
Ljungstedts intresse – och rädsla – för könsväxlingar kan placeras in i
samhällsutvecklingen under 1800-talets senare hälft. Hur ser positiva
och negativa transstereotyper – den transfeminina bedragaren, ciskvinnan i manskläder som god hustru och den manhaftiga kvinnan
som skämt – ut i ett sådant sammanhang? Hur gör ett konservativt
politiskt projekt trans, och vad säger det om nutida transskildringar?
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o äkta m a k ar
I Moderna typer blir en man sin hustru, hustrun sin man, och en

excentrisk gubbe en manhaftig gumma. Boken är, precis som titeln
anger, en studie i ett antal människotyper och hur de förhåller sig till
den moderna tiden. Den består av tre korta berättelser, en fristående
och två sammanhängande, och publicerades först som följetong i Nya
Dagligt Allehanda 1872.529 Jag behandlar den som ett sammanhängande
verk och koncentrerar mig på de gestalter som växlar kön i boken:
makarna Charles och Elisabeth Ehvald i den första delen, ”Doktorns
ed”, och herr Mac-Allan/fru Plank i de två senare delarna, ”Penningar
och hjertan” och ”Den gamla pulpeten”.
Vad som är problemet med de moderna typerna är kanske allra
tydligast i äktenskapet mellan Charles och Elisabeth. De representerar helt olika tänkesätt. Elisabeth är mild, naiv och kärleksfull.
Charles däremot bryr sig inte om någon. Han är obekymrad, ansvarslös och måttlös.
Dessutom har Charles en förändrings- och förställningspotential
som kontrasteras mot både Elisabeth och hennes trogne vän Edvard
Harvey.530 Där Charles är flyktig och otrogen är Elisabeth och Edvard
obrottsligt lojala – även när det innebär att de sätter såväl sig själva
som sina älskade i fara. Bakgrunden till berättelsen är att Edvard
vet att Charles är en skurk, men inte kan avslöja det för Elisabeth på
grund av ett löfte till en av Charles älskarinnor. Hellre än att bryta
löftet hjälper han Elisabeth (som han dessutom älskar) att rädda sin
elake make ur fängelset.
Skillnaderna mellan Charles och Elisabeth är tydliga. Men deras
respektive könsväxlingar har också att göra med de traditioner inom
vilka de sker. Det är inte bara det att makarna är olika som personer,
de växlar också kön utifrån olika förutsättningar. Vad krävs för att en
kvinna ska fortsätta att anses som en god hustru, även när hon blir
sin make? Vad för slags man är Charles, och vad för slags man är hon
som kvinna?
fra mtid s ma nne n

Ett gemensamt drag hos Ljungstedts moderna typer är överdrifter
och brist på behärskning. Men deras känslor går aldrig på djupet. Under den eldfängda ytan kännetecknas de av nonchalans och ointresse.
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Flera av de moderna typerna, bland annat Charles Ehvald, beskrivs
som framtidsmän. Över huvud taget verkar moderniteten i Moderna
typer ha en hel del att göra med maskulinitet. 1800-talet var en period
då ett adligt mansideal ersattes med ett borgerligt, och sekelskiftena
1800 och 1900 har av många forskare setts som särskilt viktiga brytpunkter för diskussioner om manlighet. Mansrollen destabiliserades
och omförhandlades, och olika mansideal bröts mot varandra.531
Enligt David Tjeder var självbehärskning seklets viktigaste manlighetsideal. Att kontrollera sina känslor och sitt beteende handlade både
om makten över sig själv och över andra – självbehärskningen skilde
den dålige mannen från den gode och legitimerade den senares makt
över den förre.532
I Moderna typer är bristen på självbehärskning ett modernitetstecken.
Den moderna tiden ger nämligen många möjligheter att odla anpassningsbarhet. ”Det är emellertid just sådana som han, hvilka hafva god
utsigt att komma fram i verlden”, säger en av berättelsens skurkar om
sin kompanjon, efter att denne anklagats för att vara en skojare:
Fy då, nämn icke ett sådant ord; vi hafva ett mera betecknande
namn för de mjuka, användbara snillena i alla brancher [sic]; de
kallas ”guttapercha-gossar” för sin elasticitet; i handelsverlden, i
litteraturen, i religion och politik, öfverallt hafva vi guttaperchagossar och det är dem framtiden tillhör. (s. 161)
Elasticiteten karakteriserar de personer som framtiden tillhör. Affärsmässighet är ett lockrop för de moderna typerna, och affärerna kräver
anpassning, ytlighet, förmågan att byta identitet alltefter behov. Detta
är i sin tur tydligt kopplat till framtidens själva hemvist, den så kallade
nya världen, Amerika. En av de moderna typerna, Charles Ehvalds
kompanjon Katzenmilch, säger att amerikanerna saknar ”hvarje
onödig och genant känsla af dumma skrupler och pjunk”:
Här sitta européerne, och svenskarne i all synnerhet, och fnaska
inom de inskränkta gränserna af gamla seder och bruk, tycken,
smak, naturliga fallenheter och allt dylikt gammalt krimskrams,
hvilket icke finnes till för amerikanaren. Hans tycken vexla för
hvarje dag och hans fallenheter lämpa sig för allt. (s. 49)
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Rädslan för tycken som ”vexla för hvarje dag” var gängse demokratikritik i tiden. En av farorna med att införa demokrati ansågs vara att
opinionerna i demokratier skiftade så snabbt.533
Modernitet är flexibilitet och Amerika är det mest flexibla land
det går att tänka sig. Lars Wendelius har skrivit om den positivt
målade progressive svenskamerikanske emigranten, som hos
liberalt sinnade författare som Marie Sophie Schwartz och Jenny
Ödmann blir vanlig i svensk skönlitteratur i slutet av 1800-talet.
Enligt Wendelius får han ”sitt ironiska korrektiv” i komisk gestalt.
Denne figur är löjlig, skrytsam och Amerikaälskande till överdrift
och utmålas inte sällan som samvetslös, som en hel- eller halvskurk.
Wendelius ser denna bild av svenskamerikanen som kännetecknande
för den senare tidsperioden i sin undersökning, som sträcker sig
från 1890 till 1914, men den finns alltså redan i Moderna typer från
1872.534 Enligt David Tjeder framträder the self-made man som ett nytt
mansideal kring 1850 i Sverige.535 Ordet – och idealet – importerades
från Amerika, bland annat av Fredrika Bremer.536 Motbilden till
detta ideal är inte en helt annan manstyp utan snarare en överdriven
variant av samma ideal: den som försöker nå ekonomiska framgångar
till vilket pris som helst, utan att ta hänsyn till samhället eller sin
omgivning. Det är här Charles Ehvald kommer in.
Charles Ehvald har varit i Amerika i flera år, där han lärt sig affärer
och enligt sin duperade blivande svärmor blivit ”en framtidsman, en
verklig talang i affärsväg, ett geni, en blifvande Rothschild” (s. 35). Han
har inte gjort någon hemlighet av att han är född utanför äktenskapet och beskrivs som en helt igenom ”sjelfgjord man” (s. 39). Vad
svärmodern blundar för är att han också är skrytsam, fåfäng, ytlig
och helt och hållet samvetslös.
Charles och Elisabeths äktenskap blir snabbt olyckligt. Charles är
öppet otrogen med grannfamiljens guvernant, förslösar Elisabeths
förmögenhet och hamnar till slut i fängelse. Men Elisabeth fortsätter
att älska honom och gör upp en plan för hans flykt. Till sin hjälp
har hon Edvard Harvey och sin kammarjungfru Daria. Att Daria
är Charles före detta älskarinna och själv vill vinna tillbaka honom
känner Elisabeth inte till.
Hela flyktplanen bygger på förklädnader och identitetsbyten. Till
att börja med klär Elisabeth ut sig till fattig finska tillsammans med
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Daria, och Edvard följer dem klädd som engelsk turist. Så långt hålls
inget hemligt för läsaren, men efter det att de fått Charles ur fängelset
börjar mystiken. Först möter vi bara en kvinna som presenterats som
Elisabeth när hon stiger iland från en båt i Stockholm. När Edvard
kommer henne till mötes på kajen har hon slöjan nedfälld, böjer tyst
på huvudet och lägger sin arm i hans. Det är först när de kommit
fram till den bostad Edvard ordnat som hon tar till orda: ”’Jag tackar er
rätt mycket, herr doktor,’ sade en kall och sträf röst, hvarvid [Edvard]
Harvey studsade, och då den förmenta damen drog sitt tjocka flor
åt sidan, igenkände han med förfäran Charles Ehvalds bleka och
afmagrade ansigte.” (s. 93) När Edvard frågar efter Charles ”arma
uppoffrande hustru” får han svaret:
”Hon ville fullborda sin uppoffring, som ni kallar det, och
öfvertog derföre min rol, på samma gång hon förmådde mig
att spela hennes […]” sade Ehvald helt lugn, under det han
aftog hatten, och med mycken ledighet och ett visst behag
arrangerade sin qvinliga drägt och frisyr, hvilken passade
honom särdeles väl.
”Hvilken man!” mumlade Harvey föraktligt med bortvändt
ansigte, upprörd af harm och ovilja. (s. 94)
Ja, vad är det för en man som lugnt och enkelt, rent av med ”ett
visst behag”, har blivit kvinna? Charles inte bara passerar, utan
njuter av att göra trans. Även om det är Elisabeth som har tagit
initiativ till makarnas identitetsbyte så är det Charles som får
ansvaret för den. Han och Elisabeth har bytt kläder efter att Charles
tagit sig ur fängelset. Elisabeth flyr mot Finland för att leda polisen
på fel spår, så att Charles i lugn och ro kan resa till Stockholm i
hennes namn. Men berättelsen gör tydligt att han borde ha vägrat.
Han borde ha tagit sitt ansvar (som man och som make) och inte
låtit sin hustru delta i ”det förnedrande brott, hvilket hon sjelf
iklädt sig” (s. 110f.).
Charles framgångsrika könsväxling framhäver hans felaktiga manlighet, som inte bara visar sig i hans ovilja att ta hand om sin hustru
utan i en femininitet överlag. Charles är ”en vacker karl” som alltid gjort
lycka i societeten och hos kvinnorna (s. 37). Han är fåfäng, välklädd och
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parfymerad och med mjölkvit hy ”som på en qvinna”, han är ”behaglig
och förledande” och har ”vekliga drag” (s. 64 och 59).537
Ehvalds qvinligt hvita hy, hans något tjocka och utstående
läppar, hans sällsamma ögon […] med denna egendomliga
glans, som qvinnorna rodnande fördöma och beundra; alltsammans var, i Harveys tycke, långt ifrån behagligt, och det
slappa vekliga uttrycket i hans ansigte skulle till och med varit
motbjudande, om det icke minskats af ett bredt ärr på högra
kinden, som gaf honom ett visst krigiskt utseende. (s. 37)
För kvinnor tycks Charles vara en man att begära, vilket också
visas av hans framgångar som förförare. Men den riktige mannen
– Edvard Harvey – ser vad kvinnorna inte ser. Charles blir både
en kvinnornas man och en kvinnoman i idealmannen Edvards
ögon. Allt hänger samman med den flexibilitet som är de moderna
typernas kännetecken. Charles utseende är inte alls behagligt, inte
egentligen. På utsidan är Charles vacker, men på insidan ful. Som den
framtidsman han är förmår Charles förställa sig och se ut som något
annat än det han är.
Att Charles blir sin hustru är bara den slutgiltiga markören av
många på hans flexibilitet. Transgörandet blir således en symbol för
den nya tiden: det betecknar en bristfällig maskulinitet som framstår
som typisk för den nya ekonomin och dess aktörer. Hela det alltför
moderna samhället tycks symboliseras av att Charles kan vara kvinna.
Transgörandet knyts i Ljungstedts författarskap till ett flertal
företeelser som anses suspekta eller hotfulla: ekonomisk utveckling,
demokratiseringsprocesser och promiskuitet. Transgestalten är en
av flera motbilder, men tycks knyta ihop dem alla. Det har att göra
med hur trans i Ljungstedts författarskap konstrueras som bedrägeri,
ett förhållande som tydliggör Charles Ehvalds koppling till nutida
stereotyper. Majoritetskulturens bild av transpersoner som ett slags
bedragare som döljer sitt ”verkliga” kön är mycket livaktig. Det är
till exempel den som ligger bakom den omdebatterade fientligheten
mot transkvinnor i vissa radikalfeministiska sammanhang. Talia M.
Bettcher har beskrivit bedrägeristereotypen som en följd av föreställningen om att könsuttryck borde spegla kön, och att kön borde spegla

Bedrägeristereotypen förekommer på många ställen,
men dess förekomst inom
radikalfeminismen har fått
stor uppmärksamhet. Ett inflytelserikt exempel är Janice
Raymonds transfientliga The
Transsexual Empire (1979), som
följts av Sheila Jeffreys Gender
Hurts (2014). Jeffreys bok har
bland annat resulterat i ett
temanummer av tidskriften
Transgender Studies Quarterly,
2016:1/2. Där nyanseras också
bilden av en transexkluderande radikalfeminism, i
Cristan Williams, ”Radical
Inclusion: Recounting the
Trans Inclusive History of
Radical Feminism”.
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vissa könade kroppsdelar. I ”Evil Deceivers and Make-Believers” (2007)
visar Bettcher hur transpersoner konstrueras som bedragare per
definition. Eftersom könsuttryck ses som ett tecken på vilka genitalier
en person har, och eftersom genitalierna ses som beviset på vilket
kön en person har, så blir alla könsuttryck som inte överensstämmer
med hur genitalierna uppfattas en lögn. Beskrivningen av trans som
bedrägeri genomsyrar därmed cisnormativiteten som sådan.538

BEDRAGAREN
O C H A T T G Ö R A T R A N S S O M H E M LI G H E T

Den seglivade straighta logik som säger att en könad kropp
måste matcha en likadant könad yta är betydelsefull för
1800-talets transmotiv. Det bedrägeri som transgestalter
förmodas ägna sig åt är till exempel förutsättningen för
hur trans kan göras som hemlighet. Ljungstedt skrev framför allt i spänningsgenren, och transmotiven i Moderna
typer kan alla beskrivas utifrån en spänningsskapande
narrativ funktion.539 Förutsättningen för sådana berättelser
är att läsaren ska leta efter (och så småningom hitta) en
förmodat mer autentisk kropp bakom könsuttrycket. Eftersom det är kroppen som avgör det ”verkliga” könet är alla
andra signaler förklädnad.
Förklädda transgestalter hör ofta till berättelsens skurkar. Från vargen i folksagan ”Rödluvan” till Charles Ehvald
i Moderna typer, eller för den delen nutida psykopater som
Angelica i Val McDermids The Mermaids Singing (1995),
Louise/Åke i Henning Mankells Steget efter (1997), ”Buﬀalo
Bill” i Silence of the Lambs (1998) eller Alf Boris Moen i Unni
Lindells Nattsøsteren (2002). De senare hör till en typ av
patologiserade transgestalter – som regel transfeminina
– som kan hittas i en del av 1900- och 2000-talens spänningslitteratur.540 Julia Serano har i artikeln ”Skirt Chasers”
undersökt hur samhällets misogyni speglas i bilder av

Det är inte bara i
spänningslitteratur som
trans görs som hemlighet.
Men eftersom narrativet
fyller en spänningsskapande
funktion är det inte en
orimlig spekulation att det
skulle vara vanligare där
(något som det återstår för
kommande forskning att
belägga statistiskt).
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Eftersom Frans är efterlyst
i Stockholm är en ny identitet
den enda möjligheten att
kunna ta sig dit för att
förenas med dottern, som
bor på barnhem. Att försöka
rädda henne är en del av
Frans utvecklingsprocess,
som dock misslyckas radikalt
när han igenkänns på
Norrbro och kastar barnet i
Strömmen, ”som jag tyckte
mindre mörk och kall och
hotande än denna stora stad
med allt sitt gömda elände”.
Se [Ljungstedt], En jägares
historier, s. 648.

transfeminina personer, som regelmässigt porträtteras
inom någon av kategorierna ”patetisk” eller ”vilseledande”.541 Hon myntar begreppet transmisogyni, och menar
att dessa två stereotyper genomsyrar skildringar av
transkvinnor. Bedragargestalten är aktuell även utanför
fiktionen. Det framgår till exempel av Queer (In)Justice
(2011), där författarna visar hur den arketyp de kallar
könsöverskridande bedragare (deceptive gender benders)
påverkar USA:s rättssystem.542
Trans görs också som hemlighet av positivt tecknade
gestalter. Frans Thorsson, som jag inledde kapitlet med, är
visserligen en skurk men använder just könsväxlingen för
att skapa ett hederligt liv. Frans blir kvinna för att osedd
kunna resa till Stockholm och där ta hand om sin dotter.
Ett annat exempel finns hos August Blanche. I hans
spänningsroman Vålnaden ryms transmotivet inom en av
berättelsens sidohandlingar, arvskrånglet kring ynglingen
Karl Gustaf. Vålnaden är på flera sätt typisk för hur trans
görs som hemlighet. Som flicka heter Karl Gustaf Rosalie,
en övertydlig namnlikhet med Shakespeares ikoniska könsväxlare Rosalind.543 Däremot ges inga tydliga anvisningar
om att Karl Gustaf skulle vara något annat än en yngling.
Det enda läsaren vet är att det finns ett mysterium (och
egentligen, ska det visa sig, flera) och att det kanske har
med kön att göra. Tidigt får vi veta att det stora arv som
alla i Karl Gustafs släkt hoppas på är beroende av en
manlig arvinge. Detta förhållande beskrivs detaljerat i en
tillbakablick, tillsammans med släktens spända väntan
inför hans födelse: ”De uppbröto med darrande händer de
olycksaliga brefven och si der stod i stora granna bokstäfver:
’en välskapad son.’”544
Därpå följer en lång rad insinuationer om att någonting är fel med Karl Gustaf. Så snart han kommer in i
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berättelsen står det klart att han döljer en hemlighet, och
att den tynger honom förfärligt mycket.
Hemligheter, saker som döljs, antyds, feltolkas och rätas
ut i slutet, är ett sätt att bygga upp spänning i en berättelse.
Läsarens uppmärksamhet kan fästas på en liten hemlighet,
som döljer en större. ”I mysterieromanen skjuts det emellertid inte med det gevär, som hänger på väggen, utan med ett
annat”, har Viktor Sjklovskij sagt apropå Tjechovs berömda
uttalande att om ett gevär hänger på väggen i första akten
så måste det ha avfyrats i den sista.545 Det står klart att det
finns en hemlighet men inte vilken, att det är något mystiskt med (det som ska visa sig vara trans-) gestalten men
inte vad. Läsaren är med andra ord inte med på noterna
när trans görs som hemlighet. Detta skiljer spänningslitteraturen från vissa andra genrer, där konventionen tvärtom
kan föreskriva att läsaren redan från början är medveten
om transgörandet.546
Men för att trans ska kunna göras som hemlighet måste
läsaren lägga märke till hemligheten. Även om transgestalten inför läsaren passerar som man eller kvinna
(vilket hen som regel gör) antyds det att könet inte riktigt
passar till kroppen. Samtidigt som transgörandet döljs
måste det visas upp, annars utgör det ingen hemlighet
och inget mysterium för läsaren att lösa. I fallet med
Karl Gustaf påpekas hela tiden hans omanlighet, liksom
hans likhet med sin kvinnliga kusin. Han är späd, har
”små välformade fötter” och ”ett ansigte, som till och
med en vacker qvinna kunnat afundas honom”.547 Den
kvinnokropp som lyser fram genom Karl Gustafs kläder
gör att han kan placeras in i den translitterära tradition
där ciskvinnor motvilligt klär sig i manskläder. Liksom
Elisabeth Ehvald blir han så småningom, vilket jag ska
återkomma till, en god hustru.
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Anspelningarna på ett annat kön under könet förekommer i mycket av 1800-talets translitteratur, men är
kanske tydligast när trans görs som hemlighet. Det är ett
återkommande drag i de av mina källor som använder
det narrativet. Ibland är det bara, som i Ljungstedts ”Kärleksdrycken”, ett ”sällsamt och påklutadt utseende” som
visar läsaren att gestalten på något sätt är misstänkt.548
Men för det mesta förekommer också antydningar
eller påpekanden om att gestalten har egenskaper som
traditionellt sett sammankopplas med ett annat kön än
det den presenterar sig som. En transfeminin person kan
beskrivas som ”klumpig” och med ”grofva” händer (fru
Plank i Moderna typer), medan en transmaskulin har
”sköna drag” och ”mild röst” (Arabella i Wendela Hebbes
roman med samma namn).549 Utan att transgestaltens kön
uttryckligen ifrågasätts betonas manliga egenskaper hos
kvinnliga gestalter och vice versa. Det är samma typ av
kroppar som inom dagens vårdapparat anses lika problematiska.550 Som Sara Ahmed skriver är vissa kroppar per
definition synliga.551 Transgestalten görs synlig genom att
beskrivas som en maskulin kvinna eller en feminin man.
Antydningarna om att det finns ett annat kön än vad
könsuttrycket visar bildar ett slags sprickor i berättelsen.
Det kan leda tankarna till de förskjutningar som Butler
menar avslöjar könets performativitet, och till de queera
läsningar som syftar till att avslöja sådana. En av Butlers
poänger är att vi aldrig gör våra könade identiteter
perfekt. I de repetitioner genom vilka vi skapar kön är
det alltid något som blir lite, lite annorlunda än förra
gången.552 Kön kan göras mer eller mindre lyckat men
innehåller alltid misstag, överdrifter och variationer. I
dessa förskjutningar från den exakta repetitionen blir
performativiteten synlig. Det blir möjligt att se att det vi
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uppfattar som ett medfött och essentiellt kön i själva
verket är någonting vi oavbrutet skapar.553 Men i de
1800-talsromaner där trans görs som hemlighet är
det tvärtom fråga om att författarna lägger ut trådar
för att bevisa naturlighetens naturlighet. De läckage
som texterna konstruerar är tänkta att visa hur gestalternas essens sipprar ut genom deras könsuttryck.
Det avslöjande som förr eller senare alltid drabbar
den här typen av transgestalter blir ett slutgiltigt
stabiliserande.554 De drag som först har destabiliserat
könsuttrycket ges i och med avslöjandet en förklaring i
den könade kropp som finns under kläderna. Därmed
konstrueras också en bild av vad som är korrekta ciskön. Den maskulina kvinnan måste helt enkelt vara en
man – eftersom en kvinna inte kan vara maskulin. På
så sätt skrivs cisnormativitet fram i takt med att trans
görs i berättelsen.

DE N GODA H USTRUN

Det äkta paret som byter plats med varandra finns på flera håll i
translitteraturhistorien. I August Blanches Banditen byter två makar
också identitet för att rädda mannen ur fängelse.555 Men i Banditen
är den kvinnliga parten en skurk. I Moderna typer är det en helt
annan typ av hustru vi har att göra med.
Charles älskarinna Daria erbjuder sig att ta över Elisabeths
roll i flyktplanen, men Elisabeth tror inte att hon skulle klara av
könsväxlingen: ”Huru skulle jag kunna tro, att du kunde lyckas i
det, som fordrar så mycken hängifvenhet och uppoﬀring. Ack, man
måste älska för att kunna gå i land dermed!” (s. 102) Både Elisabeth
och Daria är säkra på att de är ensamma om att verkligen älska
Charles och att vara älskade av honom. Övertygade om motsatsen
blir de först när de får se Charles i ytterligare en förklädnad, denna
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gång som (en annan) gift man, i sällskap med den guvernant som
han inledde en affär med under sitt äktenskap med Elisabeth. Ett
halvår efter den händelsen är Elisabeths kärlek till maken död:
”Jag nämner aldrig mera hans namn, jag anser mig icke mera som
hans hustru.” (s. 116) Till slut avslöjar också Edvard Harvey den
hemlighet som han tidigare har bevarat, att Charles dödat sin far.
Då (äntligen!) vänder sig Elisabeth till Edvard, den trofaste vännen
som hela tiden följt henne. Genom det lyckliga slutet inordnas
Elisabeth i heterosexuella normer, i ett gott äktenskap med en riktig
man i stället för med en svekfull bedragare. Charles femininitet
och könsväxling accentuerar honom som manlighetens motsats.
Edvard, däremot, är ansvarstagande och lojal. Till skillnad från
Charles tyglar han sina begär, och speglar tidens mansideal genom
att vara lugn, stabil och behärskad.556 Det är typiskt att Edvard
under hela berättelsen – det vill säga medan Elisabeth förtvivlat
försöker vinna Charles kärlek – stöttar henne, ”[m]ed något af en
fars eller brors oegennyttiga vänskap och tålamod” (s. 114). Det är
också typiskt att Edvard, i likhet med Elisabeth, uttrycker motvilja
mot förklädnaden. Det gäller både Elisabeths och hans egen som
engelsk turist, ”denna förhatliga maskerad” som han bara står ut
med för Elisabeths skull (s. 25).
Där Charles lättvindigt och njutningsfullt växlar kön är Elisabeth besvärad, plågad och inte ens trovärdig. Hon spelar inte sin
roll med vare sig ledighet eller behag. I stället talas det om hur
obekväm hon är i sin ”opassande drägt” och om ”den tunga förnedrande och tvetydiga rol, som hennes kärlek bjöd henne att utföra”
(s. 102 och 108).
Till skillnad från Charles könsväxling är inte Elisabeths något
tecken på flexibilitet eller opålitlighet. Hon gör hela tiden ett
korrekt, kvinnligt kön. Att hon samtidigt gör trans är inte någon
motsättning. Elisabeth gör trans som en del av ett normativitetsstärkande projekt på två sätt: genom att utgöra kontrast till Charles
opålitliga växlingar och genom att hennes kvinnokropp görs tydlig
under kläderna.
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C I S KV I N N A N I M A N S K LÄ D E R

Gifta kvinnor, som liksom Elisabeth är trogna sin make och
växlar kön för hans skull, är ett vanligt förekommande transmotiv. Litteraturforskaren Gertrud Lehnert kallar till och med
sitt kapitel om detta slags transmaskulina gestalter för ”Den
ärorika förklädnaden: Den trofasta makan i manskläder”.557
Sådana trogna hustrur är exempel på den gestalt jag
valt att kalla ciskvinnan i manskläder.558 Som skönlitterär
och scenisk roll har den varit mycket populär, och känns
igen från flera andra verk som jag skrivit om. Ciskvinnan
i manskläder spökar både i romantikens kvinnoandrogyn
och i de pragmatiska tolkningar som behandlades i
avsnittet ”Att vara man”. Hur livaktig denna tradition
har varit betonas av Laura Horak i den filmvetenskapliga
studien Girls Will Be Boys (2016). Hon har hittat mer än
400 amerikanska stumfilmer från tidigt 1900-tal som
innehåller transmaskulina gestalter. Först på 1920-talet
började sådana gestalter misstänkliggöras och förknippas
med könsöverskridande praktiker och lesbiskhet, menar
Horak. Innan dess lästes rollerna in i traditionen av ciskvinnor i manskläder, och gestalterna sågs tvärtom som
representanter för en idealiserad femininitet.559
Den litterära tradition som skildrar personer som på
grund av yttre omständigheter bestämmer sig för att
tillfälligt passera som män speglar en faktisk praktik.560
Sådana traditioner har åtminstone tidvis och under vissa
omständigheter översetts med, om än inte helt accepterats.
Bland annat har de utgjort en möjlighet att som överklasskvinna kunna lämna hemmet och/eller familjelivet
för att resa. Drottning Kristina (som visserligen inte är
känd för att ha hållit sig inom den normativa kvinnlighetens gränser) tog sig till exempel till Italien som greve
Dohna.561 Sådana könsväxlingar har ofta tolkats inom det
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Garber kallar utvecklingsnarrativet.562 Så länge könsväxlingen kan förklaras på ett för omgivningen positivt sätt
kan den accepteras, till och med gillas.
Två av förutsättningarna för den positivt tecknade
ciskvinnan i manskläder har varit att könsväxlingen
är tillfällig och att personen i allt övrigt passar in i sin
kvinnoroll. Villkoret för att gestalten ska accepteras är
att hon uppfattas som en kvinna i manskläder och inte
som en man. I slutet av berättelsen återgår personen
till sitt kvinnliga könsuttryck, och därmed är ordningen
återställd. Enligt det Tiina Rosenberg kallar ”Byxrollsdramaturgi 1: Förvandling, avslöjande och återställande”
hamnar en kvinna först i någon form av konflikt, blir
man för att kunna lösa konflikten men återgår till att vara
kvinna när den är löst: ”När uppdraget väl är fullbordat,
bör masken läggas av.”563 Ciskvinnan i manskläder är ofta
en kvinna som älskar en man, en trogen maka eller fästmö som klär om för att hitta/rädda/vinna sin utvalde. Det
är till exempel för att kunna följa sin älskade till Amerika
som Svanhilda i Herman Bjurstens Två flammor (1860)
klär sig i ”fullständig mansdrägt” och blir ”åtföljaude [sic]
elev i målarkonsten” till sin blivande make.564
Avslöjandet av ciskvinnan under manskläderna är ofta
början till det lyckliga slutet. Det som tidigare i berättelsen har varit en mans krångliga kärleksrelation med
en mystisk pojke vänds till något positivt: ur pojken
materialiserar sig ett fullt möjligt begärsobjekt.565 I Sarah
Grands feministiska klassiker The Heavenly Twins (1893) ges
detta motiv en intressant vinkel. När det visar sig att den
vackre pojke som blivit vän med en ung man är den självständiga Angelica är både mannen och läsaren beredda
på en kärleksrelation mellan de två – det är nämligen så
den litterära traditionen ser ut. Glatt förklarar Angelica
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i stället att hon redan är gift, och den ömma vänskapen
mellan män förbyts till antagonism. ”Din – vad?” frågar
mannen misstroget när Angelica nämner sin make, ”utan
en tillstymmelse till färg i ansiktet, fortfarande inte övertygad. ’Vad sa du?’ upprepade han, förskräckt.”566
När begäret riktas från en cisman till en transmaskulin
gestalt brukar det inte uttryckligen vara tal om kärlek
innan den senare blir en kvinna. Däremot föregås detta
avslöjande som regel av långa blickar, ömma smekningar
och en djup, ömsesidig förståelse. I Blanches tidigare nämnda Vålnaden skildras den innerliga vänskapen mellan Karl
Gustaf (han som senare blir Rosalie) och hans informator.
Karl Gustaf är en typisk ciskvinna i manskläder, som plågas
av sin påtvingade mansidentitet. Transmotivet i Vålnaden
uppdagas när Karl Gustaf misslyckas med ett slutgiltigt
mandomsprov, en Uppsala-frukost med glada studenter och
tillhörande alkohol och grova skämt. Här liksom alltid är
Karl Gustaf ”skygg och blyg som ett barn” och hans informator har ”all möda i verlden, att freda sin elev från de
brorskålar och satiriska infall, som från alla håll regnade
öfver den på Backi slippriga tilja debuterande ’fröken,’
såsom den unga ädlingen allmänt betitlades”.567 Karl
Gustaf passar lika dåligt in bland studenterna som vilken
flicka som helst och försöken att freda honom är förgäves.
Han sups full och får släpas hem av sin informator, som
ömsint bäddar ned honom i sängen. Där, på det ställe
där transmotiv ofta avslöjas, tar informatorn äntligen av
sin discipel kläderna.568
Han drog af honom rocken och knäppte upp västen,
då – då informatorn, med ett anskri af den djupaste
öfverraskning och förvåning, kastade sig baklänges
ifrån sängen och derefter fastnaglades vid golfvet.569
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Informatorn har inte längre en elev utan en naken flicka
framför sig, ett möjligt, till och med lämpligt föremål för
sin kärlek. ”Allt, som fanns i den lilla sängkammaren,
syntes antaga en annan gestalt” för honom.570 ”Gud bevare
dig för alla onda drömmar, du slumrande gosse … du
vaknande flicka!” säger informatorn och i och med det är
Karl Gustaf Rosalie.571 Efter den stunden finns det ingen
Karl Gustaf längre. Han försvinner ur berättelsen och
återkommer bara kort som ”den der metamorfoserade
baronen” när han i romanens lyckliga upplösning gifter
sig med sin före detta lärare.572
Som vi sett i avsnitten om kvinnoandrogyner och
queera begär erbjuder sådana här berättelser gott om
möjligheter att läsa in samkönat begär. Den trofaste
informatorn blir inte faktiskt förälskad i sin elev förrän
han klär av honom skjortan och får syn på hans ”liljehvita
barm med dess knoppar af brinnande purpur” – men den
scenen föregås av en intim relation dem emellan.573 Läsaren
har i efterhand möjlighet att tolka förbindelsen på flera
sätt: som en relation mellan en ung man och hans lärare
(en manlig vänskap som erotiseras av den explicita kärlekshistorien i slutet av berättelsen), eller som en relation mellan en kvinna och en man (en heterosexuell kärleksrelation
som färgas av den homosociala gemenskapen i början).574
Just relationen mellan informator och elev visar
också en Pygmalionaspekt som är vanlig i skönlitterära
skildringar av kärleken mellan äldre män och transmaskulina ynglingar. Avslöjandescenen i Vålnaden liknar den
i Wilhelm von Brauns novell ”Reskamraten” (i bokform
1847, men först publicerad i Aftonbladet 1842). Det behöver
inte tyda på någon omedelbar influens, utan är snarare
ett tecken på motivets utbredning.575 Även i ”Reskamraten”
svimmar en vacker yngling av och tas om hand av en
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något äldre man, som knäpper upp hans kläder och hittar
ett par bröst. Men redan innan dess har mannen i fråga
bestämt att han ska ”blifva en Mentor för denne värnlöse
Telemaque”.576 Eftersom relationen till att börja med är
mellan en man och en pojke kan den byggas på kamratskap (något som i 1800-talslitteraturen underlättas betydligt
om bägge parterna i paret är män).
Enligt Lehnert ligger tre saker bakom mäns begär riktat
mot transmaskulina gestalter: fascinationen för androgynitet som mänsklig fullkomlighet (transmaskulinitet
som androgynitet), de homoerotiska möjligheterna (transmaskulinitet som manlighet) och den manliga dominansviljan (transmaskulinitet som kvinnlighet, där manskläderna innebär en tillfällig jämlikhet som utmynnar i kvinnlig
underkastelse).577 Det sistnämnda exemplifierar Lehnert
med den pornografiska romanen Frank and I (1902), där
en man tar hem en pojke som lever på gatan, kommer
fram till att pojken är en flicka och sedan fostrar hen in i
en bdsm-relation och ett masochistiskt begär.578 Där görs
en lång tradition av antytt sexuellt begär mellan män och
transmaskulina ynglingar explicit. Själva den inledande
situationen – mannen som möter och fattar medlidande
för en pojke på gatan, antydningarna om en kropp som
könas som kvinnlig och mannens empati/attraktion –
återfinns också hos Ljungstedt, i romanen Inom natt och år.
Även Elisabeth Ehvalds manskläder i Moderna typer kan
förstås som en erotiskt laddad detalj. Inte minst har den
att göra med att manskläderna symboliserar hennes lojalitet gentemot sin make. Elisabeth lever, som vi redan sett,
mycket väl upp till omgivningens förväntningar om hur en
kvinna bör vara – med eller utan manskläder.

Huvudpersonen i
Ljungstedts Inom natt och
år träﬀar en ”helt ung och
späd gosse” på gatan, tycker
synd om honom och anar
när han ber om pengar att
”det var en flicka”, Inom
natt och år, s. 143, 145. En
liknande bakgrundshistoria
finns i Flygare-Carléns
Jungfrutornet. Där plockas
den transmaskulina gestalt
som senare ska bli känd
som mamma Styrman upp
från gatan som litet vackert
”judebarn” av sin blivande
make, som uppfostrar
hen som pojke och gifter
sig med hen när hen är
”femton år, men kapten
[maken] mycket gammal”,
Jungfrutornet, s. 130.
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Elisabeths skam
Ciskvinna-i-manskläder-traditionen förutsätter en kvinnlig ciskvinna,
helst i en heterosexuell relation. Mycket riktigt är det tanken på att
skydda maken som förmår Elisabeth ”att söka spela sin svåra och
vidriga rol” (s. 101). Underförstått hade hon aldrig antagit mansidentitet om hon inte hade varit tvungen.
Det pågår en förhandling om mänsklighet och naturlighet i Elisabeths könsväxling. Edvard Harvey påpekar det onaturliga i Elisabeths
offer för sin make: ”Obegripliga och fruktansvärda anomalier äfven
i det bästa hjerta!” (s. 97) I sig är könsväxlingen onaturlig, samtidigt
som den är naturenlig eftersom den bestäms av kärleken till mannen:
”Det är endast den beundransvärda troheten hos en hund eller hängifvenheten i en qvinnas hjerta, som i sin enkla omotiverade naturlighet trotsar sjelfva naturen.” (s. 88) Var går gränsen för vad som anses
naturligt, när kvinnan blir man för att leva upp till den heterosexuella
normen? Elisabeths identitetsbyte omtalas hela tiden som ett offer,
något hon gör för Charles skull. Offret både föranleder förklädnaden
och gör den möjlig att stå ut med – på det viset skrivs stabilitet in i
Elisabeths könsväxling.
Till skillnad från sin make plågas Elisabeth av att göra trans. Hon
skäms över manskläderna och står bara ut för Charles skull. Genom
att ge uttryck för obehag och skam markerar Elisabeth könsväxlingens distans från hennes sanna jag, från den natur som finns under
förklädnaden. När Elisabeth tar avstånd från sin egen könsväxling tar
hon avstånd från de instabila identiteter som könsväxlingen antyder
och visar i stället att hon är en riktig kvinna, en som passar in i det
samhälle hon lever i.
Sara Ahmed har beskrivit skammen som inträdesbiljett till
samhällsgemenskapen. Vi skäms inte för den vi inte bryr oss om,
och att visa skam är ett sätt att visa att vi tillhör den gemenskap som
svär sig fri från det som har fått oss att skämmas.579 Till skillnad från
skuld handlar skam, enligt Ahmed, om självförståelse. Skammen
handlar mindre om vad vi gör än om vilka vi är.580 Rädslan för
skammen får oss att följa samhällets normer, och om vi bryter mot
normerna visar vi genom skammen att vi – egentligen – går med
på dem. Skammen fungerar som en ursäkt, som ett sätt att intyga
att vi är medvetna om vår skamliga handling och lovar bättring.

”Elisabeth blickade
tröstlös omkring sig, hon
tyckte sig aldrig hafva sett
en trakt mer vild och ödslig,
och ångrade nästan att icke
hafva låtit den oförskämda
skjutskarlen föra dem
till länsmannen, […] för
hvilken hon var beredd att
yppa hela sammanhanget
och förvexlingen med den
verklige rymmaren.
Det var emellertid
fruktan att för tidigt göra
denna upptäckt, som ännu
förmådde henne att söka
spela sin svåra och vidriga
rol, och med en suck af
ängslan och undergifvenhet
stödde hon sig matt och villrådig emot den svartbrända
trädstammen.” (s. 101)
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Förutsättningen för att en sådan ursäkt ska fungera är att subjektet
samtidigt visar att detta misslyckande (att leva upp till den sociala
ordningen) var tillfälligt.581 Det är av den anledningen som Elisabeth
bara passerar med nöd och näppe. Hon är så mycket kvinna att hon
inte står ut med att vara man.
Kanske har Elisabeths skam att göra med att sekelskiftet närmar
sig. Snart kommer könsöverskridande beteenden att beskrivas som
tecken på en särskild identitet. Elisabeths skamkänslor går att förstå som ett sätt att distansera sig från de transidentiteter som några
årtionden senare skulle formuleras i både medicinvetenskap och
skönlitteratur. Det skiftande könsuttrycket är för Elisabeth inte en
del av hennes könsidentitet eller personlighet, utan tvärtom något
på grund av svåra omständigheter påtvingat. Det är just det som
berättelsen understryker genom att betona hennes skam och motvilja. Genom att visa att hon är kvinna riskerar Elisabeth inte att
uppfattas som samma oäkta moderna typ som Charles. Hon klarar
sig därmed undan sexualvetenskapens gryende uppfattningar om
transuttryck som uttryck för särskilda, avvikande människotyper.
Skammen är hennes inträdesbiljett i den samhällsgemenskap som
alltmer börjat använda könsväxlingar som ett symptom på en egen,
felaktig identitet. Elisabeth representerar den konservativa, goda
kontrasten till den oönskade, perverterade moderniteten.
Judith Butler beskriver hur kroppar bara är förståeliga om de kan
tolkas inom vissa ramar. En ”verklig” kropp förstås som per definition
naturlig, och en verklig kropp har ett verkligt kön som inte kan vara
annat än manligt eller kvinnligt. Kroppar som inte lever upp till
detta förstås därför som overkliga, något som Butler skildrar som
en form av avhumaniserande våld:
Jag skulle rent av vilja formulera det så här: att bli kallad
overklig och att få den beteckningen så att säga institutionaliserad som en form av särbehandling, är att bli den
andra mot vilken det mänskliga skapas. Det är det omänskliga, det som är bortom det mänskliga, det [som är] mindre
än mänskligt, gränsen som tryggar det mänskliga i dess
förmenta verklighet.582
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Bilden av det naturliga könet bygger på föreställningen att det inte existerar något annat än naturliga kön. Därifrån kommer behovet av att bara
erkänna vissa kroppar som verkliga. Det är inte bara förmågan att passa
in i samhällets uppfattning om vad som är ett korrekt beteende som står
på spel för Elisabeth. Det är möjligheten att alls vara en människa.
När Elisabeth avslöjas uttrycker hon lättnad, och skammen ersätts
av stolthet. Hon har klarat provet, varit lojal mot sin man men
bibehållit sin kvinnoidentitet trots transgörandet:
Jag är glad, att denna förhatliga rol är slut, att jag ännu endast
behöfver fortsätta den, tills man häktat och bortfört mig …
Må man misshandla mig, döda mig, om man så vill, det skall
åtminstone icke ske i denna afskyvärda förklädnad och under
ett falskt namn. (s. 110)

När Elisabeth talar om
sin ”afskyvärda förklädnad”
och ”ett falskt namn” tar
hon avstånd från sitt trans
görande (s. 110). Men vad
händer om vi tar hennes

Den förhatliga rollen är slut, Elisabeth kan vara sig själv igen. Det är
här som den verkliga skillnaden mellan Elisabeth och Charles finns:
Elisabeth är en riktig kvinna, och blir därför aldrig man.

uttalande ur sitt sammanhang? Lösryckt från den
övriga berättelsen skulle
citatet också kunna läsas

           

som en dramatisk plädering
för självidentifikation. Den

De äkta makarna i Moderna typer utför samma sak men agerar helt
olika. Elisabeth skäms – Charles gör det inte. Elisabeth kan inte
vara man – Charles kan vara kvinna. Till skillnad från Elisabeths
är Charles växlande könsuttryck en del av hans identitet, kanske
inte som transperson men definitivt som en modern, flyktig typ.
Elisabeth i manskläder är en dåligt förklädd kvinna, men Charles
blir kvinna i sin hustrus kläder.
Att transpersoner ofta skildras som bedragare gör porträttet av
Charles aktuellt. Att vara bedragare är att inte vara på riktigt – precis
det som Elisabeth undviker genom att betona sin skam över att göra
trans. Det motsatspar som makarna Ehvald utgör – en äkta och en
oäkta – speglas i de nutida begreppen cis och trans. Liksom Elisabeth
och Charles utgör ideal och motbild, äkta och oäkta, brukar även cis
och trans beskrivas som ett motsatspar där det ena är mer äkta än
det andra. Trans konstrueras fortfarande som någonting flexibelt, en
påklistrad yta som döljer kroppens sanning.583

avskyvärda förklädnaden
skulle i en sådan läsning
kunna syfta på det kön som
tilldelats vid födseln, och
det falska namnet på ett
tidigare namn.
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en orim lig kvinna och en orim lig m an
N ästa könsväxlare i Moderna typer är inte lika dålig som Elisabeth på att

göra trans, men är inte heller samma flexibla typ som Charles. I andra
delen av Moderna typer, ”Penningar och hjertan”, lär läsaren känna den
originelle Josua Mac-Allan. Han dör i slutet av berättelsen, men i nästa
del, ”Den gamla pulpeten”, dyker den argsinta fru Plank upp. Läsaren anar
tidigt att det är något skumt med henne, men det är först i bokens upplösning som det visar sig att hon är samma person som herr Mac-Allan.
När trans görs som hemlighet byggs spänningen upp kring en
gåta, och när transgestalten avslöjas som sådan är gåtan löst och
transgestalten försvinner. ”Profilen är färdiganalyserad”, skriver
Garber, ”syndromet diagnosticerat, fallet har föreslagits en ’lösning’
– och sedan löses hela bilden upp”.584 Det var det som hände Karl
Gustaf när han blev Rosalie i Vålnaden, och det är det som händer
med fru Plank i ”Den gamla pulpeten”. I slutet av berättelsen besöker berättelsens trasiga hjältinna Hermina sin gamle vän Josua
Mac-Allans grav. Förtvivlat utropar hon ”Onkel Josua! Onkel Josua!”,
varpå fru Plank kommer fram ur buskarna bakom graven. ”Onkel
Josua?” följer Hermina upp, denna gång ”likblek af bestörtning och
förfäran” (s. 303). Fru Plank bekräftar att hon är herr Mac-Allan,
varefter texten övergår till manligt pronomen. Mac-Allan förklarar
hur identitetsbytet gick till, sedan tillkännager han att han nu lämnar
både Stockholm och ”qvinnoskepnaden”, säger ”jag är död” och ”Josua
Mac Allan [sic] finnes icke mera till”. Härefter tar Mac-Allan farväl,
och i samma ögonblick återgår berättelsen till kvinnligt pronomen
och beteckningen ”den förmenta fru Plank” (s. 306). Excentrisk man i
hela den första berättelsen, mystisk kvinna i hela den andra – tills det
plötsliga avslöjandet då hen vacklar ett par gånger fram och tillbaka
och sedan försvinner.
Fru Plank ingår i en kvinnoparodisk humortradition, som ibland
men inte alltid sammanfaller med en translitterär. Men förutom det
är herr Mac-Allan en konstig figur redan som man. I analysen av
makarna Ehvald har jag understrukit den skillnad som görs mellan
stabila och instabila, äkta och oäkta människor i Moderna typer. I
Mac-Allan/Plank-gestalten kompliceras den åtskillnaden. Långt
innan herr Mac-Allan blir fru Plank framställs han som en märklig,
till och med overklig, person.
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löjlighe te r

”Den gamla pulpeten” inleds med ett resonemang om löjlighet och
kontraster:
Man säger, att från det sublima till det löjliga är endast ett
steg, men det är stundom icke ens ett steg, det är blott ett
tuppfjät; och det händer till och med någon gång, att båda
dessa egenskaper äro så sammanblandade, att man känner
sig helt rörd, under det man storskrattar.
Det der är egentligen lika litet behagligt som all annan
disharmoni, men tillfälligheterna följa sällan, efter vår
uppfattning åtminstone, någon harmonisk lag, och ofta
sammanträffa de så opassande och besynnerligt, som om
man serverade oss en varm pastej i en filbunke. (s. 203)

Från det sublima till det
löjliga är endast ett steg (”du
sublime au ridicule il n’y
a qu’un pas”) lär ha varit
ett yttrande av Napoleon I.
Se ”Sublim”, i Svenska Akademiens Ordbok (Göteborg,
1997), digitaliserad version
på http://g3.spraakdata.
gu.se/saob.

Efter detta krockar en eka med en ångbåt, en ung herr Poppelqvist
faller i vattnet och den vresiga fru Plank drar upp honom. Denna scen
speglar historiens grundton, som bygger på vad som beskrivs som
orimligheter, sådant som är ”opassande och besynnerligt”. ”Den gamla
pulpeten” hör till de mest humoristiska berättelser Ljungstedt skrivit,
och humorn kommer framför allt till uttryck genom fru Planks manhaftiga gestalt. Den bristande överensstämmelsen mellan fru Planks
kvinnliga kön och manliga agerande skapar kontraster – som upplöses
när Plank säger att hon är Josua Mac-Allan. Gränsen för vad som är
möjligt för ciskvinnor markeras tydligt när könsväxlingen uppdagas.
Hur orimlig är en manhaftig kvinna? Kan hon ens finnas till?

Fru Planksklädbesvär
Redan från början karakteriseras fru Plank som grov och maskulin:
”Hon var kort och klumpig; man skulle i första ögonblicket nästan hafva
tagit henne för att vara puckelryggig, klädd i en hatt, som närmast
liknade Amagerqvinnornas oföränderliga hufvudbonader, en mycket
tarflig kappa, skor af groft läder på sina stora fötter och en ful pirat
på armen.” (s. 204) Fru Plank har ”grofva bara händer” och hennes
knän avtecknar sig i ”groteska konturer […] under den slankiga kjolen”
(ibid.). När berättelsen fortskrider blir antydningarna tydligare. Det är
uppenbart att någonting är fel med fru Plank, men inte riktigt vad.

Med ”Amagerqvinnornas
oföränderliga hufvud
bonader” menas ett slags
stel hätta. En pirat är en
handväska.
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Dessutom förvirras läsaren av fru Planks motiv. Läsaren känner
inte till att Josua Mac-Allan har gömt ett hemligt testamente i sin
gamla pulpet och inte heller att han bestämt sig för att se till att
testamentet kommer i rätta händer. När fru Plank intensivt bevakar
en pulpet i ett möbelstånd finns det ingen anledning att koppla ihop
det med Josua Mac-Allan (som såvitt läsaren vet är död). Berättelsens
hjälte Harder Hilding anar att det ligger något bakom fru Planks
intresse för den där mystiska pulpeten och söker upp henne för att
göra reda i saken. Det står uttryckligen att Harder kanske skulle ha
börjat förstå att Plank vet mer än hon vill säga, om han bara ”tagit sig
för att observera den gamla fru Plank” (s. 285). Men är det verkligen
testamentet i pulpeten som är hemligheten som Harder inte ser?
Den oundgängliga hatten, som om den icke dolde ett kalt,
troligen dolde ett något vridet hufvud, satt snedt och hon var
ännu sysselsatt att häkta en kjol omkring sitt kolossala lif, då
Harder inträdde.
Hon besvarade knappt hans helsning, hade ett mycket
oroligt utseende, och mellan de skygga blickar, hon kastade
på sin gäst, granskade hon ifrigt sin egen person och sitt
ostädade rum, liksom hos båda funnits någon fruktansvärd
upptäckt att göra. (s. 284)
Som så ofta när trans görs som hemlighet döljs en hemlighet av en
annan. Läsaren luras att fokusera sin uppmärksamhet på pulpeten,
men bakom denna gåta göms det större mysterium som handlar om
fru Planks kön. När Harder har gått skyndar Plank ned för trapporna,
och yttrar sig själv för första gången på ett sätt som låter förstå att
hon inte känner sig helt hemma i kvinnokläder: ”Ingen vigör … stel i
knäna … de här kjolarne! De här kjolarne blifva mitt förderf.” (s. 286)
Fru Plank rättar ständigt till sina kläder. Hon ordnar dem, fäster
ihop dem och är alltid lika obekväm. Hon fumlar ”med sin slankiga
klädning, som ännu icke blifvit ihophäktad och som i hvarje ögonblick tycktes – vid hennes tafatta och oskickliga bemödanden att fästa
den – vara i fara att helt och hållet falla af henne” (s. 285).
Särskilt återkommer omnämnandet av fru Planks hatt, den som
i första scenen ”närmast liknade Amagerqvinnornas oföränderliga
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hufvudbonader” (s. 204). Hennes ”besynnerliga hatt” verkar vid ett
annat tillfälle ”antingen sitta bakfram, eller helt och hållet hafva
förlorat sin skärm”, vid Harder Hildings besök dolde ju den ”oundgängliga hatten […] ett något vridet huvud” och det talas om den
”fatala hatten” och den ”besynnerliga fruntimmershatten” (s. 273, 284,
286 och 206). Just hatten utmärker inte bara fru Plank. När skojaren
herr Poppelqvist i början av berättelsen dras upp ur vattnet har hans
påklistrade utseende tvättats bort: hans mustascher har förlorat
svärtan och vågorna i hans hår har raknat. Snabbt rättar han till sina
kläder, liksom sin ur vattnet uppfiskade hatt.
Samma välvilliga öde, som gifvit skallerormen dess fjell,
har kanhända meddelat alla skojare ett egendomligt sätt att
bära sina hufvudbonader; och den toppiga gulgrå ”storm”
[cylinderhatt], som nu sväfvade på den räddade metarens ena
öra, tycktes just tillhöra detta slag af vältaliga hattar, på hvars
olika och äfventyrliga former man tycker sig läsa ordet varning,
lika tydligt som man urskiljer ordet stadsbud på dessa senares
messingsplåt. (s. 207)
Fru Planks alla klädbesvär fyller samma funktion som Poppelqvists
hatt. De markerar att någonting inte stämmer, en varning lika tydlig
som om den vore skriven på dem.
Liksom var fallet med makarna Ehvald är det en viss typ av
personer som framgångsrikt passerar, vad helst för identiteter och
kläder de tar på sig. Då Poppelqvist ett par minuter efter att ha
blivit uppfiskad har vridit vattnet ur rockskörten antar han ”en min
af sorglös nonchalans och oförskämdhet” och finner sig i den nya
situationen likaväl som den gamla (ibid.). För fru Plank är det inte
alls lika lätt. Hon passerar visserligen som kvinna, men gör sig hela
tiden fel och löjlig. Kläderna är fel, beteendet är fel, allting sitter snett
och vint. Det är inte bara det att kroppen anses ha ett naturligt kön;
könskodade kläder tycks också äga ett slags naturlig hemvist på de
kroppar de könats till. Det är som om könets förmodade essens färgar
av sig på kläderna, och som om den essensen skickar tydliga signaler
om att kläderna sitter på fel person. Fru Planks klädbesvär berättar
för läsaren att något är på tok, samtidigt som de visar att hon inte är
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en av de moderna typer som känner sig lika bekväma på vilken plats
i samhället som helst.
Anledningen till identitetsbytet beskrivs som slumpartad och i
efterhand säger fru Plank att ”[d]en der ofrivilliga kostymeringen”
var ”ett stort och obehagligt misstag” (s. 305). Det största obehaget i
episoden tycks vara den enträgna uppvaktning som fru Plank utsätts
för av nämnde herr Poppelqvist. Efter att ha hört ett rykte om att
fru Plank är en rik änka har han nämligen beslutat sig för att gifta
sig med henne, och låter sig inte hindras av hennes ointresse. När
Poppelqvist först får tag i fru Plank står hon i vedboden och sågar
”med kraftig arm”, utan att bry sig om att hennes kläder är i olag:
Herr Poppelqvist var ett ögonblick villrådig. Huru skulle han
väl kunna presentera en blomsterbukett åt ett fruntimmer,
som sågar ved, och huru skulle hon väl upptaga hans artighet?
Man besinnar sig två gånger, innan man riskerar att misshaga
en dam med fru Planks vanor och armstyrka. (s. 273)
Poppelqvist tvekar vid åsynen av fru Planks vedsågning, inte för att
den i sig avskräcker honom utan för att han inte vet hur han ska
närma sig en kvinna som hon. Hur uppvaktas en kvinna som agerar
som en man? Poppelqvists lösning blir att – mot alla odds – insistera
på Planks kvinnlighet. När hon rättar till sina kläder blir Poppelqvist
”[u] ppmuntrad af dessa tecken till koketteri” och vågar komma fram
med sitt ärende. Han gör sitt bästa för att hänvisa henne till en traditionell kvinnoroll: ”Ett fruntimmer såga ved, nej, aldrig! Det är jag,
jag, Carl Petter Poppelqvist, som hädanefter skall lätta edra mödor och
förljufva edra dagar.” (s. 274f.) Här kan skämtet tolkas på flera sätt. I
efterhand, när läsaren fått veta att fru Plank också är herr Mac-Allan,
kan flirten läsas som en lek med ett manligt samkönat begär. Därtill
ingår det misslyckade frieriet, under tiden som läsningen pågår, i det
redan från början etablerade skämtet om fru Planks maskulinitet.
Fru Plank vill inte sluta såga ved, och hon vill inte bli uppvaktad
av Poppelqvist. Hon reagerar med förfäran. Vedsågningsscenen
slutar med att hon knuffar ned Poppelqvist i en vedtrave och när hon
senare hittar en blomma i nyckelhålet till sin dörr blir hon ”blek af
vrede eller förskräckelse” och fattar ”med samma min och varsamhet,
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som om hon vidrördt ett skämdt ägg” buketten och kärleksbrevet och
kastar dem i soporna (s. 287).
Herr Poppelqvist är helt oförmögen att förstå fru Planks vägran
att ta emot hans hyllning. Han insisterar, hon borde ju vilja ha honom
(som är både ung och vacker) och när han slutligen inser att uppvaktningen är förgäves blir han arg:
Om den der gamla nyckelharpan fru Plank icke vill gifta sig
med mig, så skall hon allt få betala ändå; jag skall hota henne
med att komma in i bladet med sin sågbock; det knepet är icke
första gången användt … Jag skall nog göra upp affären. (s. 287f.)
Att ”komma in i bladet med sin sågbock” är en hänvisning till att fru
Plank knuffat ned honom i en vedhög, men udden i Poppelqvists hot
är snarare offentliggörandet av Planks manliga beteende. Det är ett
hot om att dra uppmärksamheten till en maskulin kvinnoidentitet
som kommer att skandalisera henne. Den skam som har hotat
Elisabeth ställs även upp som ett hot mot fru Plank – men inte för
att hon gör trans (vilket varken Poppelqvist eller läsaren känner till)
utan för att hon gör fel kvinnlighet. Liksom för Elisabeth innebär
maskuliniteten en risk. Fru Planks transgörande är ett av de riskfyllda göranden som utmanar könsnormativitet. Fru Plank gör inte bara
kvinnlighet, utan kvinnlig maskulinitet.585
Humorn i Plank-gestalten handlar om manlighet, fru Planks oförmåga eller ovilja att vara kvinna på det sätt som anses passa en kvinna. Invävt i detta finns även kärleksförklaringen från herr Poppelqvist,
liksom läsarens långt senare i berättelsen förvärvade kunskap om att
fru Plank också kan vara en man och därmed ett otänkbart objekt för
Poppelqvists uppvaktning. Osäkerheten – vem är den här märkliga fru
Plank egentligen? – utgör förutsättningen för ett skämt om samkönad
kärlek, men även kring de kön och könsroller som fordras för att ord
som ”samkönad kärlek” ska vara begripliga.
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D E N M A N H A F T I G A KV I N N A N

Fru Plank ingår i en lång tradition av humoristiska transmotiv. Allt är sannerligen inte roligt här i världen, men
det finns sådant som per definition uppfattas som skämt.
Transfemininitet är ett sådant motiv som i straighta
sammanhang kan ses som komiskt genom sin blotta
existens.586 Det räcker med att någon tar på sig en kjol och
samtidigt uppvisar skäggväxt för att en viss typ av publik
ska skratta. Motivet är ibland bara en detalj, som när
Bellman låter den nakne magister Gåse skyla sig i Ulla
Winblads kläder så att paret förvandlas till ”två prestinnor” inom Bacchi Orden.587 Det är fortfarande vanligt, inte
minst i film, på tv och på scen, med humorscener baserade
på transfemininitet.588
Det har funnits traditioner av karnevalisk könsväxling
i Sverige, liksom i flera andra europeiska länder.589 Det
är spåren av dessa som anas när trans görs som skämt.
Så kan en av könsväxlingsscenerna i Lev Tolstojs Krig och
fred (1867–1869) läsas. Som en del av ett julfirande växlar
barnen kön: Nikolaj blir en gammal markisinna, Natasja
husar och Sonja tjerkess ”med svärtade ögonbryn och
mustascher”.590 Även Henriks roll som piga i Fredrika
Bremers Hemmet kan förstås utifrån karnevalisk tradition.
Läraren Jacobi och Henrik överraskar den övriga familjen
med en fest, och möter dem klädda som kypare och piga:
”En vackrare menniska, och en mera lik Henrik kunde
man ej tänka sig.”591 Henrik passerar inte och försöker
inte göra det heller. Könsväxlingen har ingen egentlig
funktion här, utan finns bara med som ett lustigt inslag.
”Skämtet” bygger på att han och Jacobi frivilligt intagit
samhällspositioner under sina egentliga. Det är inte
bara kön som är ett skämt i scenen, utan flera simultana
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växlingar som förpassar paret till en lägre social status.
Rollerna som piga och kypare innebär ett klassbyte och
senare i samma scen klär en i sällskapet ut sig till judisk
handelsresande, en ”Noachs sonson”.592
Transfemininitet har ofta gjorts som skämt på scen.
Inom commedia dell’arte är komiska förväxlingar vardagsmat, och transmotiv (framför allt transfeminina)
är vanliga.593 Därifrån vidareutvecklades motiven inom
burlesken och senare pantomimen. Den engelska pantomimens erotiskt laddade byxroll, the principal boy, kontrasteras mot dess misogyna dame-roller. Den förra är en
av de erotiserade ciskvinna-i-manskläder-gestalterna.594
Dame-rollen utvecklades i stället ur burleskens transfeminina tradition. Den gamla, fula, sexuellt inaktiva kvinnan
var ett av dess standardobjekt.595
Sceniska könsväxlingar har ofta setts som trevlig, sund
familjeunderhållning. Men liksom ciskvinnan i mansdräkt avkrävs heterosexualitet, har avståndstagande från
homosexualitet krävts för att transfeminina gestalter
ska accepteras. En (antaget heterosexuell) cisman som
imiterar kvinnor var redan under 1800-talet en linje med
lång tradition och tyngd. Den traditionen skedde inom
patriarkala och heteronormativa gränser, och utgjorde
inget störande av ordningen, skriver Caroline Radcliﬀe
i en artikel om viktoriansk kvinnoparodi.596 Men detta
kräver att könet återställs så snart skådespelaren går av
scen. Om den man som kommer fram ur kvinnokläderna
inte är en riktig man ifrågasätts den kvinnoparodi som
humorn bygger på. Den man som är en kvinna, eller ens
feminin, utanför scenen går över gränsen. Den gränsdragningen blev tydlig kring sekelskiftet, enligt Radcliﬀe, när
dame-rollens subversiva potential kontrollerades genom
en skarp gräns mellan burlesk kvinnoparodi och verklig-

183

hetens transfeminina personer.597 Efter att transfemininitet och manlig homosexualitet växt fram som hotbild
kom den implicita homoerotiken i de transfeminina
motiven att komplicera dem. När uppsättningen av Mae
Wests pjäs The Pleasure Man – som skämtar friskt utifrån
homosexuell och transfeminin subkultur – åtalades 1928
antecknade åklagaren särskilt att skådespelarna inte
ägnade sig åt ”kvinnoimitation” utan var ”fjollor och
degenererade”.598 Men som Clare Sears påpekar drogs
gränsen mellan vad som fick göras på och utanför scen
långt tidigare än så. Hon beskriver skillnaden mellan
scenens välanpassade, populära könsväxlingar och de
könsöverskridande praktiker som kriminaliserades på
andra oﬀentliga platser. I tidningsartiklar framhävdes
gärna artisternas lyckliga familjeliv utanför scenen, som
för att understryka hur normala de var.599

Maskulina trans- och ciskvinnor
Fru Plank är en typisk kvinnoparodisk gestalt. Texten frossar i formuleringar som ”[d]enna skygga, qvinliga sensitiva” om henne, formuleringar som vinner humoristisk kraft genom sin kontrast till den
aggressiva manhaftiga kvinna de syftar på (s. 289). Den komiska
tradition som fru Plank är en del av bygger på två olika följder av
könens hierarkisering. Den första är förlusten av samhällelig status.
Den andra handlar om kontrasten mellan gestaltens beteende och
vad som förväntas av kvinnor.600 En maskulin kvinna anses rolig
eftersom hon inte lever upp till hur kvinnor ska vara. Den kontrasten
kan byggas upp på flera sätt, och den manhaftiga kvinnan har inte
bara gestaltats genom transgöranden. Det kvinnoparodiska mansom-gumma-motivet är besläktat med ett kvinnoparodiskt kvinnasom-kvinna-motiv. Utan att kunna beskrivas som transgestalter
kan ciskvinnor iscensätta en maskulinitet som ser ut som den
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som görs i dame-rollen. Kvinnoparodin, den som ibland kallas
Lilla Fridolf-humor efter Fridolfs barska hustru, blir inte mindre
skämtsam för att den görs av en ciskvinna. Att fru Plank blir herr
Mac-Allan i slutet av berättelsen är inte alls nödvändigt för att läsaren
långt tidigare ska skratta åt hennes manlighet. När hon till slut blir
en man är det bara ännu ett steg på det redan påbörjade skämtet om
icke-traditionell kvinnlighet. Den manhaftiga gumman måste inte
visa sig vara man för att vara löjeväckande. Det räcker bra med att
hon är som hon är.
Fru Plank är det enda exemplet på en parodisk transfeminin gestalt
inom Ljungstedts produktion, men det förekommer flera parodiska
ciskvinnor som påminner om henne. En av dem finns till och med i
Moderna typer, den emanciperade Lavinia Lundström i ”Penningar och
hjertan”. Hon är aktiv i kvinnorörelsen, driver ensam en livsmedelsbod och lever med en betydligt yngre man utan vare sig äktenskap
eller kärlek, bär två ringar på fingret men har själv satt dit dem. Sin
”qvasiman” betraktar hon som en lyxartikel, något hon kan unna sig
eftersom affärerna gått bra (s. 152). Ett annat, ännu tydligare exempel,
är den aggressiva kvinnosakskvinnan Neptunia i Hvardagslif (1877)
som av sin före detta älskare jämförs med ”en amazon”.601 Både hon
och Lavinia Lundström, liksom fru Plank, är grova, självständiga och
maskulina. Neptunia har dessutom ”en dof och grof stämma” och hennes ”figur och rörelser ingåfvo en viss misstanke om, att det var en förklädd karl”.602 Vinkarna om fru Planks manliga kön är aldrig lika tydliga som dem om Neptunias. Ändå är det bara den förra som förvandlas
till man. Kvinnoparodin ryms i en viss typ av kvinnogestalt snarare än
i en viss typ av kropp.
herr mac
--a lla ns na tur

Oavsett tilldelat kön utesluter inte parodin gestaltens subversiva
möjligheter. Det är nämligen någonting ännu konstigare med fru
Plank än vad manlighet kan förklara. Hennes klädbesvär visar att
hon inte hör till de flyktiga moderna typerna. De antyder en natur
som inte går att dölja under ytan. Men vad är det egentligen för
”natur” som fru Plank inte kan dölja? Hur ser den manlighet ut som
läcker igenom hennes klädbesvär?
Som man heter fru Plank Josua Mac-Allan. Han är en enstöring,

”Hon [Lavinia Lundström] hade på venstra
handens ringfinger tvenne
tjocka guldringar, men hon
gjorde för sina närmare
vänner alls ingen hemlighet af, att hon köpt och
satt dit dem sjelf, utan all
medverkan af det manliga
könet, vare sig såsom
fästman, äkta man eller
prest.” (s. 150)
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”Ljudet af strömmande
vatten tilkännagaf, att herr
Josua [Mac-Allan] der inne
hade någon slags dusch
apparat, och efter ett par
minuter störtade han ut, våt
och alldeles oklädd, fattade
lampan, stötte upp dörren
till vinden och rusade ut
med full fart.
Sedan […] började han
hoppa och gymnastisera,
hänga sig på armarne i
takbjelkarne och deremellan stanna några minuter
orörlig vid en öppen glugg,
för att låta draget härda
och torka sin ännu fuktiga
kropp.” (s. 145)

originell, ful och konstig. Till att börja med är han ogift, något som
i periodens populärmedicinska texter beskrevs som ett särskilt
problem. Mannen utan familj ansågs ha svårt att utveckla de goda
manliga egenskaperna: karaktär, självdisciplin, måttfullhet.603 Under
det att skillnaderna mellan män och kvinnor accentuerades blev
gapet mellan könen vid slutet av 1800-talet så stort att män behövde
en kvinnlig motpart för att inte bli helt och hållet degenererade.604
För Mac-Allans del verkar det inte vara så att manligheten saknas.
Det är bara det att den görs på fel sätt.
Mac-Allan ägnar sig åt uppfinningar som ingen utom han själv förstår vitsen med och åt diverse påhittade förpliktelser. Berättaren kallar
det ”de sällsamma inbillade pligter och den tröttsamma helsovård,
hvarmed han sökte fylla sitt onyttiga och ensliga lif” (s. 145). I brist
på nyttig sysselsättning ägnar sig herr Mac-Allan åt inbillade plikter,
sådant som inte är till gagn vare sig för honom själv eller för någon
annan. Han har en mängd manliga dygder men han missuppfattar
dem och drar dem till sin yttersta, orimliga spets. En av dem är daglig
gymnastik, som han utför naken och blöt för att härda kroppen. Den
gymnastikvurm som uppstod under 1800-talet var ett sätt att både tygla och vårda en hotad manlighet. Gymnastiken kunde lösa konflikten
mellan två motsatta aspekter av mansidealet. Å ena sidan förknippades
den med göticismens vikingabilder som en symbol för manlighet
och aggression, å andra sidan med självkontroll och behärskning.605
Mac-Allan deltar alltså i detta mansideal, men han verkar göra det
överdrivet, för mycket och för våldsamt. I stället för att gymnastiken
vårdar hans manlighet gör den honom till en ännu mer märklig figur.
Till och med den självbehärskning som enligt David Tjeder är
avgörande för seklets mansideal överdriver Mac-Allan helt obehärskat.606 Hans liv består till stor del av försök att späka och kontrollera
sig själv. Den dagliga promenaden är noggrant och bestämt utmätt,
han kallar hungern sin ”djuriska drift”, tillåter inte sig själv att äta
om han inte lyckas med sitt bilboké-spel nio gånger i rad, ägnar sig åt
meningslösa minnesövningar och spelar whist med sig själv som en
”själsöfning” (s. 145 och 147). När han hittar en spindel i sitt rum trotsar han sin spindelrädsla och flyttar den varsamt ut igen, eftersom
”[m]an måste härda sina nerver och söka öfvervinna sina outredda
instinkter”, och när han blir sjuk utbrister han: ”Det var besynner-
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ligt! … Det måtte vara något fel i mekaniken.” (s. 149 och 170) Det
Mac-Allan uttrycker är en ganska typisk viktoriansk kroppssyn. Den
bristfälliga, slitna kroppen hade trätt fram som problem i och med
industrialiseringen. ”Man var bokstavligt talat på jakt efter ett vaccin
mot trötthet”, skriver Pia Laskar.607 Mac-Allan vill se sig själv i ljuset
av framstegsutvecklingen, och i den meningen vara en del av det
moderna projektet. Mer än någon annan av bokens goda personer
har han drabbats av moderniteten, till den grad att han knappt vill
erkänna sin mänsklighet.
Herr Mac-Allan är en excentriker. Han anses allmänt ”’litet
besynnerlig’, hvilket omdöme också skulle fått sin fulla bekräftelse, i
fall man haft kunskap om hans vanor och lefnadssätt” (s. 143). Men
det är mer än så. Berättelsen skildrar honom till och med som en
osannolik gestalt. En författares talang är inte att dikta, står det, utan
”att uppfatta och återgifva”:
Och han behöfver i sanning ingenting annat, ty tätt bredvid
oss föregå saker, framställa sig scener och abnormiteter i
karakterer, fysionomier och händelser, hvilka romanen icke
ens skulle kunna öfverdrifva.
Den gamle onkeln [Mac-Allan] […] var just en sådan
företeelse, på hvars tillvaro vi knappt skulle hafva trott, utan
att se honom. (s. 142)
Herr Mac-Allan är med andra ord så märklig att han knappt ens är trovärdig som romangestalt. Genomgående beskrivs också hans konstiga
utseende, ”besynnerliga ögon” och ”egendomliga fulhet” (ibid.). Han
behöver uppenbarligen inte bli kvinna för att vara en underlig figur.
           
Den natur som döljer sig under klädbesvärens yta är inte särskilt
naturlig i Mac-Allans fall. Långt innan han blir fru Plank utmärks
han av en maskulinitet som har gått över styr. Så länge han är en man
framställs han som onyttig och onaturlig, ”just en sådan företeelse,
på hvars tillvaro vi knappt skulle hafva trott, utan att se honom”, som
det stod i citatet ovan (ibid.). När han blir fru Plank, däremot, visar
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han sig ha en stabil identitet. Plötsligt lyser någonting igenom. Det
är först då, när fru Planks klädbesvär bevisar att hon har en äkta
identitet under ytan, som Mac-Allan blir på riktigt. Liksom Elisabeth
blir Mac-Allan en mer normativt könad gestalt genom att göra trans.
Könsväxlingen accentuerar den cisidentitet som trots allt finns därinne. Under kvinnokläderna anas en riktig man.

m oderna tider, m oderna k ö n

Y tan bedrar i Moderna typer. Kvinnor kan visa sig vara män och män

kan visa sig vara kvinnor – och alla könsväxlingar är bedrägerier.
Ändå tycks den bedrägliga ytan inte vara fullt så bedräglig. Även
om läsaren inte förstår att fru Plank är samma person som herr
Mac-Allan står det klart att det är någonting misstänkt med henne. I
själva verket skulle Moderna typer kunna läsas som en instruktionsbok: så här avgör du om en människa är en bedragare.
Misstänksamheten mot människors yttre återkommer i hela
Ljungstedts författarskap. Hon är inte heller ensam om den. Jag
vill se närmare på den misstänksamheten i relation till tiden och
samhällsutvecklingen. Det finns uppenbarligen en oro för vad som
finns bakom ytan, men vad finns bakom den oron?
misstä n ksa mhe te n

I ett nummer av Aftonbladet från 1850 beskriver en skämtsam notis
hur en svensk kvinna några år tidigare anlänt till Bergen. Mamsell
Helmuth var ”reslig och starkt bygd, med skarp blick, något grofva
lineameater [sic] och en viss spänstighet i hela sitt väsen”.608 Hon
har först arbetat som danslärare och sedan med att laga skor, men
därefter har det gått utför:
Men ack! mamsellen begynte få smak för starka saker; mam
sellen börjar ragla på gatorna, stannar omsider i en rännsten och
föres i arrest, der vederbörande upptäcka att mamsell Helmuth
är en förlupen svensk – skomakarpojke med vackert svart skägg
och en rask och nätt, men för en karl något liten figur.609
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Nästan två månader senare dyker svenskan i Norge upp igen i samma
tidning. En ny notis hänvisar till den mamsell ”om hvilken sades
att man oförmodadt upptäckt henne tillhöra mankönet och således
endast hvarit förklädd till fruntimmer”.610 I samma skämtsamma ton
får vi nu veta att mamsellen i fråga bestrider sin manlighet. Även
hennes släktingar har hört av sig och intygat att ”icke minsta anledning finnes att draga hennes egenskap af fruntimmer i tvifvelsmål”.611
Antagandet att en manhaftig mamsell kunde visa sig vara man
tycks inte ha varit särskilt långt borta. Bondestam menar att det i
slutet av 1800-talet började ses som höjden av oärlighet att göra
trans: ”Den som såg ut som en man men påstod sig vara kvinna
ägnade sig förmodligen åt någon form av bedrägeri.”612
Men misstankarna om att mamsell Helmuth skulle vara en man
har inte bara att göra med en rädsla för just könsöverskridande
personer. Det är svårt att veta om växlingen av kön uppfattades som
allvarligare eller mer oärlig än andra växlingar. I en av Ljungstedts
romaner nämns i förbigående en biografi om småkriminella Johanna
Lovisa Åkerberg.613 Enligt den verkar Åkerbergs vanligaste taktik ha
gått ut på att låtsas vara rik och be om att få låna pengar. Den anonyma
författaren till biografin beskriver i detalj hur Åkerbergs utseende
möjliggjort bedrägerierna. Hon har inte bara varit ”elegant klädd”
utan har även ”ett aktningsvärdt utseende”, ”talar mycket redigt och
städadt, har ett smalt och finbildadt ansigte”, ”fina händer” – hon har
helt enkelt ”i allo sådant yttre skick, som kan förleda en obekant att
tro henne tillhöra embetsmannaklassens fruntimmer”. Det är ”således
icke underligt” att hon får handla på kredit, enligt biografin.614 Som vi
såg i kapitlet om Lasse-Maja är samhällspositioner avgörande för hur
människor behandlas. Den som ser ut som ett ämbetsmannaklassens
fruntimmer blir bemött som ett sådant. Omgivningen förväntade sig
att Åkerberg skulle ha täckning för krediten och betala igen sina lån,
att hon skulle bete sig som den väluppfostrade människa med god
ekonomi hon såg ut som.
Hela Ljungstedts författarskap uttrycker rädsla för ytans bedräglighet. Det speglar en samtida samhällelig oro över att inte kunna placera
in främlingar i rätt social kategori. I det sena 1800-talets Sverige hade
ett modernt stadsliv börjat födas. Den nya borgarklassen hade växt
och befäst sina positioner, samtidigt som arbetare strömmade in till
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staden från landsbygden. I Malaria urbana skriver Rebecka Lennartsson att stadens själva utformning gjorde att det skedde allt fler möten
mellan olika samhällsklasser i det offentliga.615 På alla platser där
människor kunde mötas fanns en mängd outtalade regler för vem
som fick vistas var, och hur. Den moderna staden utmärktes av en
strävan efter ordning, efter att var del av befolkningen skulle befinna
sig på sin plats och var individ på sin. I och med att staden växte
blev folkmassorna större och mer anonyma. Det blev allt svårare att
veta vem det var som gick förbi på gatan. Den nya klädindustrin i
kombination med ett nedtonat mode gjorde att människor blev till
det yttre ganska lika. ”De billigare kopiorna kunde, åtminstone vid
en kortare anblick – och just mer gav ju stadens möten inte tillfälle
till – av misstag tas för de dyrare originalen”, skriver Lennartsson.616
Sådana misstag finns det gott om hos Ljungstedt. I Hvardagslif får en
löjtnant Krapp syn på borgarflickan Marina på gatan, och säger till sin
manlige kamrat att hon har gått alltför sakta. Hon ”gick så långsamt
… och stannade midt framför oss”, säger han och fortsätter menande:
”Hon gaf mig en blick, som …” Men kamraten opponerar sig:
”Det var en hederlig flicka, troligen dotter eller kanske hustru
till någon fattig tjensteman.”
”Men hon var likväl elegant klädd.”
”Åhja, det såg ut så i mörkret och på långt håll. Stockholms
flickorna äro mästarinnor i att skapa elegans af bara skräp.”617
Att vara elegant klädd, stanna framför två män och ge en viss sorts
blick är en omskrivning för att försöka sälja sex. Berättelsens Marina
– som i själva verket är mycket respektabel – gör misstaget att vara
ensam på en mörk stadsgata i för fina kläder. En ensam kvinna på en
stadsgata var en fattig kvinna, och det enda yrke varigenom en fattig
kvinna kunde tjäna tillräckligt för att klä sig i eleganta kläder var
prostitution.618 Citatet säger en hel del om att vara kvinna på offentlig
plats, men också om det begär att klassificera människor som ökade i
och med att det blev allt svårare att göra det. I en avhandling i estetik,
Skåda all världens uselhet (2013), skriver Anna-Maria Hällgren om det
ökande behovet av att kunna se, tolka och se på rätt sätt.619 Tidningarna publicerade ständigt nya reportage om möjligheten och vikten
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av att lära sig läsa av sina medmänniskor, att genom en snabb blick
avgöra vem som var vem. Att ”läsa” andra utvecklades till en konst
och blev samtidigt både svårare och viktigare.620

Urspårad tid
Generellt sett finns det en skepsis mot såväl sociala som materiella förändringar i Ljungstedts böcker – ironiskt nog, eftersom hon litterärt
sett var en föregångare. Hennes verk är sprängfyllda av nymodigheter,
men oftast med en mer eller mindre sarkastisk känga mot den nya
tiden. I Psykologiska gåtor säger jag-berättaren att han föredrar att
resa i häst och vagn men antar att läsaren ska möta denna åsikt med
”utomordentligt förakt”. ”Hur kan man vara så bondsk och efter sin
tid”, formuleras ironiskt den tänkta läsarens invändning, ”då man är
så lycklig att ega jernvägar?”621 Järnvägen hade bara funnits ett tjugotal
år i Sverige, och berättaren förklarar att felet med den är snabbheten:
Man reser icke på dem, man slungas fram, lefvande eller död till
sitt mål; tåget stannar tio minuter, fem minuter. Man hinner
störta ur kupén, man får ett glas öl öfver sig, en kotlett på
tvären i halsen, och man skjutsas in igen, man har tappat sin
näsduk, möjligen sin portemonnä, och man är af bullret och
bruset omkring sig färdig att tappa hufvudet, men hvad gör
det, bara man kommer fram?622
I Moderna typer har moderniteten inte bara gått för fort utan helt
urartat. Det finns ingen uttalad berättare eller någon ramberättelse i
Moderna typer, däremot ett gemensamt, modernitetskritiskt idéinnehåll.
”Att vara modern”, skriver Marshall Berman, ”är att befinna sig i
en miljö som utlovar äventyr, makt, glädje, växt, förvandling av oss
själva och världen – och som samtidigt hotar att förstöra allt vi har,
allt vi känner till, allt som vi är.”623 Det är det hotet om förstörelse av
den befintliga världen, eller snarare rädslan för det hotet, som artikuleras i Moderna typer. Bermans klassiska beskrivning av moderniteten
i Allt som är fast förflyktigas (1982; 1995) är en blandning av hot och
löften. Allt är på väg att förändras, allt är nytt. Men hos Ljungstedt är
det moderna enbart skrämmande. Att ”allt som är fast förflyktigas”
är precis vad som är problemet i Moderna typer. Förlusten av tradi-

Titeln på Bermans bok
är ett citat ur Karl Marx och
Friedrich Engels Manifest
der Kommunistischen Partei
(1848, ”alles Ständische und
Stehende verdampft”), men
anammas av Berman som
uttryck för moderniteten.
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tionella värden som stabilitet och lojalitet hotar inte bara enskilda
individer utan hela samhället. Tiden är ur led. Moderniteten har fått
människorna att spåra ur.
Moderna typer skrevs och utspelar sig i det som Berman kallar
modernitetens andra fas. I och med franska revolutionen skapades
både en modern offentlighet och känslan av att leva i en revolutionär tid. Men, skriver Berman, ”fortfarande kan artonhundratalets
moderna offentlighet minnas hur det var att leva, materiellt och
andligen, i världar som alls inte var moderna”. Det är denna ”inre
klyvnad, denna känsla av att leva i två världar samtidigt” som präglar
1800-talets modernitet, liksom Ljungstedts författarskap.624
Ljungstedts verk innehåller ofta tydliga uppdelningar mellan goda
och onda människor, och i Moderna typer är det modernitets- och
framstegsivrarna som representerar den sämre delen av mänskligheten.625 Bokens positivt målade gestalter drabbas i stället av moderniteten, genom att de goda egenskaper som de omhuldat vänds
emot dem. Deras i sig lovvärda ideal – lojalitet, idealism, religiositet
– utnyttjas av samvetslösa och flexibla, moderna människor.
Det är inte fråga om någon entydig, reaktionär moderniseringskritik, och representanterna för den äldre tiden är inte uteslutande
idealmänniskor. I likhet med hur litteraturvetaren Andreas Hedberg
beskriver Viktor Rydbergs moderniseringskritik bör detta ses som
ett sätt att finna en annan väg till framåtskridande, en annan typ av
modernisering.626 Hjältarna och hjältinnorna i Moderna typer försöker
(ofta förgäves) hitta sätt att anpassa sig till den nya tiden utan att låta
sig övermannas av de moderna typerna. Det traditionella samhället
ges i Moderna typer attribut som sann religiositet, sedlighet, stabilitet
och pliktkänsla. Den moderna tiden representeras i stället av väckelserörelse, kvinnoemancipation, arbetarrörelse, Amerika, girighet,
tvära kast, ytlighet – och könsväxlingar.
De politiska rörelserna – arbetar- och kvinnorörelsen – är framför allt humoristiskt skildrade, och deras representanter skrattretande. I den kategorin återfinner vi fru Planks friare Poppelqvist,
som i sin förening K.K.S. (Kapitalets Kvikka Spridning) ska ”föreslå,
att höger och venster, svart och hvitt och upp och ned icke mera
bör finnas”:
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Det är orättvist, det är en skam för ett civiliseradt samhälle, att
när två personer gå bredvid hvarandra, så skall den ena gå till
venster, då den andra går till höger. Nej likhet för alla, ingen
åtskillnad! Det är mitt valspråk. (s. 218)
Bland den typen av moderna gestalter finns också den tidigare
nämnda, kvinnoparodiskt manhaftiga Lavinia Lundström. Liksom
Poppelqvist är hon både modern och politiskt aktiv, men i kvinno- i
stället för i arbetarrörelsen. Kvinnoemancipationen kan enligt berät
telsen delas i ”trenne slag: den ädla, den rationela och den usla”:
Den ädla emancipationen är den, hvartill en god och upplyst
man vill bringa qvinnan; den rationela är den, hvartill en
klok qvinna bringar sig sjelf, och den usla emancipationens
anhängare, vare sig man eller qvinna, äro de, som tappat både
sedlighet, vett och förnuft och emanciperat sig lika mycket
ifrån naturen som från samfundslagarne. (s. 150)
Lavinia torde räknas in i de uselt emanciperades kategori. Hennes
reaktion på dotterns framtida giftermål är ett utbrott i linje med
hennes humoristiskt tecknade gestalt: ”Gifta dig! Är du ifrån vettet!
Förstöra hela din framtid! […] En man är väl det svåraste hinder en
stackars qvinna kan få i sin väg.” (s. 156)
Vissa av modernitetssymbolerna hos Ljungstedt är mest av allt
löjeväckande. Den religiösa radikaliteten däremot får dödlig följd.
Nyfrälsta kvinnor lämnar sina barn vind för våg (vilket leder till att
ett barn är nära att kvävas och ett annat dör i feber) för att kunna gå
på väckelsemöten, där ”[f]ruarne, madamerna och jungfrurna voro
hoppackade som tändstickorna i en låda och lika eldfängda som dessa”
(s. 212). Den elaka frikyrkopastorn Janzén, en av de moderna typerna,
besöker en sjuk gammal kvinna och målar upp så skrämmande
bilder av helvetet att hon dör av ren förskräckelse. Även den stackars
Hermina, förmånstagaren till herr Mac-Allans hemliga testamente,
har i ”Den gamla pulpeten” blivit fanatiskt religiös. Hon ska ge sitt liv
åt missionen och Janzén, övertygad om att det är hennes kristna plikt.
Trots att hon förskräcks av Janzéns person låter hon sig luras av hans
upphetsade beskrivning av deras uppgift som missionärer:
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Hermina inser senare att
hennes plikter inte ligger i
missionen. När hon förstår
vidden av Janzéns ondska
(det tar ett tag – det är först

Hon rodnade och bleknade vid hans råa uttryck, förskräcktes
och hänfördes på samma gång af hans vulgära bilder och liknelser, under det den mystiska slöjan af religiöst känslosvall
dolde för hennes blickar den rent materiella grunden derunder. (s. 276)

efter att han försökt droga
ner och kidnappa henne
som hon begriper att han
inte är fullt så moralisk
som hon trott) bestämmer
hon sig oväntat för att gifta
sig med honom trots allt.
Däremot ska de stanna i
Sverige: ”Det är sådana
hedningar [som Janzén,
d.v.s. dåliga män] som vi
qvinnor skola omvända.”
(s. 311) Lyckligtvis tar berättelsen ännu en ny vändning
när Janzén ramlar ned från
en brygga och drunknar.
Då går Hermina äntligen
(till läsarens lättnad) med
på att gifta sig med sin
älskade i stället.

Missionen tycks här som det slutgiltiga uttrycket för en felaktig och
alltför passionerad religiositet, som i sin tur förknippas med moder
niteten genom Janzén. Målet för missionen står däremot för ett slags
avstannad utveckling. Exakt var Hermina och Janzén ska missionera
klargörs aldrig, och verkar sakna betydelse. Skämtsamt säger en av
berättelsens modernitetsivrare att paret ska ”omvända tamuler och
kineser” (s. 228).627 Mest talas det bara abstrakt om missionen och att
resa ”för att bland hedningarne predika evangelium” (s. 255).
Att Hermina ska bli missionär är bara en detalj. Den går lätt
läsaren förbi, men mellan raderna säger den något om betydelsen
av den modernitetskritik som boken för fram. 1800-talets borgerliga
kultur präglades av vad antropologen Ann Laura Stoler har kallat ”det
filantropiska moraliserande uppdraget”.628 Den förmodade västerländska överlägsenheten gjorde det till en plikt att civilisera mindre
utvecklade länder.629 Den rasistiska logik som såg vissa delar av
världen som ociviliserade är en del av samma projekt som såg vissa
sorters människor som underutvecklade. Att män och kvinnor var
fundamentalt olika varandra ansågs vara en följd av hög utvecklingsnivå. Små skillnader mellan könen sammanfördes med primitivitet
och bristande utveckling. Andra ”raser” än den vita betecknades som
per definition ociviliserade och europeiska könsöverskridanden var
en kvarleva från tidigare, lägre utvecklingsstadier.630
Valerie Rohy har i Anachronism and its Others (2009) diskuterat
utvecklingsteorier och kopplingarna mellan rasifiering, könanden
och sexuella praktiker i det moderna projektet, utifrån tid. Hon visar
hur en linjär tidsuppfattning samverkat med homofobi och rasism.
Där är bilden av annanhet central. Det är för att vit heterosexualitet
ska bli normal som icke-vithet och icke-heterosexualitet framställs
som onormal, bakåtsträvande och outvecklad.631
I Moderna typer är det inte fråga om den avstannade utveckling
som Rohy diskuterar, utan om en utveckling som har gått för långt.
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Men precis som i Rohys resonemang kopplas vissa tidsmässiga abnormiteter (för utvecklat, för modernt, för snabbt) samman med
felaktig identitet. I Moderna typer befinner sig Sverige mitt emellan två
sorters tid. Som vi såg i avsnittet ”Framtidsmannen” var det modernas
hemvist Amerika, den så kallade nya världen. De ”aflägsna ländernas
vilda hedningar” som Janzén och Hermina tänkte besöka symboliserar
snarare något ännu äldre än det Sverige som hotas av moderniteten
(s. 311). Vi har alltså å ena sidan det alltför moderna Amerika, å andra
sidan de underutvecklade länder som behöver frälsas genom missionen. Ingen av platserna är verklig. Det rör sig om symboler, fantasier,
projicerade bilder av något som står i motsats till Sverige.

Äktheten som nationell fantasi
Med hjälp av över- eller underutvecklade fantasiplatser skrivs Sverige
fram som norm. I Moderna typer rör vi oss i en värld av överdrifter,
och de överdrifterna verkar ha att göra med nationen. Det som mejslas fram mellan raderna är en nationell självbild där stabiliteten spelar
en central roll.
I en annan av Ljungstedts romaner, Jernringen, knyts identitetsväxlingar återigen till instabilitet, instabilitet till oäkthet och oäkthet till
ett hot. Här hänger det samman med hur huvudpersonen Juanna rasifieras. Hon beskrivs genom en diffus sydländskhet inom ramarna för
en rasistisk stereotyp: hon är mörk, temperamentsfull och passionerad, och hennes ögon sägs se judiska ut: ”af den mjuka sammetssvarta
färg och ovala form, som man sällan träffar hos Nordens qvinnor, och
som i allmänhet är egen för Israels döttrar”.632 Juanna är en typisk
främling, en sådan som Ahmed påminner oss aldrig är främmande.
För att främlingen ska kunna kännas igen som främmande kan den
egentligen inte vara främmande alls.

Ljungstedts författarskap innehåller även i
övrigt föreställningar om
blodets betydelse. Framför
allt märks det i Psykologiska
gåtor, där skurken är själva
sinnebilden av en rasistisk
stereotyp från 1800-talets
Sverige. Han har romsk
mor och judisk far, är elak
men feg, löjeväckande och
ömklig bredvid de rediga
svenskar som är berättel
sens huvudpersoner.

Främlingar är inte rätt och slätt de som inte känns igen där
vi befinner oss utan de som, just för att de är i närheten, är
ständigt igenkända som sådana som inte hör till, som är på fel
plats. Ett sådant igenkännande av de som är på fel plats tillåter
både avgränsandet och upprätthållandet av gränserna för
”här”, som den plats där ”vi” är.633

Samma tematik återfinns
i hela författarskapet, men
är kanske mest framträdande i Jernringen, Psykologiska gåtor och novellen
”Kärleksdrycken”.
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Vissa kroppar och människor är per definition mer främmande än
andra, skriver Ahmed. Gestalter som Juanna är sådana som genom
sitt främlingskap pekar ut gränserna för vad som inte är främmande,
vad som tvärtom hör till.
Det som gör Juanna intressant i relation till Moderna typer är att
rasifieringen knyts till ett ständigt växlande. Det påminner om Anna
Jolanta Bränners växlingar i Blanches Banditen, men dras här till
sin spets. Juanna i Jernringen växlar aldrig kön, men däremot klass,
namn, utseende, nationalitet och personlighet snabbare än vare sig
läsaren eller de övriga gestalterna hinner uppfatta. Det beskrivs som
en del av hennes oförmåga att vara äkta, liksom denna oäkthet är en
del av hennes oförmåga att vara svensk. Genom hela Jernringen skrivs
äkthet fram som en genuint svensk egenskap, något som Juanna
aldrig kan uppnå. Den bristande äktheten kopplas därigenom ihop
med främlingskapet, och äktheten med svenskhet. Liksom Juannas
svarta hår och mörka ögon är hennes oförmåga att vara ”äkta” en
markering av att hon inte är svensk på riktigt. På så sätt konstrueras
svenskheten som Juannas och instabilitetens motsats.
Ahmed skriver i Queer Phenomenology (2006) om subjekts orientering utifrån det hon kallar den räta linjen (the straight line). För att
förklara hur vi samtidigt följer och skapar identiteter performativt
använder Ahmed en upptrampad stig som metafor. ”Linjer både skapas genom att följas och följs genom att skapas”, skriver hon.634 Stigen
bygger på konventioner och normer, men återskapas ständigt genom
att vi går den, om och om igen. För att ett liv ska kunna räknas som
ett bra liv krävs att det går vidare i en viss riktning, följer den räta
linjen och når fram till vissa punkter (som giftermål, familjebildning,
och så vidare) på denna sträcka: ”Så genom att följa vägbeskrivningen
kommer jag fram, som genom ett trollslag.”635 Var vi hamnar styrs av
vilket håll vi riktar oss åt, vad vi är orienterade mot. Ahmed diskuterar Orienten som det vi orienterar oss mot (towards) för att kunna
orientera oss kring (around) Västerlandet.636 För att den vita straighta
människan ska kunna ses som höjden av mänsklig utveckling måste
någon annan målas ut som det motsatta. Orienten är nödvändig för
att skapa den gemensamma orienteringen kring den västerländska
nationen, som i Ljungstedts fall är Sverige.
Den sydländska Juanna i Jernringen och de obestämda länder långt
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borta som är föremål för Herminas missriktade missionsverksamhet
symboliserar samma utländska utanför. ”[R]as, liksom kön, är ett relationellt system; vithet och manlighet saknar mening utan sina svarta
och kvinnliga andra”, skriver Rohy.637 Den oäkta hetsighet som bägge
dessa symboler förknippas med gör dem till symptom på samma
instabilitet som utmärker könsväxlingarna i Ljungstedts verk. Tiden
och nationen verkar hänga ihop och Sverige framställs som ett slags
gyllene medelväg mellan avstannad utveckling och alltför modern tid.
I Jernringen är den medelvägen relativt stabil. Juanna är visserligen
en hotfull femme fatale, men de goda människorna klarar sig undan
henne. I Moderna typer är hotet mer utbrett. Det representeras inte bara
av en enskild främling, utan av en hel uppsättning moderna typer.
           
När Sverige vill bli, eller tycker sig bli, modernt måste den moderna
svensken skrivas fram. För Ljungstedts del tycks modernitetens
hotfullhet vara tydligt sammankopplad med hetsighet, överdrifter
och instabilitet – egenskaper som hon skildrar som dåliga och inte
minst osvenska. Svenskheten skrivs fram i motsats till både en äldre,
överspelad tid representerad av europeiska kolonier och (framför
allt) en urspårat modern tid representerad av Amerika och av nya
politiska och religiösa rörelser.
I det här projektet är äkthetsfantasierna centrala. När de positivt
tecknade gestalterna gör den kvinnlighet eller manlighet som de
tilldelats vid födseln är det inte fråga om att det beskrivs som ett
görande. Tvärtom är de bara sig själva, är äkta. Växlandet, däremot, är
på samma gång oäkta och osvenskt.

avslutnin g
att vara m ed eller e m ot sin natur
N är trans görs som hemlighet är vad som döljs det som texten

berättar. Detsamma gäller den förmodade äktheten hos könsväxlarna
i Moderna typer. Genom växlingarna accentueras det som finns under
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ytan, den identitet som borde vara essentiell. Samtidigt betonas –
paradoxalt nog – ytan som tecken för det som finns under ytan: om
kläderna inte passar kroppen, då är det antagligen något som inte
stämmer med kroppen.
Alla gestaltningar av identitetsväxlingar i Ljungstedts författarskap
präglas av misstänksamhet. Föreställningarna om, och misstänksamheten mot, den verkliga världen är högaktuella i hela hennes författarskap. Det är en misstro som fortfarande är aktuell. Än i dag framställer
populärkulturen transkön som falska och transpersoner som det
Bettcher kallar ”bedragare och bluffmakare”.638 Som Halberstam uttrycker det har vissa berättelser stöpt om passeranden ”till illusion,
oärlighet och bedrägeri”.639 Den typ av verk som Ljungstedt skrev är
en del av det misstänkliggörandet. I 1800-talets skönlitteratur görs
trans ofta som en gestaltning av att någon är något annat än vad den
utgett sig för att vara. Det går inte att lita på att den som ser ut på ett
visst sätt även ska bete sig på ett visst sätt, att den över huvud taget
ska vara på ett visst sätt. Det finns ingen grund att stå på, och därför
uppstår ett desperat behov av att ersätta grunden med åtminstone
förmågan att avslöja.
Den misstänksamheten förknippas med vissa typer av människor,
som i högre grad än andra är benägna att byta identitet. I Moderna
typer är flexibilitet ett tecken på urspårad modernitet, och könsväxlandet är ett av flera sätt att gestalta en flyktig och opålitlig personlighet. Detta i motsats till de personer som inte kan eller vill växla kön,
som associeras med traditionella värderingar och avståndstagande
från den urspårade nya tiden. De goda människornas oförmåga att
göra trans upprätthåller könsgränserna samtidigt som den etablerar
en ny (”modern”) människotyp, som kan röra sig mellan könen.
De tre könsväxlande gestalterna i Moderna typer är ungefär så olika
som människor kan vara. Litteraturhistoriskt sett ingår de också i olika
traditioner, även om alla gör trans som hemlighet. Charles Ehvald är
en typisk bedragare, medan hans hustru Elisabeth är en lika typisk
ciskvinna i manskläder. Den excentriska herr Mac-Allan/fru Plank
illustrerar ytterligare en stereotyp. Fru Plank ingår i en lång tradition
av kvinnoparodiska manhaftiga kvinnor.
Trots att de är en del av olika translitterära traditioner fyller
Elisabeth Ehvalds skam och fru Planks klädbesvär i grunden samma
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funktion: som markörer av deras oförmåga att anpassa sig till rollen
som man respektive kvinna. Transgestalternas hantering av könsväxlingen – deras förmåga eller oförmåga att vara bekväma i den nya
identiteten – visar vilken personlighetstyp de är. Förmågan att göra
trans är ett av flera sätt att beskriva huvudpersonernas förmåga att
överträda även andra sociala gränser.
Transgörandet står hos Ljungstedt i centrum för både kritiken av
det moderna och omhuldandet av de traditionella värdena. Charles
kvinnoidentitet är ett av flera sätt genom vilka alla hans dåliga egenskaper illustreras. Hans könsväxling är den logiska följden av en rad
karaktärsdrag som framstår som hotfulla – i första hand gentemot
Elisabeth men i förlängningen också mot samhället: flexibilitet,
promiskuitet, femininitet, ytlighet, girighet och hänsynslöshet.
Om vi bara såg till Charles skulle vi kunna tro att könsväxlare
enbart utgör ett hot. Elisabeth nyanserar bilden. Även hon växlar kön,
och det är till och med på hennes initiativ som makarna byter plats.
Men genom att hålla fast vid en kvinnoidentitet under manskläderna
gör hon snarast ciskön genom att göra trans. Både Elisabeth och Charles stabiliserar alltså kön genom att göra trans, men på helt olika sätt.
Växlandet skrivs fram som en motbild till det nationalistiska projekt
som framhäver svensken som allt det som varken amerikanen eller sydlänningen är. Svensken är stabil, ansvarstagande och måttfull. Paret
Ehvald understryker vad som står på spel genom att parallellt iscensätta
olika sorters kön: maken Charles ett växlande och hustrun Elisabeth ett
stabilt. Elisabeths kvinnoidentitet är så äkta att den syns rakt igenom
hennes manliga könsuttryck. Cisidentiteter är äkta, och förblir därmed
desamma vad som än händer. Bara de personer som i sig är oäkta kan
destabiliseras. På så sätt skapar äkthetsfantasierna stabila, binära kön
– genom att skriva fram växlingarna som oäkta. Charles är en av de
moderna typerna, och har därmed förmåga att förändra sig och finna
sig till rätta var han än hamnar och vem han än är.
Det är bara skurkar som bär sina nya kön väl i Moderna typer, och
att göra trans är samma sak som att vilseleda. Det är inte bara det att
transgestalterna används som spänningsskapande hemligheter. I den
mån de passerar målas de också ut som bedragare.

NÄSTA STEG
SJU K
D O M OC H
SJ
Ä LV MED VE TA NDE
KRING SE K
E LS KIF TE T
förste chirurgen.

[…] Hvart tror min herre det tar vägen, om vetenskapsmän,
som vi, användas till slikt?
andre chirurgen.

Ja, ser ni, men det är dock bättre att vetenskapen tages till råds,
än om våldet och nycken blott och bart fick råda. (s. 49)

DD

e två kirurgerna i Drottningens juvelsmycke diskuterar sin
egen roll medan de undersöker den kropp som myndigheterna vill könsbestämma. Vad händer om vetenskapsmän granskar och bestämmer över människors kön? Är
det en bättre lösning än ”våldet och nycken”? Dialogen speglar på ett
nästan kusligt sätt det som skulle komma att hända med verklighetens
motsvarigheter till sådana gestalter som Lazuli Tintomara, ett halvt
sekel senare. Könsöverskridares kön skulle inte längre styras av slump
eller våld utan kontrolleras. Vetenskapen kom att få betydelser som
Almqvist knappast kunde ha förutsett. Det uppstod nya sorters våld
och nya sorters nyckfullhet, men också självmedvetande och frigörelse.
Under hela 1800-talet var intresset för könsöverskridare stort.
Ofta handlade intresset om att försöka hitta bevis på vad som var en
människas ”riktiga” kön. Det hade pågått länge men nådde kring
sekelskiftet oanad styrka i den nya sexualvetenskapen, som blev
något av en modevetenskap. Denna medicinvetenskapliga gren växte
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fram i Europa från 1870-talet, framför allt i Tyskland och senare i
England och USA där den så småningom kom att kallas sexologi.640
Betyder den medicinvetenskapliga utvecklingen att det uppstår
nya berättelser om att göra trans? Hur ser de i så fall ut? I det här
kapitlet studerar jag först Amanda Kerfstedts roman Reflexer från 1901,
som har kallats ”en fullfjädrad komma ut-berättelse tillkommen före
genren uppfunnits”.641 Hur fungerar komma ut-processen i en bok
som skrevs innan 1900-talets komma ut-narrativ skapades? Varför
fylls huvudpersonen av ”en obeskriflig känsla af befrielse” när han
berättar om sitt liv som kvinna? I kapitlets andra avsnitt undersöker
jag sexualitetens betydelse för kön, utifrån Frida Stéenhoffs novell ”Ett
sällsamt öde” från 1911. Där beskriver huvudpersonen sin mansidentitet som en följd av sin sexualitet. Vad spelar begäret för roll när kön
görs? Och vad spelar kön för roll för att begär ska kunna förverkligas?
Vid sekelskiftet pågick intensiva diskussioner om hur kön skulle
tolkas och inledningsvis ser jag närmare på den betydelse som
vetenskapen har haft för skönlitteraturen, och skönlitteraturen för
vetenskapen. Än i dag präglas vårt tänkande kring kön och sexualitet
av de kategorier som sekelskiftets vetenskapsmän ställde upp. Men
den utveckling som pågick var kanske lika mycket medicinvetenskaplig som skönlitterär.

den nya k u nskape n
Det vetenskapliga intresset för kön ledde kring sekelskiftet till flera

samtidiga, delvis parallella och delvis motsatta, utvecklingar. En av
dem skapade ny kontroll. En mängd olika könsöverskridande kroppar,
personer och beteenden (bland annat sådant som vi i dag skulle kalla
trans, intersex, homo- och bisexualitet) skulle undersökas, klassificeras och passas in i en för vetenskapen och samhället acceptabel
tolkning. En annan utvecklingslinje ledde till nya möjligheter och
gemenskaper. Könsöverskridare slöt sig samman, talade med varandra
och bildade subkulturer. Några av de mest inflytelserika personerna
inom sexualvetenskapen – som tyska Karl Heinrich Ulrichs och
Magnus Hirschfeld – identifierade sig själva inom de kategorier de
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Karl Heinrich Ulrichs
(1825–1895) skapade
begreppet Urning (personer
som tilldelats manligt kön
vid födseln men som har
ett kvinnligt psyke och som
attraheras av män) och
definierade sig själv som en
sådan. Magnus Hirschfeld
(1868–1935) grundade det
sexualvetenskapliga Institut
für Sexualwissenschaft i
Berlin 1919 (som brändes
ned av nazisterna 1933) och
Wissenschaftlich-humanitäres Komitee, den första
organisationen för vad vi i
dag skulle kalla hbtqi-rättigheter, 1897.

Den sista delen av
Werthers självbiografi
publicerades aldrig under
hens livstid, men finns i
dag tillgänglig på nätet:
The Riddle of the Underworld,
http://outhistory.org/exhibits/show/earl-lind.

skrev om.642 Det var med medicinvetenskapliga argument som den
tidens trans-, intersex- och homoaktivister krävde avkriminalisering,
acceptans och rättigheter.
Över huvud taget var den nya sexualvetenskapen något som i
hög grad användes av enskilda grupper, även i Sverige. I en kåserisamling från 1907 citerar skribenten och tidningsredaktören Victor
Hugo Wickström Magnus Hirschfeld när han ska förklara ”könslivets mellanstadier” för sina läsare.643 Han är noga med att betona
sin ”opartiska ståndpunkt och sakliga framställning”.644 De kontroversiella åsikterna om att dessa ”könstendenser” är ”naturliga och
berättigade” förläggs till ett långt Hirschfeld-citat.645 Med hjälp av
den tyske auktoriteten kan Wickström hävda att han själv bara
återger den moderna, vetenskapliga forskningen.646
Till stor del byggdes de sexualvetenskapliga teorierna upp av
patienters egna berättelser. I sin bok om den österrikiske psykiatern
Richard von Krafft-Ebing skriver Harry Oosterhuis om en av dennes
patienter att han ”såg sig själv inte så mycket som patient utan
som informant”.647 Just Krafft-Ebing, som blev en av de mest kända
företrädarna för sexualvetenskapen, var känd för sina omfattande
fallbeskrivningar.648 De utgjorde en betydande del av hans bästsäljande
Psychopatia Sexualis (1886). Jay Prosser har beskrivit den brittiske sexologen Havelock Ellis som ”fallbeskrivningarnas redaktör” snarare
än deras författare.649 Människor skrev till kända vetenskapsmän
för att de känt igen sig i tidigare publicerade fallbeskrivningar. Ofta
redogjorde de för hela sitt livs historia. Det blev ett slags självbiografisk genre, och enligt Prosser var det via patientberättelsen som
självbiografin blev så viktig för transgruppen.650
Sexualvetenskapen kunde utgöra både tvång och möjlighet. Det är
tydligt i den amerikanska pseudonymen Ralph Werthers självbiografi
Autobiography of an Androgyne (1918; följd av The Female-Impersonators
1922 och den oavslutade The Riddle of the Underworld). Werther, vars
verkliga namn är okänt men som även kallade sig bland annat Earl
Lind, Jennie June och Pussie, beskriver sig själv som högutbildad och
väl bekant med den medicinvetenskapliga litteraturen om sådana som
hen själv. Werther hänvisar upprepade gånger till forskningen och går
i dialog med Havelock Ellis, med sig själv som bevis.651 Werther tänkte
sig en bred publik för sin självbiografi, men så blev det inte. I stället
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gavs den ut till en mycket begränsad läsekrets, med ett nedlåtande
förord av läkaren Alfred W. Herzog. Boken såldes inte i handeln och
fick endast beställas av ”läkare, advokater, lagstiftare, psykologer och
sociologer”.652 Scott Herring, som på 2000-talet har gett ut och skrivit
ett förord till självbiografin, påpekar att Herzog ägde rättigheterna
till Werthers text och att den på så vis försvann ur Werthers egen
kontroll.653 Samtidigt gjorde Werther, genom självbiografin, sitt eget
liv till en del av sexualvetenskapen. ”Lika mycket som Autobiography är
en kondenserad Psychopathia Sexualis, är den lika ofta ett utförligt genmäle till Krafft-Ebings monolitiska text”, skriver Herring.654 Werther
utformade ett slags sexualvetenskaplig fallbeskrivning av sitt liv, och
gjorde därmed sin egen historia till vetenskap.
Människor skapade sina identiteter utifrån sexualvetenskapliga
förklaringsmodeller, som i sin tur skapades av människors berättelser.655 I tyska Daniel Paul Schrebers memoarer möts liv, fiktion, sexualitet, kön, psykologi och medicinvetenskap i skärningspunkten mellan
1800- och 1900-tal. Schreber skrev, inlåst på mentalsjukhus, om hur
Gud genom ett slags ”strålar eller gudsnerver” sakta förvandlade hen
till kvinna.656 Efter sin död blev Schreber berömd för den teori om
manlig paranoia som Freud baserade på memoarerna. I korthet var
Freuds tanke att Schreber undertryckte ett homosexuellt begär genom
att föreställa sig sin fysiska kvinnoförvandling.657 Freud och Schreber
möttes aldrig, utan analysen baseras på boken. Det är med andra ord
ännu ett tillfälle då berättelsen och verkligheten smälter samman.658
Den könsväxling som Schreber upplevde är intressant också ur
ett annat, specifikt translitteraturhistoriskt perspektiv. Schrebers
föreställningsvärld är djupt religiös och hans ambivalenta känslor
inför förvandlingen (skräck, fascination, ilska, lycka) påminner om
det androgynmotiv som romantikerna var så intresserade av ett sekel
tidigare. Könsöverskridandet som för människan närmare Gud kan
ses som en vidareutveckling av det romantiska androgynitetsidealet à
la Swedenborg och Böhme, där androgynen beskrivs som en fullkomlig människa. De memoarer som för Freud blev en fallbeskrivning
kan inte bara förstås utifrån en vetenskaplig synvinkel utan också
utifrån en skönlitterär tradition.
Det här är inte unikt för Schreber, och inte heller för just självbiografiska verk. Det finns en ständig pendling mellan skönlitteraturen

Freuds teori om manlig
paranoia kan (förenklat)
sammanfattas som att den
manlige paranoikern undertrycker sitt begär till andra
män genom att tro sig vara
förföljd av män.
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Bland de svenska
skönlitterära verk som
senare tar avstamp i
sexualvetenskapliga förklaringsmodeller kan nämnas
Agnes von Krusenstjernas
Fröknarna von Pahlen och
Margareta Subers Charlie
(1932). Bägge beskriver
främst samkönade begär

och sexualvetenskapen, och gott om direkt påverkan mellan författarna av skönlitterära texter och sexualvetenskapliga teorier. KrafftEbing hänvisade till exempel gärna till skönlitteraturen för skildringar
av samkönad kärlek.659 Som litteraturvetaren Heike Bauer skriver i
English Literary Sexology (2009) är Englands ”scientia sexualis […] djupt
inbäddad i den litterära sfären”.660 Vetenskapen använde, enligt Bauer
och flera andra forskare, litterära hjälpmedel för att vidareutveckla
sexualvetenskapen.661
Det dröjde inte länge innan skönlitteraturen fylldes av hänvisningar
till sexualvetenskapen. Den var inte bara viktig för många författares
personliga utveckling, utan påverkade också i hög grad deras skrivande.662 Uppväxtskildringen i Radclyffe Halls klassiska roman The Well of
Loneliness (1928) verkar nästan direkt hämtad ur fallbeskrivningarna
hos Havelock Ellis (som dessutom skrev ett förord till romanen), och i
ett avgörande ögonblick känner huvudpersonen igen sig i Krafft-Ebings
verk.663 Ibland sker hänvisningarna till sexualvetenskapen explicit,
som i tyska Minna Wettstein-Adelts (Aimée Duc) roman Sind es Frauen?
(1901), där huvudpersonerna kallar sig ”Krafft-Ebing-personer”.664 Den
växelverkan mellan skönlitteratur och levda erfarenheter som jag har
visat fanns under 1800-talet innefattar även vetenskapen.

(även om Av samma blod i
Pahlen-serien innehåller

           

könsväxlingar och Charlie
i boken med samma
namn skulle kunna kallas
transmaskulin). Porträtt av
transpersoner som motsvarar dem i Reflexer och ”Ett
sällsamt öde” har jag inte
kunnat hitta förrän långt
senare. Möjligen är det
först med [Alice] Staffan
Beckmans roman Habers
sista dagar (1983) som
svensk litteratur återigen
ser en huvudperson med
transidentitet.

I de texter som jag undersöker görs det ingen uttrycklig koppling
till medicinvetenskap. Inga sexualvetenskapliga teorier nämns, och
inga sådana begrepp används. Däremot finns de med i bakgrunden.
Det finns visserligen fler böcker med transmotiv från samma period.
Men såvitt jag vet är Kerfstedts och Stéenhoffs texter den första
svenska skönlitteratur som utifrån sexualvetenskapliga förklaringsmodeller beskriver huvudpersoner som vi i dag skulle kalla transpersoner. Litteraturhistoriskt sett var dessa verk före sin tid. Det
verkar ha dröjt långt in på 1900-talet innan de följdes av fler.665
Som vi sett genom avhandlingen saknades det knappast transmotiv
i skönlitteraturen tidigare. Men nu fanns ett nyvaknat intresse för
att förstå personer som gjorde trans. Vilka var de, hur såg de ut och –
kanske framför allt – varför var de som de var? Det är sådana frågor
som ligger bakom tillkomsten av både Reflexer och ”Ett sällsamt öde”.

”en

obeskriflig känsla af befrielse”
reflexer och attfå berätta

I slutet av Amanda Kerfstedts roman Reflexer utgjuter huvudpersonen

”hela sin själ” för sin älskade och uppnår ”en obeskriflig känsla af befrielse”.666 Reflexer är en berättelse om att berätta, och i centrum står vad
som under 1900-talet kommer att bli känt som en komma ut-process.
Huvudpersonen i Reflexer, häradshövding Walter Lagerstam, är en
mönsterman. Han är klok, empatisk, beskyddande och självständig.
En ”borgerlighetens drömprins”, som Maria Andersson kallar honom
i det enda tidigare vetenskapliga arbetet om Reflexer.667 Den enda skillnaden mellan Walter och andra samtida hjältar är att han varje dag
klockan ett stänger in sig, tar på sig kvinnokläder och ägnar en timme
åt att drömmande betrakta sig själv i en stor spegel. Under berättelsens gång kommer han att komma ut tre gånger. Först skamset för en
förstående läkare, sedan tvingad av en intolerant hustru och slutligen
frivilligt, självsäkert och tryggt för en kvinna som kan förstå honom.
Reflexer fick ett splittrat mottagande.668 Vissa beskrev den som
”idealet af en roman sådan den längtas efter af unga flickor i landsorten och småstäderna”.669 Andra tyckte att ”dylika abnormiteter,
som tyda på en partiel rubbning” inte var något lämpligt ämne för
skönlitteratur.670 Den lanserades som en helt vanlig familjeroman, en
”ny utomordentligt fängslande roman” av den populära Kerfstedt.671
Att författaren själv uppfattade sin roman som kontroversiell antyds i hennes företal. Det är ett slags brasklapp, där Kerfstedt ber om
ursäkt för det underliga ämnet, försäkrar att hon känner en person
som står ”berättelsens hjälte mycket nära” och att han tillhör ”en
av landets mest kända och ytterst intelligenta familjer” (s. [3]). Med
andra ord har hon för det första inte hittat på den märkliga historien
själv och för det andra är huvudpersonen någon som går att lita på,
en man av god familj. I 1900-talets berättelser om könsöverskridare
kom förord av olika sexualvetenskapsmän nästan att bli obligatoriska.
Sådana fanns till exempel i Subers Charlie och Halls The Well of Loneliness. Ännu vanligare är förorden i självbiografier, som i Werthers Autobiography of an Androgyne och N.O. Bodys (pseudonym för Karl M. Baer)
Aus eines Mannes Mädchenjahren (1907). Jay Prosser jämför sådana förord
med vita abolitionisters förord till amerikanska slavberättelser och
säger att de ”tilldelar” författaren en röst, ”går i borgen både för att
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den är representerande (autentisk) och att den är representativ (ett
typexempel)”.672 Även om bakgrunden till Reflexer är annorlunda
(Amanda Kerfstedt var inte vetenskapsman, och Reflexer är inte en
självbiografi) fyller förordet samma funktion här. Det förklarar berättelsen och ger den ett slags auktoritet.673 Det Kerfstedt egentligen
säger är att hennes berättelse inte är omoralisk – och framför allt att
hennes huvudperson inte är det.
Reflexer dyker rätt ned i de sexualvetenskapliga förståelseramarna
och intresset för könsöverskridanden. Men den är också före sin tid.
När Reflexer gavs ut 1901 kunde transuttryck och -beteenden fortfarande stoppas in i ett fack med alla möjliga besynnerligheter. Samtida
begrepp som ”hermafroditism”, androgyni, könskontraritet eller
inversion är svåra att applicera på Walter. Han är ingen egentlig köns
överskridare, utan har en stabil manlig identitet förutom den där enda
timmen som kvinna varje dag. Det skulle dröja ytterligare nio år
innan Magnus Hirschfeld lanserade det ord som kanske bäst passar
in på Walter: transvestit.674 När Reflexer skrevs fanns inte det begreppet, och det skulle dröja över hundra år innan romanen återupptäcktes,
återutgavs och uppmärksammades som ”transvestitroman”.675
sju k
d o msbe rä tte lse n

I enlighet med sekelskiftets teorier om könsöverskridande beteenden
som tecken på medfödd defekt snarare än bristande moral är Walter
i Reflexer sjuk. Det sägs aldrig rakt ut, men läkarvetenskapen löper
genom romanen som en underliggande röd tråd. Romanen både
inleds och avslutas i sjukhusmiljö. Sexualvetenskapen växte fram
som en del av den klassifikationsiver som präglade det västerländska
modernitetsprojektet. En del av denna iver var antagandet att könsöverskridande identiteter, uttryck och sexuella praktiker kunde och
borde förklaras medicinskt. Att någon överträdde gränserna för det
kön den tilldelats vid födseln var inte längre en fråga om moral eller
individuellt val, utan skulle ges en medicinvetenskaplig förklaring.
Samtidigt hade ”hermafroditen” successivt försvunnit under
1800-talet. Den tvåkönadhet som tidigare setts som en visserligen
ovanlig men ändå naturlig del av Guds ordning hade alltmer kom
mit att betraktas som en illusion. Personer som tidigare kallats
”hermafroditer” var i själva verket ”pseudohermafroditer”. De var
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egentligen antingen män eller kvinnor, men med något defekta
kön.676 Det Alice Domurat Dreger kallar könskörtlarnas tidsålder (age
of gonads) inträdde kring sekelskiftet i Sverige.677
Även om kroppar ansågs kunna bestämmas som antingen manliga
eller kvinnliga var det inte säkert att människors inre kunde göra det.
Att ”hermafroditen” inte fanns längre betydde inte att könsöverskridarna försvann. Föreställningen om ett inre kön, en medfödd köns
identitet, tycks ha vuxit sig stark samtidigt med könskörtelteorin.678
Det är där personer som Walter kommer in i bilden. Det är inte
fråga om att han på något sätt skulle avvika kroppsligt från mansnormen. Tvärtom lever han upp till kärleks- och fortplantningsnormer
genom att gifta sig och få ett barn. Så vad är det för fel på Walter?

Arvsanlagen som risk
Sexualvetenskapsmän likaväl som könsöverskridare själva slogs
kring förra sekelskiftet för sjukdomsförklaringar. Att klassificeras
som sjuk var bättre än att ses som brottslig.679 Det var ett sätt att kräva
sympatier i stället för kränkningar och kriminalisering. Men de
problem som sjukdomsförklaringarna förde med sig syns i Reflexer
genom en antydd koppling mellan Walters transgörande och de
arvsanlag han ska föra vidare till sin son.
Intresset för sexualvetenskap hängde samman med det för befolkningsfrågan och rädslan för degeneration. I Reflexer kommer denna
rädsla in i berättelsen via Walters hustru Ragna. Under en av Walters
Stockholmsresor – ett slags kombinerade arbets- och shoppingresor
där han i hemlighet köper sina kvinnokläder – läser Ragna ”en bok
om ärftligheten” (s. 175).
”De skrifva så mycket om det nu för tiden”, säger hon (ibid.).
Och det gjorde de verkligen. Oron för krympande befolkning och
nedåtgående biologisk utveckling var ”något av en besatthet”, skriver
Oosterhuis.680 Debatten om arv och dess betydelse för både enskilda
människors och mänsklighetens utveckling var livlig. Teorier om
kön, sexualpraktiker, ”ras” och ärftlighet gick hand i hand, och tekniker som använts för att hitta kroppsliga skillnader mellan människor
från olika delar av världen användes också för att skilja den könsöverskridande kroppen från den som ansågs normal.681 Gunnar Broberg
och Mattias Tydén skriver i sin bok om svensk rashygien:
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Som en drucken vacklar den svenska sekelskiftesmänniskan
mellan nostalgiskt tillbakablickande och hoppfull framtidstro,
mellan undergångsstämningar och strong självtillit. Och de
nya ljusa möjligheterna blev tydliga bara mot de tecken på
degeneration som skönjdes överallt.682
Historikern Lena Berggren menar att degenerationsrädslan ledde
till ”en stundtals paranoid skräck för besudling och nedsmittning”.683 Pia Laskar skriver att den utbredda oron gjorde att ”det
gällde att sköta sin kropp och utöva sin sexualitet sunt och rätt
för att överföra rätt egenskaper på nästa generation”.684 Det är det
Walter är orolig att han inte klarat av att göra. Vad degenerationen
egentligen innebar och hur den såg ut kunde variera kraftigt. Men
att den var väsentlig för förståelsen av könsöverskridande personer
var klart. Senare skulle sexualvetenskapen styras mot psykologiska
förklaringar snarare än fysiska, men länge var degenerationen och
det dåliga arvet den främsta förklaringen till att människor blev
som Walter.685
Ragnas lättsamma rapport om sin läsning tycks skrämma Walter,
och med tillkämpad glättighet skämtar han om att han i motsats till
Ragna hoppas att de ska få en flicka som ärver sin mors egenskaper.
Med hjälp av Ragnas ord om ärftlighet – och Walters nervositet
när han hör dem – kommer degenerationstanken in i romanen på
ett påtagligt sätt. Det är en kort scen och den har ingen omedelbar
betydelse för den fortsatta handlingen. Men genom den påminns
läsaren om degenerationsteoriernas existens och görs uppmärksam
på Walters oro kring sådana tankegångar.
I Walters liv finns medicinvetenskapen med i bakgrunden som
en gnagande misstanke om att det är något fel på honom och att
detta fel kan gå i arv till hans son. Till skillnad från personer som
Ralph Werther, som gjorde sitt liv till fallbeskrivning och självsäkert
navigerade i sexualvetenskapliga tolkningar, uppträder de möjliga
vetenskapliga förklaringarna i Reflexer som hot.

Förklaringar
Scenen med Ragna belyser ett brott mellan två diskurser: en äldre
(men fortfarande högaktuell) ärftlighetsdiskurs och en senare (men

208
inte nyuppfunnen) psykologisk förklaringsmodell. Flera sådana diskurser fanns parallellt, och omarbetades kontinuerligt. Själv förklarar
Walter sina stunder som kvinna med en längtan att återse den tvillingsyster han förlorade som barn. Genom att bli kvinna kan han se henne
i spegeln. Det gör den dagliga rutinen till ”en helig timme” (s. 276).
Walters transidentitet förklaras med andra ord som en konsekvens
av ett trauma. Detta är, som också Andersson påpekar, en skillnad
mellan Reflexer och de vanligare samtida föreställningarna om fysik
och genetik.686 Det motsäger inte Walters oro för det arv han kan
föra vidare till sin son. Enligt den inflytelserika ärftlighetslära som
Jean-Baptiste Lamarck lanserade kunde även förvärvade egenskaper
ärvas.687 Walters beskrivning av barndomstraumat utgår från det
sena 1800-talets psykologiska diskussioner om minnet och det
omedvetna.688 Ur ett nutida perspektiv tycks den eka av psykoanalytiska förklaringar, inte minst Sigmund Freuds melankolidiskussion
i ”Trauer und Melancholie” (1917). Enligt Freud har melankolikern,
i stället för att sörja ett förlorat kärleksobjekt, internaliserat det i sig
själv. Den älskade lever alltså kvar som en omedveten del av det egna
jaget. På ett liknande sätt återskapar Walter sin tvillingsyster som en
del av sitt eget jag. Särskilt påtagligt blir ekot eftersom Judith Butler
långt senare har använt Freuds förståelser av melankoli (och dess
betydelse för identitetsformering, främst från ”Trauer und Melancholie” och ”Das Ich und das Es”, 1923) i diskussioner om hur kön och
heterosexualitet görs.689 Men Reflexer skrevs innan en psykoanalytisk
teori om könsöverskridanden var utarbetad. Det var först under 1900talet som sådana teorier skulle komma att utvecklas.690 Den skiljelinje
som sedan uppstår mellan sexualvetenskap och psykoanalys är inte
glasklar. I en jämförelse mellan Sigmund Freud och Havelock Ellis
uttrycker historikern Ivan Dalley Crozier det som en skillnad mellan
vetenskapsdiscipliner och, kanske framför allt, syften. Psykoanalysen
försökte hjälpa personer med nervösa åkommor att må bättre, bli
”normala”. Sexualvetenskapen var mer intresserad av att beskriva
och klassificera.691 Crozier visar att Freud och Ellis använde varandras
teorier, men ansträngde sig för att den egna teorin skulle uppfattas
som självständig.
Den utopiska tvillinggemenskap som Walter försöker återskapa
går att koppla till den fullkomlighetens tradition som jag beskrev i
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”’[H]ur skall det gå för dig
med gymnastiken bland så
mycket pojkar?’
’Den, som kunde få sjuk
betyg och slippa den ändå’,
sade Walter suckande.
’Ja, den som vore fri från
hela surven’, sade Eleonore
[tvillingsystern], ’då skulle
vi köpa oss en egendom, du
och jag, och jag skulle sköta
åkerbruket, rida omkring
ägorna och hälsa på i
torparstugorna och du – du
skulle sköta – –’
’Ja, hvad skulle jag sköta?’
sade han.

kapitlet ”Drömmar om androgynen”. Genom att införliva systern i sig
själv anknyter Walter till romantikens dröm om en sammansmältning av manligt och kvinnligt. Just tvillingparet är en vanlig symbol
för androgynitet. Åtta år innan Reflexer gavs ut är det en väsentlig del
av Sarah Grands The Heavenly Twins, vars titel syftar på det lekfulla
tvillingpar som romanen igenom både byter plats och går upp i varandra.692 Walters melankoliska blick på sig själv i spegeln påminner
också om Pausanias skildring av myten om Narkissos från 100-talet. I
denna heterosexualiserade version speglar sig Narkissos i vattnet för
att få återse sin döda tvillingsyster.693
Till tvillingandrogyniteten bidrar den femininitet som beskrivs
hos Walter i inledningskapitlet. Det utspelar sig precis innan tvillingsystern dör, det vill säga innan det har funnits något behov av att
genom sin egen spegelbild återse henne. Tvillingsystern skämtar
där om att Walter ska sköta hushållet åt henne när de blir stora, och
själv talar han längtande om de vackra klänningar han ska köpa till
systern – som han sedan kommer att köpa till sig själv.694
Walter säger att transidentiteten uppstod vid förlusten av systern,
samtidigt som romanen framhåller hans femininitet redan innan
dess. Skillnaden mellan Walter som barn och som vuxen tycks vara
att han som vuxen man förlagt sin femininitet till det stängda rummet, till en avskild del av sitt liv. Det är inte oviktigt att tvillingsystern
dör när de är tolv år gamla – precis före den pubertet som brukar
sätta stopp för acceptansen av könsöverskridande beteenden.695
Hennes död markerar hans vuxenblivande. När pojken blir man
måste femininiteten avskärmas från hans maskulinitet, stängas in
där ingen annan kan se den.

’Jo, du skulle sköta hushållet’, sade hon skrattande
[…].” (s. 7)

ä
Lkaren–frälsaren
Efter den inledande scenen från Walters barndom förflyttas läsaren
i början av Reflexer till ett väntrum. En man, som vi senare förstår är
Walter, väntar nervöst på att få berätta sitt livs historia för en läkare.
Läkarna hade fått en ny, kraftfull, ställning vid den här tiden. I allt
högre grad kom de, skriver Oosterhuis, att fungera som ett slags
medlare mellan vetenskapen och vardagen. På så sätt blev läkaren
oumbärlig, och kom alltmer att ta över prästernas rådgivande roll.696
Gunnar Ahlström skriver att läkaren blev en ”favoritgestalt” under det
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moderna genombrottet, en ”naturvetenskapligt legitimerad sanningssägare och genomskådare av samhällshumbugen”.697 Alliansen mellan
könsöverskridaren och läkaren syns överallt i tidens translitteratur.
Till exempel beskriver pseudonymen N.O. Body i sin självbiografi hur
han först övervägt att bikta sig för en präst men inte vågat. I stället är
det en läkare som får ta emot bekännelsen – och som vänligt lyssnar,
undersöker sin patient och sedan lugnande försäkrar honom att hans
känslor är helt naturliga: ”Ni är precis lika mycket man som jag är!”698
Det är inte så att medicinvetenskapen inte varit inblandad i
transliv tidigare. Under hela min undersökningsperiod kan vi se
dess företrädare i en och samma roll: den som har makt att tolka
den könsöverskridande kroppen. Den barnmorska som gav Anders
Magnus Åhrman möjlighet att leva som man hade, liksom den läkare
som ändrade Andreas Bruces juridiska kön, en direkt positiv inverkan på hans liv. Inte minst syns läkarmakten i det citat som inledde
det här kapitlet, där två läkare undersöker och bedömer Lazuli Tintomaras stumma kropp. I sina roller som medicinska experter har såväl
barnmorskor som läkare haft möjlighet att åstadkomma en konkret
förändring – både positiv och negativ – i transliv. Den medicinska
inblandningen utgör ett maktutövande som transpersoner än i dag
ofta ställs inför. Möjligheterna till ett levbart liv måste förhandlas
fram via diagnoser och sjukdomsförklaringar.699
Betydelsen av läkares inblandning i könsöverskridares liv kan tolkas
på olika sätt, och som jag redan visat kan den diskuteras som en både
kontrollerande och frigörande kraft. Michel Foucault understryker den
kontrollerande i sitt förord till de memoarer som intersexpersonen
Abel/Herculine Barbin skrev på 1860-talet. Enligt Foucault levde
Barbin lycklig innan läkarna blandade sig i hens liv. Friheten var större
när kategorier och klassificeringar saknades.700 Som flera forskare har
påpekat är dock Foucaults skildring starkt romantiserad. Att könas är
alltid att underkastas en uppsättning sociala regler, och Barbin tycks
ha plågats av sin icke-normativa kropp långt innan läkarna kom in i
bilden. Det nya intresset för kön innebar visserligen nya kontrollmekanismer i samhället – men det saknades knappast sådana tidigare.701
Oosterhuis betonar den positiva sidan av utvecklingen. Många
människor förknippade sexualvetenskapen med frihet och förståelse.
Richard von Krafft-Ebings Psychopathia Sexualis kom enligt Oosterhuis

Abel/Herculine Barbin
växte upp som flicka men
blev i tonåren klassificerad
som ”hermafrodit” och fick
så småningom juridisk
status som man. Även om
Foucaults beskrivning är
överdrivet romantisk råder
det inga tvivel om att läkarvetenskapens inblandning i
Barbins liv var negativ. Hen
tog sitt liv som 30-åring.
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att få stor betydelse för personer som kände igen sig i dess beskrivningar av olika identiteter och sexualiteter. Plötsligt var de inte
längre ensamma om sina känslor.702 Psychopathia Sexualis kom ut första
gången 1886 och återutgavs i en mängd reviderade upplagor på flera
språk.703 Den tänkta publiken var professionell, men boken kom att
läsas av betydligt fler. Krafft-Ebings verk om könsöverskridare och
sexuella perversioner blev en bästsäljare.704
Betydelsen av läkaren som biktfader och frälsare kan knappast
överskattas. I läkarscenen i Reflexer väntar Walter tills alla andra i
väntrummet har gått innan han går in till läkaren. Hans historia tar
inte lång tid att berätta, men händelsen kommer att förändra hans liv.
”Jag kan icke nog tacka er, för att ni tålmodigt hört på mig.
Denna halftimme har varit för mig den största lisa, jag
någonsin känt. Hvad det kostade mig att tala med er, kan ni
aldrig ana.” Han skakades af en rysning. (s. 16)
Läkaren förblir en anonym figur, utan andra personlighetsdrag än
en ”genomborrande” blick (ibid.). Snarare än läkarens personlighet
är det hans yrkesroll som lockar Walter att berätta det han tänkt sig
att han aldrig kan berätta. Romanen tycks också ge Walter rätt i att
ha förtroende för läkaren. Han inte bara lyssnar, han förstår. Liksom
många av sexualvetenskapens teoretiker förespråkar även läkaren i
Reflexer acceptans och verkar mena att Walter dömer sig själv för hårt.
”Ni har en slöja för er själs öga, som förblindar er”, säger han, och
insisterar på att Walter i stället ska försöka ”se med en annans ögon,
med dens, som det närmast gäller” (ibid.).
Läkaren säger att Walter ska ha ”det moraliska modet” att visa en
älskad kvinna sig själv. Då ”skall det kanske reda sig” för honom, i alla
fall under förutsättningen att hans blivande hustru är en bra kvinna
(s. 17). I läkarens slutreplik lämnas nämligen inget tvivel om hur han ser
på den bristande tolerans som Walter fruktar att han kommer att möta:
Det fins psykiska företeelser, som endast låga själar betrakta vulgärt.
De höra till Satans djupheter, han, som förstår att begagna
äfven det bästa till vårt fördärf. Men jag tror på en försyn. Gör
ni detsamma. Farväl, min herre. (s. 18)
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Att betrakta Walters berättelse ”vulgärt” är likvärdigt med att vara en
låg själ. Och faktiskt är det precis det som romanen sedan fortskrider
med att bevisa. Walter gifter sig först med den koketta Ragna, som
förkastar honom så fort hon får reda på hans hemlighet. För att
förstå och acceptera Walter krävs en bättre person, en god kvinna.
Men innan Walter kan träffa en sådan måste han genomgå ett
stålbad med sin första hustru. Deras äktenskap kommer att helt och
hållet centreras kring Walters hemlighet. Hans oförmåga att berätta
den och – när avslöjandet väl kommer – hennes oförmåga att lyssna.
ko m ma ut-berä tte lse n

Trots en mängd parallella handlingar är Reflexers fokus tydligt. Walter
dyker upp i de olika historierna som passiv deltagare och blir allt
som oftast påmind om sin hemlighet, vilket gör att läsaren hela tiden
håller den i minnet. Som Foucault skriver är det ”utmärkande för de
moderna samhällena […] inte att de har dömt könet att stanna i skuggan, det är att de ägnar sig åt att ständigt tala om det, samtidigt som
de framhäver det som hemligheten”.705 Reflexer är en nästan övertydlig
illustration av detta.
I Reflexer görs trans på delvis samma sätt som hos Aurora Ljungstedt och August Blanche. Att transgestalten bär på en hemlighet står
klart för läsaren från början. Historien drivs framåt av begäret att ta
reda på hemligheten och därmed lösa berättelsens gåta. Men Walter
är också helt olik transgestalterna i de tidigare nämnda berättelserna.
Inte bara för att hans bevekelsegrunder ser annorlunda ut eller för att
läkarvetenskapen har kommit in i berättelsen. Walters hemlighet är av
ett annat slag och fyller en annan funktion än de övrigas. Walter slutar
nämligen inte göra trans när hemligheten röjs och svaret på gåtan är
inte den lösning som läsaren längtat efter. Hemlighetens avslöjande
utgör inte upplösningen utan berättelsens dramatiska höjdpunkt, där
hustrun Ragna tar avstånd från Walter och familjen splittras.
Foucault beskriver bekännelsen som ett grundläggande element
i den vilja att veta som han skildrar i Sexualitetens historia. Det är den
kristna biktens berättande och avslöjande som lagt grunden till allt
tal om hemligheter.706 Utifrån ett sådant perspektiv har även Maria
Andersson beskrivit Reflexer.707 Men det finns anledning att ytterligare
studera hur Walter bekänner sin hemlighet och kommer ut. Till att
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börja med använder sig romanen av flera motiv som under 1900-talet
ska komma att symbolisera transberättelser.

Transsymboler
Walters hemlighet koncentreras kring de yttre omständigheter som
berör hans egen timme: klockslaget ett, hans privata rum och en
koffert som han förvarar där inne. Dessa symboler återkommer i
romanen som påminnelser om hemligheten, långt innan läsaren har
förstått vilken funktion de har.
Den mystiska kofferten, som i slutet visar sig innehålla hans
klänningar, släpar Walter med sig på arbetsresor till Stockholm och
gömmer undan i sitt stängda rum. Redan tidigt omges den med
ödesmättat mysterium. Ragna säger att hon inte vet varför hon ”inte
kan med den där kofferten” (s. 217). ”Hu, den är så stor, som om den
kunde rymma en människa”, säger hon vid ett annat tillfälle ”med
en liten rysning”, utan att veta hur rätt hon har (s. 170). Hon föreslår,
med samma omedvetna träffsäkerhet, att den kanske innehåller
”skelettet i garderoben” (s. 171). Det är just skelettet i garderoben som
kofferten innehåller, i flera bemärkelser. Dels skelettet, det vill säga
minnet, av Walters tvillingsyster, dels av den kvinna han inte kan
vara i sitt första äktenskap. På sätt och vis är det alltså en människa i
kofferten. Den innehåller hela Walters kvinnliga jag.
Garderobsmetaforen påminner om 1900- och 2000-talets uttryck
att komma ut (eller befinna sig i) garderoben. Specifikt spökar också
just kofferten eller väskan ofta i berättelser om transpersoner. De
hemliga kläderna undangömda i ett litet, avskilt utrymme finns med
i 1900- och 2000-talets populärkulturella transstereotyp. Så sent som
2015 förhåller sig före detta kyrkoherden Ann-Christine Ruuth, tidigare Roxberg, till stereotypen genom att i en intervju framhålla att
hon innan hon kom ut som transsexuell inte hade ”någon koffert på
vinden med kläder att byta om till på helgerna eller så”.708 Uttalandet
fungerar som ett sätt att hålla en transstereotyp ifrån sig, att förklara
sig vara något annat än den populärkulturella representationen.709
Walters koffert påminner även om andra texter i Reflexers samtid.
Bland annat finns den i Olive Schreiners The Story of an African Farm
(1883). Den könsväxlande Gregorys längtande blick när han hittar
undangömda kvinnokläder i en koffert på vinden, hans ”bönfallande
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blå ögon […] tankspritt fästa på volangen” påminner om Walters
”drömmande, sorgsna” blick när han bär klänning (s. 255).710
Att Walters blick på sig själv som kvinna riktas in i en spegel
kopplar också romanen till en senare transtradition. Både Jay Prosser
och Marjorie Garber betonar dess betydelse.711 Prosser skriver att
spegelscener utgör en av transsjälvbiografins konventioner, och att de
”med anmärkningsvärd konsekvens” dyker upp i dessa.712 För Walters
kvinnojag är spegeln central. Det är den han stirrar in i under sina
kvinnotimmar för att se sin tvillingsyster – det vill säga sig själv.
Genom kofferten och spegeln föregriper Reflexer det transnarrativ
som kommer att ta form under 1900-talet. Därtill finns här det mer
övergripande motiv som snart skulle komma att dominera förståelsen
av queera livserfarenheter: garderoben, eller Walters eget rum. Tiina
Rosenberg har påpekat att det högst konkreta egna rummet i Reflexer
fungerar som den metaforiska garderob som 1900-talets gayrörelse
har använt sig av för att beskriva ett liv i hemlighet.713 Redan när de
är förlovade frågar Ragna förälskat om han inte vore nöjd med att bo
med henne i ett enda litet rum om de vore fattiga. ”Inte alldeles”, svarar Walter kallsinnigt, han ”vill gärna ha ett rum för egen del” (s. 114).
Sedan får han Ragna att lova att han ska få ett eget rum att förfoga
över i deras hus. Hon ska få hela honom, men han ber att få en timme
om dagen alldeles för sig själv. ”Då vill jag ha rättighet att draga mig
tillbaka och vara alldeles ostörd, utan att du undrar öfver det eller
misstycker det. Det är därför jag vill ha det där rummet.” (s. 116)
Som Virginia Woolf skulle deklarera i A Room of One’s Own (1929)
har ett eget rum varit nödvändigt för att kvinnor ska kunna bedriva
intellektuell verksamhet. Men Walter är man, och intellektuell
verksamhet är precis vad han förväntas ägna sig åt. Trots att Ragna
tycker att överenskommelsen ”smakar bra mycket af riddar Blåskägg”,
lovar hon därför att aldrig störa eftersom hon förstår att han för sitt
arbetes skull behöver tänka. ”Vi skola inte taga den där saken så högtidligt”, säger hon, ”[d]en är ju så enkel” (s. 117). Bara Walter vet att
det han begär av henne inte alls är utrymme för sin manligt kodade
intellektualitet, utan tvärtom för att leva på ett sätt som inte passar
in i den normativa maskuliniteten. Precis som i Woolfs essä är det
egna rummet centralt för att kunna vara ett subjekt, för att leva fullt
ut utöver samhällets snäva könsgränser.714 Men eftersom villkoren för
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manlighet och kvinnlighet ser olika ut är det som inte är accepterat
för kvinnor just det som är möjligt för Walter.
Att saken är ”enkel” kommer inte heller Ragna att tycka så länge.
Senare säger hon att hon ”har fått en riktig fasa för att gå upp på
vinden” (s. 171). Utan att Ragna förstår varför har hon anat att det
stängda rummet innefattar en hemlighet, något som inte får synas
och egentligen inte ens finnas till.

Avslöjandet

Den man som vill
hämnas på Walter har i
hemlighet varit verksam
som procentare, men har
stoppats av Walter. Det
framgår inte av romanen
om det faktiskt skvallras
om Walter, däremot görs
det tydligt att mannen
säger det till Ragna för att
hämnas på Walter.

Walters längtan efter att få berätta och att accepteras av sin omgivning visas tidigt i romanen. Redan innan han friar till Ragna
sjunker han ihop med händerna för ansiktet när han råkar nämna
katekesens ord om att man ska ”bekänna och öfvergifva” (s. 58). Att
bekänna vågar han inte. Och att överge – det vill han nog inte ens.
I början av boken prövar Walter försiktigt Ragna för att se om hon
möjligen kommer att kunna förstå honom. ”Jag älskar allting, som är
olikt det vanliga”, säger hon och komprometterar sig senare genom
att knacka på hans dörr sent på kvällen (ibid.). Att kvällstid besöka
en man på hans rum innebär en sexuell invit som är långt från
den samtida kvinnonormen. Trots att Walter först känner motvilja
eftersom ”[d]et nobla i hans natur revolterade” bestämmer han sig
efter just denna händelse för att gifta sig med Ragna (s. 67). Kanske är
det just det att Ragna är så okonventionell som lockar honom?
Men Ragna är inte så fördomsfri som Walter hoppas i början av
deras äktenskap. Tidigt bleknar han när hon säger sig vara rädd för
”åtlöjet” och till slut är det just rädslan för omvärldens dom som gör
att hon bryter sig in i Walters rum på hans egen timme (s. 126). En
man som vill hämnas på Walter har sagt till henne att det ”pratas underliga saker” om hennes make och efter det fylls hennes hjärta ”med
nya tankar” (s. 242 och 246). Spänningen trappas upp av att Walter
verkar ställa sin timme över alla andra hänsyn. Först misshandlar
han en anställd pojke som vågat störa den, sedan är han oförskämd
mot en fattig gumma som söker hans hjälp precis när timmen ska
börja. Det är då Ragna bestämmer sig för att hon måste få veta.
Med glödande kinder går Ragna upp för trappan till Walters rum.
Romanen drar ut på skeendet, beskriver sakta Ragnas steg och bygger
upp spänningen inför det avslöjande som läsaren väntat på lika
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mycket som Ragna. Ännu vet läsaren inte mer än hon om vad Walter
gör därinne, det har inte ens antytts under romanens gång. Ragnas
korta väg uppför trappan och in genom dörren upptar en hel sida.
Hvad såg hon, sedan hon stigit öfver tröskeln? Locket på
den stora kistan stod uppslaget, och hon såg ett virrvarr af
färger, som hon icke kunde reda, ty det började gå omkring i
hennes hufvud. Dörren, som hon en gång undrat öfver, stod
tillbakaslagen. Hela dess innersida var beklädd med spegelglas,
och på en stol framför denna stora spegel satt ett elegant klädt
fruntimmer med ryggen emot henne. (s. 255)
I spegeln ser Ragna ”ett skönt ansikte i profil” och ”drömmande, sorgsna,
mörka ögon med en blick, som glidande förbi spegeln halft höjda skådade ut genom fönstret” (ibid.). Innan hon riktigt känt igen den eleganta
kvinnan blir hon yr och famlar efter dörrposten för att hålla i sig.
Fruntimret reste sig hastigt och vände sig om.
Först begrep hon ingenting. Hon bara stirrade. Men hastigt
genom en tvär rörelse, som hon kände igen förstod hon, Gud i
himmelen – – det var Walter.
Då han såg henne, blef han dödsblek. Han slet ögon
blickligen af sig hatt, kappa, kjolar i ett tag, så att det tunna
sidenet remnade i många stycken, och stod framför henne i
skjortärmarna. (s. 255f.)
Från det sköna, drömmande fruntimret går Walter genast till att slita
av sig kläderna, så hastigt att tygerna rämnar. Det finns all anledning,
för så snart Ragna lyckas ta in vem hon har framför sig blir hon
arg: ”Hennes vrede kände inga gränser, hennes harm kokade öfver
alla bräddar. Hon såg på honom med vämjelse och afsky i blicken.”
(s. 256) Med ”yttersta förakt” ropar Ragna att hon aldrig vill se Walter
mer, och ”med gränslöst hån i rösten” pekar hon på de trasiga kläderna på golvet och säger att där ligger hennes hjälte begraven.
”Du har bedragit mig, du är vansinnig, jag hatar dig, jag afskyr
dig, jag skulle vilja trampa på dig, om jag förmådde; kan man
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tänka sig någonting rysligare, någonting ynkligare, någonting
löjligare”. (s. 256)
I stället för att ge Walter den förståelse han längtat efter blir avslöjandet ett slags mardrömsversion av en komma ut-scen. I det stängda
rummet, hans eget rum och enda fristad, har han mött sin största
skräck. Hans hustru hatar honom efter att ha fått veta vem han är.
Scenen är plågsam, men den rymmer också lättnad. Det första
steget i Walters komma ut-process har tagits. Hans hustru vet
även om hon inte förstår eller accepterar. Tidigare i romanen har
Walter verkat skämmas för sin hemlighet, men efter den ödesdigra
avslöjandescenen med Ragna har någonting förändrats. Den självkänsla som Oosterhuis beskriver hos flera av Krafft-Ebings patienter
finns även hos Walter.715 I ett brev till Ragna ges han dessutom utrymme att förklara sig. Eftersom denna förklaring sker i brevform
hålls den inte tillbaka av några invändningar från Ragnas håll och
Walter tar inte på sig någon skuld.
Jag tänker icke förödmjuka mig, ty jag anser att jag har varit,
om jag också är ensam om min känsla, jag åtminstone –
subjektivt taladt – varit i min fulla rätt. […] Hade jag varit
en drinkare, så hade du troligen förlåtit mig, hade jag varit
dig otrogen, så hade du kanske också låtit försona dig, tusen
kvinnor göra så, men när jag vill fira mitt requiem [det
vill säga sörja den döda tvillingsystern] på mitt sätt, då är
förlåtelsens dörr stängd. (s. 259)
Jämförelsen med vad som hänt om Walter varit alkoholist, ett
betydligt större problem för gifta kvinnor, synliggör orättvisan i
Ragnas agerande. Hade han gjort ett större men vanligare fel hade
Ragna förlåtit honom. Det är det ovanliga i deras situation, det som
samhället inte kan acceptera, som gör att hon hatar honom – trots att
han inte gjort henne något ont.

Att komma ut på egna villkor
Till skillnad från den hos läkaren slutar alltså den andra komma ut-scenen i Reflexer med en mardröm. Den tredje är, på alla sätt, annorlunda.
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Den godhjärtade Fanny har funnits med i utkanten av romanen
redan från början. Det har antytts att hon älskar Walter, men det
går flera år efter hans och Ragnas skilsmässa innan de möts igen.716
Under den tiden har hon utbildat sig till sjuksköterska och de träffas
på ett sjukhus när han tagits in på grund av överansträngning. Fanny
vakar över den medvetslöse Walter och när han vaknar möter han
hennes blick, ”öm och huld som en moders” (s. 274). Nu är det inte
den manlige läkaren som Gud-auktoriteten Walter berättade sitt öde
för i början som han möter. I Fanny tar en ny gestalt form, ett slags
kombination av den idoliserade läkaren/vetenskapsmannen och
modern/det kvinnliga begärsobjektet. Både läkare och sjuksköterska
var starkt könskodade yrken vid den här tiden. När Reflexer skrevs var
det inte mer än tretton år sedan Sverige hade fått sin första kvinnliga läkare och ett år sedan den första kvinnliga medicine doktorn.
Sjuksköterska, däremot, hörde till det fåtal lönearbeten som ansågs
lämpliga för borgarklasskvinnor. När Kerfstedt ersätter den manlige
läkaren med den moderliga sjuksköterskan gör hon ett slags korrigering av den gängse samtida bilden av läkarauktoriteten.
Det låg öfver hela hennes [Fannys] väsen något lugnande och
tröstande. Hennes kall hade gifvit henne en mild bestämdhet,
så att hennes ord verkade helande på en söndersliten själ,
under det hennes blick var full af förståelse och sympati. (Ibid.)
Det är Fannys kall, det vill säga hennes arbete som sjuksköterska,
som gör att Walter kan berätta allt för henne. När han bekänner ”sitt
lifs ve och hela sin sönderslitna själs marter och kamp” gör han det
med sitt huvud på hennes arm ”som ett barn”: ”Jag måste inbilla mig,
att du är moder och syster och maka, allt hvad en kvinna kan vara
för en man.” (s. 275)
Den stora skillnaden mellan Walters relation till Ragna och den till
Fanny är att den förra präglas av hemligheter och oärlighet, den senare
av öppenhet.717 Detta handlar inte bara om Fannys reaktion, utan också
den förändrade situation som skiljer denna komma ut-scen från den
tidigare. Då tvingade Ragna till sig ett förtroende som hon inte kunde
hantera och som – framför allt – Walter inte ville ge. Nu har Walter
återtagit kontrollen. Det är på hans initiativ och villkor som berättan-
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det sker. Till skillnad från det avslöjande som Ragna tvingade fram är
hemligheten nu något som Walter själv väljer att dela.
be rä tte lse ns f un ktion

Redan innan Fanny har sagt någonting känner Walter ”en obeskriflig
känsla af befrielse” efter att ha ”utgjutit för henne hela sin själ” (s. 276).
Liksom läkaren i början kan Fanny ta emot berättelsen. Efter att ha
hört Walters historia säger Fanny att hon inte fruktar någonting. Hon
ska ”bota” Walter genom att fylla hans hjärta ”med kärlek och glädje,
så att det inte kan rymma något annat” (s. 278). Hon är ”väl bekant
både med kroppens och själens sjukdomar” genom sitt arbete, och hon
är övertygad om att Walter ska ”bli frisk” (s. 277). Frågan är vad detta
”frisk” består i. Romanen ger inget entydigt svar på den frågan. Fanny
säger att Walter ”stridit emot Gud” genom att försöka hålla kvar sin
tvillingsyster i livet: ”’Men från i afton skall du bli en man, Walter’,
sade hon med sin milda och dock så fasta röst. ’En man, som kan bära,
hvad Gud lägger på.’” (s. 277)718 Vad menar Fanny med att Walter ska
bli en man, och vad är det att vara en man? Kan det innefatta att en
timme om dagen vara kvinna? En tolkning av Fannys uttalande om
att Walter ska bli en man är att han ska lägga sitt kvinnoliv åt sidan.719
En annan tolkning är att det är hemlighållandet som han ska släppa.
Att han nu kan leva i ett ärligt, mer äkta kärleksförhållande. Kerfstedt,
som var aktiv i kvinnorörelsen, framhåller redan tidigare den bristande
jämlikheten i Walters och Ragnas misslyckade äktenskap. Det är Ragnas
beundran som gör att Walter inte kan berätta sin hemlighet för henne
(t.ex. s. 117) och att hon, när hemligheten avslöjas, inte kan acceptera
honom. Fanny har ett eget liv, en egen självkänsla och ett eget yrke,
som Walter understryker att hon ska behålla när de gift sig. Walter
och Fanny ska, till skillnad från Walter och Ragna, vara likar.720
”Hur dömer du mig?”, frågar Walter Fanny, men det är just det hon
inte gör (s. 277). Min tolkning av denna avgörande fråga skiljer sig
från Maria Anderssons. Hon skriver om Walters ”trots” i brevet till
Ragna och menar att han med sin fråga till Fanny visar att han förmår
ta in och underordna sig hennes åsikt.721 Andersson argumenterar för
att transgörandet i Reflexer representerar borgerliga ideal som blivit
förvanskade. Walters utveckling handlar således, menar Andersson,
om att våga utsätta sig för en annans blick och åsikter. Läkarens ord
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om att Walter ska visa sig för en blivande hustru tolkar hon som att
han ska ”överge sitt avvikande beteende och internalisera borgerlighetens värderingar om vad som var normalt och onormalt”.722 Men när
Walter frågar Fanny hur hon dömer honom har han för första gången
berättat sin hemlighet i en trygg situation. Hans fråga är snarare retorisk. Han vill att Fanny ska veta vem han är, men ingenting tyder på att
han skulle vara beredd att överge sitt liv som kvinna. Walter bekänner
inte för att hans liv ska normaliseras eller anpassas till borgerliga ideal.
Han säger aldrig att han vill ändra på sig. Bekännelsen leder snarare
till en möjlighet att fortsätta leva som han gör.
Det läkaren sa till Walter stämmer till slut, men med en viktig
skillnad. Läkaren rådde Walter att berätta för sin hustru först sedan de
gift sig, ”efteråt”, och underströk särskilt att det skulle ske ”icke genom
öronen utan genom synen” (s. 17 och 16). På sätt och vis var det ju så
Ragna fick veta hemligheten (även om hon knappast var en sådan
högtstående själ som läkaren ställde upp som förutsättning för förståelsen). Fanny får veta genom en rakt motsatt strategi: Walter berättar
innan de gifter sig och med ord i stället för att visa upp sig själv som
kvinna. Här sker alltså en rättelse av läkarens råd, som framför allt
handlar om att Walter tar kontroll över sin berättelse.
           
Walter kommer ut genom att frigöra sig från flera olika auktoriteter.
Den viktigaste representeras av Ragna och är det ytliga samhällets
krav på vad en man får och inte får vara. Men därtill frigör han sig
också från vetenskapen, representerad av läkarens syn på hur hans
komma ut-process borde gå till. När Walter väljer Fanny väljer han
bort både läkaren och Ragna – och därmed också de vetenskapliga
förklaringar som han inte kan identifiera sig med. Ur den synvinkeln
kan hans process läsas som en direkt parallell till nutida diskussioner
om transvård och självbestämmande.723 Från läkarens visserligen
moderna men felaktiga råd, till Ragnas konservativa kommentar
om ärftlighet och hennes oförmåga att acceptera Walter, rör sig
berättelsen mot ett utopiskt slutmål: den verkliga bekännelsen och
det jämlika äktenskapet. Det är en minst sagt radikal bild som målas
upp. Walters kvinnlighet står inte i vägen för hans kärlek. Walter och
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Fanny ska gå in i äktenskapet på lika villkor, med öppna ögon och
utan hemligheter som tynger dem.

”oerfare n so m

ett nyfött barn ”
ett sällsa m t ö de
o c h de n farliga sex ualiteten

I Frida Stéenhoffs novell ”Ett sällsamt öde” säger huvudpersonen

Mikael att han har blivit man för att få älska kvinnor. Ändå lever
han ensam i många år innan han träffar sin hustru och de hinner
aldrig växla mer än några oskyldiga förlovningskyssar. Fram till sin
död förblir Mikael ”oerfaren som ett nyfött barn”.724
En stark hotbild kring sekelskiftet gällde felaktig sexualitet, och
Mikael är ett tydligt exempel på den blandning av homo- och transperson som i samtiden bland annat kallades för en person med ”konträr sexualkänsla”.725 Samtidigt som samkönad kärlek uppmärksammades fördömdes den. I centrum för oron stod, som så ofta, könsöverskridarna. Hur ska vi kunna hålla ordning på vem som ligger med
vem, om vi inte vet deras kön?
”Ett sällsamt öde” gavs ut 1911 i Stéenhoffs novellsamling Kring den
eviga elden, men glömdes sedan mer eller mindre bort tills den återutgavs
på 2000-talet.726 Novellen är inte mer än ett tjugotal sidor och består av en
rakt berättad historia om Mikaels och Ethels äktenskap. På bröllopsnatten bekänner Mikael att han tilldelats kvinnligt kön vid födseln, varpå
Ethel drabbas av ett slags psykos. Mikael vårdar henne i flera år, och när
hon tillfrisknar för han henne samman med en ny man och tar sitt liv.
Liksom i Reflexer är bekännelsen viktig här. Den centrala frasen i
novellen är Mikaels ord till Ethel på bröllopsnatten: ”Jag har bedragit
dig. Jag är en kvinna.” (s. 50) Innan dess vet inte läsaren något om
att Mikael skulle ha tilldelats ett annat kön än manligt, även om det
antyds av hans ”bildsköna” händer som verkar ”alltför späda och
bräckliga” (s. 41). Mikael har över huvud taget ”något av bräcklighet”
över sig, ”utan att dock vara anmärkningsvärt liten eller spenslig”
(ibid.). Men tillsammans med detta bräckliga liknas han också vid
Napoleon: ”De mejslade dragen, den fina, böjda näsan, den totala
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skäggfriheten, de tunna, skarpt markerade läpparna, den framskjutande hakan, allt hade likhet med den store Bonaparte.” (Ibid.)
Tillsammans med Mikaels feminint konnoterade skörhet finns även
maskulinitet. Det är framför allt den senare som kommer att märkas i
berättelsen. Mikael är, liksom Walter i Reflexer, något av en idealman.
Ändå talar han redan från början om sin brottslighet. ”Om jag vore
som jag borde, om jag vore hederlig”, säger han, ”då skulle jag ångra
mig, men jag kan inte” (s. 48). Redan på tåget mot bröllopsresan svimmar Mikael, men berättar inte varför. Han darrar, gråter, talar om sin
längtan efter lyckan och antyder att han har något att bekänna. Det är
först på natten och med ”förtvivlans beslutsamhet” som han klarar av
att säga till Ethel att han ”är” en kvinna (s. 50).
Men bekännelsen leder inte till den lättnad som Mikael hoppats på.
Ethel fylls av ”obeskrivlig motvilja” och beslutar sig genast för att ”göra
sig fri och skiljas från denne förbrytare, som inte längre föreföll henne
uthärdlig” (s. 50f.). Hon faller i dvala, glömmer allt vad som skett den
senaste tiden och vet inte längre vem Mikael är. Det är först efter att
Ethel tillfrisknat som Mikael får tala ut. Efter lång tids öm omvårdnad
har hennes syn på honom förändrats. Det hon tidigare inte kunde
acceptera verkar nu lätt, oviktigt: ”Det kändes som om ett tungt dok
föll av ifrån henne.” (s. 54) Hon räcker honom handen och berättar
att han inte längre behöver vårda henne. Den Mikael som hon under
bröllopsnatten började avsky blir nu ”[s]tackars Mikael” (ibid.). Därmed, när Ethel ser på Mikael med medlidande, kan han äntligen tala.
Och även om han fortfarande lägger hela skulden för det som skett på
sig själv, är han långt mindre skamfylld än vid deras första samtal: ”Jag
vågar säga, att jag icke är en dålig människa, oavsett detta. Han lade
handen på sin panna. Det är ett fel här. Jag är defekt.” (s. 56)
Mikael är alltså ”defekt”, men han är inte ”en dålig människa”. Det
som är ”fel” med Mikael är medfött och biologiskt bestämt, och ingenting han kan göra något åt. Själv kallar han det sin ”själiska abnormitet”
(ibid.). Precis som Walter i Reflexer har han bara varit sann mot sig själv.
ä nnu e tt sä llsa mt öde

Liksom Reflexer inleds ”Ett sällsamt öde” med ett kort förord av författaren. Där förklarar Stéenhoff att hon fått inspiration till berättelsen
från en tidningsartikel och därefter ”på andra vägar än pressens” fått
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kännedom om en liknande historia (s. 40). Förordet är, också som i
Reflexer, ett sätt att ge berättelsen autenticitet, men placerar den även
mitt i den dåtida fascinationen för transuttryck. Det är svårt att veta
om Stéenhoff talade sanning om sin inspiration, men det fanns i alla
fall gott om sådan att hämta. Tidningarna var fulla av historier om
könsöverskridare.727 Helt ovanligt var inte det sällsamma ödet.
Framför allt är novellen märkligt lik en något senare men betydligt
mer känd roman: Radclyffe Halls The Well of Loneliness från 1928. Trots
att ”Ett sällsamt öde” skrevs sjutton år före The Well of Loneliness och
trots att Hall rimligen inte kan ha läst novellen (som bara publicerats
på svenska), har berättelserna intressanta likheter. Bägge böckernas
huvudpersoner har tilldelats kvinnligt kön vid födseln men bär mansnamn, uppvisar ideala manlighetsdrag och förälskar sig i kvinnor.
Framför allt sammanfaller beskrivningarna av deras personligheter
och känslor. De är båda intelligenta, vänliga, melankoliska och mycket, mycket ensamma. Liksom Stephen i The Well of Loneliness lämnar
Mikael hela sin familj bakom sig.728 ”Hur kan en människa vara så
ensam?”, frågar hans blivande hustrus mor, misstänksamt (s. 45).
Berättelserna är förstås inte identiska. Hall baserade sin roman på
sitt eget liv, Stéenhoff sannolikt inte. Mikael i ”Ett sällsamt öde” har
en stabil mansidentitet, medan Stephens maskulinitet går att tolka på
olika sätt.729 Men texterna uppvisar en så likartad struktur att det i sig
säger någonting om hur ett specifikt transmaskulint motiv såg ut vid
den här tiden. Likheterna mellan dem är ett uttryck för den samtida
diskurs som de var en del av.730

Det olyckliga slutet
En av de mest slående likheterna mellan ”Ett sällsamt öde” och The
Well of Loneliness är berättelsernas slut. Bägge huvudpersonerna gör
nämligen mer eller mindre misslyckade försök att få sina älskade att
förälska sig i en ”riktig” man.
Mikael och Stephen intar manligt beskyddande roller gentemot de
kvinnor de älskar. I The Well of Loneliness plågas Stephen av ständiga
samvetskval gentemot sin Mary. Eftersom de bägge uppfattas som
kvinnor innebär ett liv tillsammans isolering från majoritetssamhället. Genom hela The Well of Loneliness avvisas Stephen, och positionen
som ”oönskad tredje” är paradigmatisk, skriver Heather Love i sin
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analys av boken i Feeling Backward.731 Men det slutgiltiga avvisandet
utsätter Stephen sig själv för genom att iscensätta ett kärleksmöte
mellan Mary och sin bäste vän. Något liknande sker i ”Ett sällsamt
öde”. När Ethel tillfrisknar anlitar Mikael en konstnär, herr Leyel, för
att måla hennes porträtt:
Vill Mikael, att jag skall tycka om Leyel, frågade sig Ethel.
Har han rent av fört oss samman för att vi skall fästa oss vid
varandra? En så oegennyttig tanke skulle ej vara omöjlig för
Mikael. Han är mäktig den ädlaste självförsakelse. (s. 61)
Trots att Ethel har ”en plågsam övertygelse, att Mikael lider av
svartsjuka” misstänker hon att han har försökt hitta en ny make åt
henne. Liksom för Stephen är viljan till självuppoffring starkare
än svartsjukan. Mikael för samman Ethel och herr Leyel, men är
samtidigt ”söndersliten av saknad och sorg” (ibid.). Försöket att ordna
en ny make åt Ethel är en sista, jättelik, uppoffring. Den kvinna han
älskar förtjänar bättre än honom själv.
Leyel är allt Mikael inte är. Ethel tänker på dem som ”kontraster”, Mikael ”säker, behärskad, orubblig” och Leyel ”skygg,
oviss, orolig” (s. 60). Den skillnad som för både Mikael och Ethel
däremot tycks avgörande nämns aldrig: att Leyel i världens ögon är
en riktig man. I övrigt är ju Mikael den perfekte maken. Han sätter
sin hustrus välmående före sitt eget och vårdar henne ”med en
outtröttlig, ödmjuk omsorg” (s. 52). Mikael är vänlig, artig, snygg,
hänsynsfull och till råga på allt en lyckad affärsman. Men trots
att Mikael lever upp till alla mansideal är det med herr Leyel som
Ethel kan ha en framtid.732
The Well of Loneliness har kritiserats för sin sorgsna ton, för Stephens
depressiva läggning och framför allt för den brist på lyckligt slut som
homosexuella och transpersoner så desperat ansetts behöva. ”Under
åren sedan den homosexuella frigörelsen har Halls roman varit i enastående otakt med gay pride-diskursen”, som Heather Love skriver.733
I The Promise of Happiness (2010) skriver Ahmed om vad längtan efter
lycka gör med oss, bland annat utifrån The Well of Loneliness. Att uppnå
”lycka” är att tillskansa sig vissa symbolladdade saker, det Ahmed kallar
lyckliga objekt (happy objects). Kärnfamiljen är ett sådant, vilket gör

Gayrörelsens hållning
till The Well of Loneliness
illustreras av en scen
i Birgitta Stenbergs
Kärlek i Europa (1981), där
huvudpersonen ställer
Radclyffe Halls partner Una
Troubridge mot väggen och
får veta att det olyckliga
slutet var nödvändigt – att
det var den enda möjligheten att ge ut boken.
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lycka till ett högst tveksamt mål för queera personer. Något egentligt
lyckligt slut finns inte för personer i Stephens situation.734 Eftersom
Stephen älskar Mary är hen beroende av hennes lycka, men eftersom
samhället inte har någon plats för queera relationer kan Mary aldrig
bli lycklig med någon som Stephen. Queer kärlek är, skriver Ahmed,
”en orsak till olycka för dem som de älskar, som delar den plats där de
befinner sig”.735 Det Stephen gör när hen försöker para ihop Mary med
en ny man är inte, framhåller Ahmed, att ge bort sin älskade. Stephen
ger inte bort Mary till sin vän, hen ger vännen till Mary. Att skänka en
cisman till sin älskade är ett försök att skänka henne lycka.736
I likhet med Stephen har Mikael insett att hans Ethel aldrig
kommer att kunna vara lycklig med honom. ”En queer älskare kanske
aldrig kommer att kunna bereda sin älskade lycka, om hennes älskade inte kan stå ut med att avvisas av den straighta världen”, skriver
Ahmed.737 Det är just det Ethel inte kan, det är därför hon förlorar
medvetandet när hon får veta Mikaels bakgrund. Eftersom Mikaels
lycka är beroende av Ethels försöker han i stället ge henne herr Leyel
– en man som omvärlden accepterar som man.
Men ”Ett sällsamt öde” tar berättelsen om den kvinnliga partnern
ett steg längre än The Well of Loneliness. I den senare får vi aldrig veta
hur det går för Mary. Så är det inte hos Stéenhoff. Här blir det i stället
plågsamt tydligt hur omöjliga Mikaels och Stephens offer är.
När Mikael fört samman Ethel och Leyel återstår honom inget
annat än att röja sig själv ur vägen för dem. Han kastar sig utför en
klippa och tar sitt liv, men har inte räknat med hur hård samhällets
dom kommer att bli även mot Ethel.738 När hans kropp upptäcks blir
hans hemlighet en skandal:
Det blev ett skandalöst och ytterst pinsamt kommenterande i
pressen, när liket vid obduktionen befanns vara av kvinnligt
kön. De ogrannlaga slutsatser, som därav drogs om henne
[Ethel] själv, visade med grym tydlighet, att hon nu var en
brännmärkt person. (s. 62)
Inte bara Mikael utan också Ethel blir brännmärkt när samhället
dömer Mikael till att ha varit kvinna. De ”ogrannlaga slutsatserna”
handlar om den hotfulla sexualitet som jag återkommer till i nästa
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avsnitt: antagandet att de skulle ha haft en lesbisk, sexuell relation.
Skandalen får Leyel att fly fältet, innan Ethel ens hunnit tala med
honom. Mikaels försök att skänka Ethel lycka genom att ge henne en
ny make har med andra ord misslyckats.
Det är Ethel och inte Mikael som får uppleva omgivningens
förakt på slutet, vilket placerar henne i den transfientliga kontext
som Mikael levt i hela sitt liv. Han har alltid tvingats vara rädd för
omgivningens avvisande: ”Men fasan att en vacker dag bli upptäckt
– jag känner verkligen fasa därför – kan ändå inte åstadkomma, att
jag lägger bort min manliga dräkt.” (s. 58) Genom att ta sitt liv kommer Mikael undan den dom som han alltid vetat att samhället skulle
utdela över honom. I stället blir Ethel, slutligen och alldeles för sent,
medveten om Mikaels livsvillkor. När hon förlorade medvetandet vid
Mikaels bekännelse förlorade hon också sig själv, eller i alla fall den
plats hon hade i världen.
Uppseendet är ”i hög grad ägnat att krossa [Ethels] sista krafter”,
men hon hittar till slut en ny framtid som självuppoffrande sjuksköterska (s. 62). På flera sätt kan ”Ett sällsamt öde” läsas som en
utvecklingsberättelse för Ethel, där hon delvis tar över den position
som Mikael tidigare har haft. Liksom Mikael tidigare är hon nu ”i
sanning ensam i världen” (s. 63). Berättelsen avslutas med att Ethel
av en översköterska uppmanas att försöka inge patienterna hopp:
Ett minne rann Ethel i hågen, det vackra talet från hennes
bröllopsfest.
– Jag förstår, svarade hon vemodigt, människan skapar själv
sitt öde. Hon är sin egen lyckas smed.
– Just så, nickade översköterskan, under det hon förde ut ett
par små underliga barn på gräsmattan i solskenet. (s. 63f.)
Människan skapar själv sitt eget öde, ett sällsamt sådant om så krävs.
Mer än om Mikael handlar ”Ett sällsamt öde” egentligen om Ethel.739
Mikael genomgår inte någon utveckling i novellen, han står helt stilla
med sin ideala maskulinitet. Hos Ethel däremot finns det utrymme
för förändring. Kanske är det där de ”små underliga barn” som av
översköterskan förs ut i solljuset kommer in. Efter att ha blivit utsatt
för omgivningens fördomar – om än bara i andra hand – har Ethel
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lärt sig något om människor som av andra betraktas som ”underliga”.
Kanske har hon förstått vad det betyder att aldrig få finnas i solskenet, att alltid leva instängd och undangömd.
Liksom de underliga små barnen är Mikael sjuk men inte omoralisk, och bör betraktas med medlidande och inte hat. Men som alltid
finns det gränser för toleransen. Den som tolererar någon annan kan
när som helst bestämma sig för att det har gått för långt och är dags
att sluta. I det här fallet dras den gränsen vid sexualitet.
SEX UA L
ITE TE N SO M HOT

Både ”Ett sällsamt öde” och Reflexer är inkännande berättelser. Även
om de är skrivna med ett utifrånperspektiv går det inte att ta miste
på att författarna sympatiserar med Walter och Mikael. Parallellt
med dylika berättelser frodades dock misstänksamheten mot sådana
personer som de, något som hade att göra med en rädsla för könsöverskridande sexuellt begär.

TRANSFEMININITET SOM
M A N LI G H O M O S E X U A LI T E T

I Stockholms polismuseums arkiv finns en samling med fotografier av ”damkomiker” från tiden kring förra sekelskiftet.740
Begreppet har ingenting med komedi att göra, utan betecknade helt enkelt vad vi i dag skulle kalla dragshowartist.741
Damkomikerna var populära, men den underhållning de
bjöd på kunde ses som moraliskt tveksam. En Helsingforstidning recenserade några svenska artister som uppträdde
i ”den skäligen otrefliga genren som damkomiker” 1892.742
Tidningarna var fulla av annonser om damkomiker på scen,
men ordet kom också att användas om transfeminina generellt.743 Det är så det har hamnat i polisens fotografisamling.
En av de personer som kallades damkomiker var Carl
August/Helga Lundström, som nämndes kort i inledning-
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Visitkortsporträtt blev
populära i Stockholm från
1860-talet och framåt.
Porträtt på kända personer
såldes i stora upplagor, och
vänner och bekanta bytte
porträtt med varandra.

en.744 Bland polisens fotografier finns hen med på flera
porträttvisitkort: som ung man, som dam i flera olika
klänningar och som kvinnlig frälsningssoldat med bonnett och gitarr.745 Det sistnämnda är särskilt intressant,
eftersom det sannolikt ska läsas som ett skämtfotografi.
Frälsningssoldaterna var kontroversiella, och skämtvisor
om de kvinnliga soldaternas förmenta lössläppthet
var vanliga.746 Bonnetten – den sorts huvudbonad som
Lundström bär på bilden – var en av de lättast igenkännliga symbolerna för Frälsningsarmén och ett tacksamt
föremål för skämt.747 Fotografiet sällar sig därmed till den
etablerade tradition där transfemininitet gestaltas som
kvinnoparodi.748 Att Lundström sålde sex var sannolikt
en del av förförståelsen. En annan var att hen gör trans.
För att skämtet ska bli roligt bör betraktaren förstå att
den kvinnliga frälsningssoldaten på bilden har tilldelats
manligt kön. Vi kan därmed förutsätta att Lundströms
porträtt har cirkulerat bland personer som känt till hens
bakgrund. Visitkortsporträtt byttes ofta bland släkt och
vänner.749 Lundströms porträtt spriddes troligen inom en
subkultur där transfemininitet var ett etablerat inslag.750
Samtidigt som sexualvetenskapliga teorier spreds och
skapade möjligheter till igenkänning bland könsöverskridare, så bidrog demografiska förändringar till nya
kontakter. Urbaniseringen gjorde att utstötta hittade varandra och bildade gemenskaper och subkulturer.751 Flera
av Krafft-Ebings patienter såg sitt samkönade begär som
helt naturligt. De besvärades av de lagar som kringskar
deras liv, men inte av begäret som sådant.752 Så tycks också
ha varit fallet med den svenske filosofen Pontus Wikner
(1837–1888). Hans självbiografiska Psykologiska självbekännelser, som utgör hans försök att förstå sitt homosexuella
begär utifrån kristen etik, skrevs 1879 men gavs ut först
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1971. Innan Wikners hustru och två barn hade gått bort
skulle den inte få oﬀentliggöras, föreskrev hans testamente. Men att han skulle skriva den måste vara Guds mening,
resonerar Wikner: ”Det kan vara Guds vilja, att jag skall
tömma denna fasans kalk: men tillåter han en att lida så,
då måste det vara för att frälsa andra. Jag måste tala: jag
måste ropa ur min grav om nåd för mina bröder.”753
Självkännedomen kan kopplas till den genom Foucault
berömda födelsen av en homosexuell identitet i slutet av
1800-talet. Det som tidigare hade varit omoraliska handlingar hade blivit tecken på en viktig del av det egna jaget.
Den som hade sex med någon som ansågs vara av samma
kön var en särskild sorts, könsöverskridande, person.754
Från samhällets sida sågs dessa könsöverskridare – framför allt de som tilldelats manligt kön – som ett hot. I slutet
av 1800-talet inleddes en omfattande förföljelse av transfeminina personer och homosexuella män. De vanligaste
mötesplatserna, som Humlegården, Nybrokajen och Kungsträdgården i Stockholm, patrullerades och bevakades.755
Laskar har påpekat att en sexhandbok från 1903 hänvisar
till utbredd manlig homosexualitet på ett sätt som visar att
hotbilden var känd för läsaren.756 Polisen registrerade, anhöll
och förhörde – bland annat Carl August/Helga Lundström.
Hen arresterades flera gånger, och i polisrapporterna sägs
det vara känt att Lundström ”vid många tillfällen uppträdt i
fruntimmerskläder och derunder på onaturligt sätt tillfredsställt andra manspersoners könslusta”.757
Den subkultur som polisen slog ned mot tog sig även
litterära uttryck. Ett av de ställen där homo- och transhistoriens gemensamma bakgrund blir tydlig är i den uttalat erotiska litteraturen. ”Det finns män som, även om de älskar
sitt eget kön, bara bryr sig om dem i kvinnokläder”, som
huvudpersonens älskare säger i den brittiska pornogra-
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fiska homoklassikern Teleny (1893).758 Tolv år tidigare gavs
det som brukar kallas världens första bögporroman ut,
pseudonymen Jack Sauls Sins of the Cities of the Plain (1881).
Det är en föregivet självbiografisk berättelse om unge
Jack som säljer sex till män, oftast i mans- men ibland i
kvinnokläder. I uppföljaren Letters from Laura and Eveline
(1883) är samma person kvinna, och skriver tillsammans
med en väninna en pornografisk fantasi ur transfeminint
perspektiv. Lauras extatiska njutning handlar visserligen
en hel del om hennes makes gigantiska penis, men minst
lika mycket om hur deras sexuella relation bekräftar henne
som kvinna. ”[D]et var så fruktansvärt underbart”, skriver
hon till en vän ”att tas för en kvinna, och tilltalas som en
kvinna”.759 Fantasin bygger på en sexuell lek där Laura och
Eveline (och flera av deras väninnor) gifter sig med män
som till sin förtjusning upptäcker att deras hustrur är
”hermafroditer” med ovanligt stor klitoris.
Från sent 1800-tal och framåt har transfemininiteten
varit ett självklart inslag i populärkulturella representationer av manlig homosexualitet – både positiva och negativa.
Det syns hos Karl Gerhards jazzgosse (1922) med ”rytmiskt
vaggande höfter” och ”tusch på sina ögonlock”, i de negativt
tecknade homosexuella männen i Agnes von Krusenstjernas
Fröknarna von Pahlen-serie eller den ”till kvinna förklädda
ynglingen” som leder huvudpersonen till en bar för homosexuella i Victor Arendorﬀs Begär (1949).760 Sådana representationer av transfemininitet som manlig homosexualitet är
ett uttryck för det Garber kallar begäret att se skillnad, viljan
att till varje pris kunna se vem som är straight och vem
som inte är det.761 Men inte enbart. De var också ett sätt att
signalera samhörighet i en framväxande subkultur.

231

M
ikaels heterosexualitet
Den nyväckta misstänksamheten gällde inte bara transfeminina personer, men för transmaskulina såg den annorlunda ut.762 Sådana sätt
att göra trans hade en lång och av majoritetssamhället idealiserad
tradition att anknyta till genom ciskvinna-i-manskläder-gestalten.
Beskrivningen av Mikaels lidande och bekännelse är visserligen
helt ny, men själva storyn är det inte. Transmaskulina personer som
gifter sig med kvinnor har varit föremål för skönlitterär bearbetning
länge.763 I mitt material återfinns motivet i skillingtrycken ”Berättelse
om Twänne Pigor”, baserade på den verkliga historien om Anders
Magnus Åhrman och hans hustru, som nämndes i förordet. Liknande berättelser var tillräckligt vanliga för att en av lesbiska Anne
Listers (1791–1840) älskarinnor ska ha sagt att de kunde ha gift sig
om Lister bara hade sett ut som en man för omvärlden: ”Om min far
skulle ha uppfostrat mig som en son skulle hon ha gift sig med mig
som jag är, om jag hade lagt fram min sak för bara henne”.764 Inom
forskningen har motivet (och företeelsen) kallats ”The Female Husband” efter Henry Fieldings 1700-talspamflett med samma namn.765
I ”Ett sällsamt öde” finns den traditionen med i bakgrunden, och gör
motivet bekant för läsaren.
När Mikael äntligen får berätta sin historia gör han det genom ett
heterosexuellt raster. Som tjugotvååring har han förälskat sig i en
ung flicka som visat honom ”sin avsky” när han bekänt sin kärlek.
Efter ett misslyckat självmordsförsök har han genomlevt tolv år ”av
skamfylld och förtvivlad längtan” med en enda tanke – att få ”älska
och bli älskad” (s. 56). Men sedan har Mikael kommit att läsa en
artikel i tidningen, precis som Stéenhoff själv skriver i inledningen
att hon har gjort: ”En ansedd man hade avlidit och först efter hans
död upptäckte man, att han var kvinna.” Innan dess hade han levt i
ett lyckligt äktenskap. ”Oemotståndligt drevs jag sedan att göra det
jag gjorde”, säger Mikael (ibid.).766
Mikaels begär passar inte in i våra nutida kategoriseringar av
homo- respektive heterosexuellt. Å ena sidan har han ett heterosexuellt begär och en stabil mansidentitet. Å andra sidan är det eftersom han begär kvinnor som han har blivit man. Att, som tidigare
forskning gjort, kalla Mikaels begär lesbiskt är missvisande.767 Det
enda sättet att verkligen beskriva det är med dåtidens definitioner.
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När Foucault säger att ”den homosexuelle” föds talar han, som
redan nämnts, egentligen inte om homosexualitet. Han säger
visserligen att ”homosexualitet” sågs som ”ett slags inre androgyni,
en själens hermafroditism”, men tänker aldrig den tanken till slut.768
Vad han inte säger är att den grupp han talar om innefattade det vi i
dag kallar transpersoner. Det var fråga om ett inre könsöverskridande, ett manligt begär i en kvinnlig kropp, och vice versa. Bondestam
skriver att ”hermafroditen gör sitt kanske sista viktiga inträde på den
vetenskapliga scenen” som förklaringsmodell för samkönade begär.769
Den grupp som Foucault kallar homosexuell kallades då, bland
annat, inverterade eller personer med konträr sexualkänsla. Sådana
begrepp avsåg en könsidentitet som vänts ut och in, en kvinna i en
manskropp eller en man i en kvinnokropp. Detta inbegrep, i korthet,
transfeminina och transmaskulina personer som drogs till samma
kön som de själva tilldelats vid födseln – med andra ord både det vi
i dag kallar homosexualitet och trans. Ett slags transidentitet som
formulerades som sexualitet.770
Även om Mikael förklarar sitt agerande utifrån en sexuell förklaringsmodell (att han har blivit man för att få älska kvinnor) har han
levt som man i många år innan han träffar Ethel. Detta framhåller
han när han ska berätta sitt livs historia för henne: ”Åren gick, jag
blev gammal. Det var först, när jag såg dig, som kärleken kom.” (s. 57)
Han betonar också att de inte har haft någon fysisk relation.

Prosser beskriver hur
sexualvetenskapen först
handlade om personer
som i dag troligen skulle
definiera sig som transpersoner, men hur den sedan
kom att förstås som en teori
om homosexualitet. Det
var först med Freud som
kategorin benades upp till
trans respektive homo, och

De kyssar vi växlade som förlovade är de enda smekningar,
som skall ha förmildrat min ensamhet, när jag dör. Tack för
dem, Ethel! Det är ingen skam för dig. Du visste inte då, vilken
vidrig, olycksdömd varelse jag var. (Ibid.)
Att Ethel inte ska behöva befläckas med Mikaels skam innebär i
praktiken att hon inte lånat sig till någon könsöverskridande sexuell
praktik. Hon har inte vetat, och de har inte legat med varandra. Även
sig själv beskriver Mikael som ”ganska ren och oskyldig”. Det kanske
låter underligt från en sådan som honom, säger han, ”men sanningen är, att jag är oerfaren som ett nyfött barn” (ibid.). Varför behövs de
här försäkringarna?
En ledtråd till varför Mikael måste vara ”oerfaren som ett nyfött

trans blev ett symptom på
homosexualitet.
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barn” finns i det samtida mottagandet av novellen. När Greta Holm
gren recenserade novellsamlingen för den socialdemokratiska
kvinnorörelsens tidskrift Morgonbris var hon överlag mycket positiv.
Stéenhoff, som var en av kvinnorörelsens förgrundsfigurer och
synnerligen populär inom arbetarrörelsen, är enligt Holmgren en
hjältinna och ”alla” borde läsa boken. Ändå kan Holmgren ”ej underlåta att reservera” sig mot ”Ett sällsamt öde”. ”Det ömtåliga ämnet
– ett patologiskt undantagsfall – löper fara att icke alls förstås – eller
rent av helt missförstås av de flesta.”771 Vad är det som kan missförstås
i texten? Kanske räcker det inte med att Mikael betygar sin och sin
hustrus oskuldsfullhet. Eller kanske är sympatin som Ethel (och
författaren) känner för Mikael för stark. En av de stora riskerna med
odiagnosticerad ”hermafroditism” ansågs vara att människor av misstag skulle ha sexuella relationer med någon av ”samma” kön utan
att de själva visste om det. Läkarna oroade sig också för att ovetande
makar – sådana som Ethel – omedvetet skulle ha samkönat sex.772
Att bägge makarna är oskulder bör förstås som ett sätt att göra både
Mikael och Ethel fria från skuld. Sex var ett laddat ämne. Just därför
måste Ethel betona att hon visserligen förlåter, men inte längre älskar
Mikael. Något fullbordat äktenskap kan det aldrig bli tal om. ”[M]itt
medlidande kan aldrig, aldrig bli till ömhet”, säger hon (s. 57).
           
Liksom Walter i Reflexer är Mikael en idealisk äkta make. Han är kärleksfull och ansvarstagande, och kan passas in i bilden av den nye man
som feministiska författare som Stéenhoff (liksom Kerfstedt) skrev
fram kring förra sekelskiftet. En väsentlig del av denna ideala maskulinitet är begärsobjektet. Som vi har sett i det här avsnittet är gränserna
för det korrekta begäret viktigare än någonsin att upprätthålla.
Mikaels begär är tillräckligt heterosexuellt för att ömkas, men inte
för att få fullbordas. Eftersom hans kropp ses som kvinnlig av omgivningen kan han bara vara oskuld. Den könsöverskridare som läsaren
ska kunna känna medlidande för måste vara sexuellt oerfaren.
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  avslu tnin g

nya identiteter i ett nytt sekel
Pontus Wikner skriver i sina dagböcker att det var ”driven av en out-

säglig själsångest” som han till slut berättade för sin hustru att han
bara kan älska män. ”[S]edan dess har hon blivit invigd i allt, så att
för henne ligger öppen varje vrå av min själ”, skriver han, och förklarar att deras förhållande varit mycket bättre sedan dess. Hon har
”aldrig uttalat en förebråelse” och är honom därför ”innerligen kär”.773
Liksom Wikner har huvudpersonerna i det här kapitlet bekänt
sig själva för sina älskade. Och hur dessa berättelser har tagits emot
har varit avgörande för hur de ska kunna fortsätta sina liv. Walters
första hustru Ragna fördömer, men hans nästa älskade Fanny förstår.
Mikaels Ethel går in i en psykos, men lär sig så småningom medkänsla,
till slut kanske även förståelse. ”De kärleksfulla och trofasta tar till sig
bekännelsen och accepterar människan, medan de fördomsfulla och
kärlekslösa förblir avståndstagande”, som Tiina Rosenberg skriver i
introduktionen till 2000-talsutgåvan av Reflexer.774
Kring sekelskiftet 1900 föddes många av de idéer som vi i dag
förknippar med könsidentitet och trans. Samtidigt är de nya idéernas
koppling till 1800-talet tydliga. 1800-talets skönlitteratur var högst
relevant för de transmotiv som växte fram vid denna tid. Amanda
Kerfstedts roman Reflexer och Frida Stéenhoffs novell ”Ett sällsamt
öde” präglas av sekelskiftets vetenskapliga förståelser. I bägge texterna
kan vi skönja en ny sorts läkarauktoritet. Det som är nytt för sekelskiftet är att läkaren får en roll som inte bara förstående utan mer
kunnig än könsöverskridaren själv. Walter uppsöker inte läkare för
att (som verklighetens Andreas Bruce eller Anders Magnus Åhrman)
få konkret hjälp med ett juridiskt bekymmer, utan för att få höra
en förstående röst och för att få en förklaring till sina egna känslor.
Långt från den barnmorska som kände utanpå Åhrmans byxor och
gjorde så att han fick ta ett mansnamn har vi här att göra med en
institutionaliserad läkarvetenskap. Läkarna blev en omfattande och
självklar del av transliv, på gott och på ont. Den makt som de även
tidigare hade haft över könsöverskridare började regleras.775
Läkare och sjukhusmiljöer spelar en viktig men ambivalent roll
i Reflexer och ”Ett sällsamt öde”. I den senare är Mikael konstant
omgärdad av läkare, utan att få någon hjälp av dem. Han till och med
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”En dag, då Mikael
samtalade med läkaren om
Ethels tillstånd, fick han,
av ren andlig trötthet, en
nästan oemotståndlig lust
att bekänna allt. Han hade
redan öppnat läpparna för
att berätta hela sammanhanget, då den tanken slog
honom: – Tillstår jag mitt
brott, så skiljer man mig
från Ethel. Men det vill jag
ej, lika mycket för hennes
skull som för min egen.
Ingen kan vaka över henne
så hängivet som jag.” (s. 53)

funderar på att berätta sin historia för en av dem, men avstår eftersom
han inte tycker sig kunna räkna med dennes förståelse. Att bekänna
för en läkare är för Mikael liktydigt med att svika Ethel, eftersom han
i så fall skulle kunna tvingas lämna henne. I slutet utbildar sig i stället
Ethel till sjuksköterska, när hon skapar sig ett nytt liv efter skandalen.
Yrket tycks vara en väg till personlig utveckling där Ethel ska lära sig
förståelse – kanske särskilt för sådana ”underliga varelser” som hennes
make. Även i Reflexer är sjuksköterskerollen idealiserad. Här kommer
läkaren med efterlängtad förståelse, acceptans och expertkunskap,
men det är först när Walter sätter sin egen prägel på läkarens råd som
han når dit han vill. Det sker inte med hjälp av en fadersfigur utan
med hjälp av en älskad kvinna. Den som frälser Walter är den moderliga sjuksköterskan, inte den auktoritäre läkaren. Sjuksköterskan
Fannys kärlek är avslutningen på en trefaldig komma ut-process.
Kerfstedt och Stéenhoff var progressiva förespråkare av frihet och
jämlikhet. Bägge tar också plats i sina berättelser genom de förord
som i likhet med så många motsvarande introduktioner i 1900-talets
transberättelser är ägnade att skänka berättelserna autenticitet och
deras gestalter förståelse. Det är inte förvånande att feministiska
författare engagerade sig i frågor som rörde könsöverskridanden.
Transmaskulinitet förknippades med kvinnorörelsen och den nya
kvinna som den förde med sig.776 Reflexer och ”Ett sällsamt öde” intar
en vänlig, medkännande ton gentemot sina huvudpersoner. Men
förståelsen är villkorad. Under perioden sågs transfeminina personers och homosexuella mäns sexuella praktiker som ett samhällshot.
Den transmaskulina Mikaels heterosexualitet är i ”Ett sällsamt öde”
inte ett lika tydligt hot, men att han förblir oskuld verkar vara en
förutsättning för att läsaren ska förväntas sympatisera med honom.
Intresset för könsväxlingar var knappast nytt för sekelskiftet.
Drottningens juvelsmycke kan ses som ett experiment i hur en androgyn
skulle kunna fungera i verkligheten, Lasse-Majas berömdhet byggdes
i hög grad upp av hens liv som kvinna och Aurora Ljungstedt är i det
närmaste besatt av identitetsväxlingar. Men det finns ett nytt intresse
för människans psyke i Reflexer och ”Ett sällsamt öde”. De tidigare
författarna har inte sökt några förklaringar till vad som ligger bakom
växlingar mellan könen. Ingen har försökt bena ut vilka fysiska eller
psykiska mekanismer som fått transgörandet att uppstå. Allra minst
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har någon haft behov av en term som ”transidentitet”. I de texter
som analyseras i det sista kapitlet är däremot transidentiteten central
– även om den ännu inte namnges som sådan. Walter och Mikaels
könsöverskridanden är helt olika och ges skilda förklaringar, men
är bägge viktiga för personernas självförståelse. Orsakerna till att de
gör trans skiljer sig åt men de finns där. Det utgör en viktig skillnad i
jämförelse med den tidigare litteraturen i avhandlingen.

SLUTDISKUSSION
HJ
Ä LTESA GOR OC H
HOTBI L
DER
Sedan läste jag av en slump berättelsen om Akilles, vars mor
gav honom kvinnokläder. I feberaktig spänning läste jag sagan
till slut! – Jag jublade! – Jag var förlöst.777

DD

en tyske pseudonymen N.O. Body beskriver i sin självbiografi hur han blir räddad av den antika myten om Akilles
som flicka. Tidigare har han inte kunnat förstå varför han
inte kan identifiera sig med det kön alla andra ser honom
som. När han läser om hur Akilles gömdes undan på ön Skyros i
flickidentitet förstår han att det måste vara det som har hänt honom
också: han är en pojke som uppfostras som flicka.
Vad betyder det att bli ”förlöst” genom att läsa en text? Kan en
sådan funktion läsas in i vilken text som helst? Av vem som helst? I
vilken tid som helst? N.O. Bodys historia har få likheter med Akilles.
Men han behöver en berättelse om att vara pojke och tvingas in i en
flickroll. Så han hittar en.
En del av de gestalter som tas upp i den här avhandlingen kan inte
ens med den bästa vilja i världen kallas transpersoner. Mytens Akilles
växte upp som flicka för att hans mor försökte skydda honom från
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trojanska kriget. Det har egentligen ingenting med trans att göra och
myten understryker Akilles maskulinitet.778 Men för intersexpersonen N.O. Body, som var man men tillskrevs kvinnligt kön vid födseln,
fungerar historien om Akilles som förklaring till hans eget liv.
N.O. Body gör vad jag skulle kalla en transläsning. I det här fallet
blir en cisnormativ berättelse om en transfeminin erfarenhet en
transmaskulin identifikationsmöjlighet. Det är den typen av läsningar jag intresserar mig för i avhandlingen. För att göra dem har
jag velat undersöka texter om att göra trans – vad som skulle kunna
kallas början till en svensk translitteraturhistoria.

nedsla g i svensk
translitteraturhistoria
Så hur ser den där translitteraturhistorien ut? Min undersökning
består av fyra nedslag, tre i särskilda verk och det fjärde i en viss tid.
Jag analyserar framför allt Lars Molins självbiografi om Lasse-Maja,
C.J.L. Almqvists Drottningens juvelsmycke och Aurora Ljungstedts
Moderna typer. Från perioden kring sekelskiftet 1900 ser jag närmare
på Reflexer av Amanda Kerfstedt och ”Ett sällsamt öde” av Frida
Stéenhoff. Därtill gör jag litteraturhistoriska utblickar mot fler verk,
utifrån återkommande gestalter och särskilda traditioner. Det här är
vad jag kommer fram till:
Den självbiografiska skildring som Lars Molin skrev om livet som
stortjuven Lasse-Maja är på många sätt en berättelse om makt. Att skriva en självbiografi är i sig ett sätt att ta makten över sin egen myt. Här
görs trans genom att anknyta till en litterär skälmtradition, något som
placerar Lasse-Maja utanför samhällets normer men i en position som
alla älskar. I den berättelsen spelar Lasse-Maja skickligt med samhälleliga gränser: för vem som får göra vad och för vem som får vara vem.
Skälmen gör trans som avvikelse, som någonting annat än vanliga
kön, vanliga människor – helt enkelt något annat än det normala. I
självbiografin görs det på ett positivt sätt, där Lasse-Maja alltid slutar
som vinnare. När berättelsen skrivs om till tredje person, i de många
småtryck som gavs ut om hen, får avvikelseberättelsen även andra
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betydelser. Flera av småtrycken beskriver transgörandet som märkligt och exceptionellt. Till skillnad från självbiografin letar de därför
förklaringar till hur och varför Lasse-Maja gör trans. Samma slags
berättelse används när könsväxlandet hålls på avstånd genom att
förläggas till en tid långt borta. Några av de småtryck som publiceras
senare under 1800-talet är noga med att placera Lasse-Maja i en äldre
tid, främmande för den tänkta läsarens egen.
Att trans görs som avvikelse är inte unikt för Lasse-Maja-myten
eller skälmtraditionen, utan tvärtom en vanlig berättelse om trans. I
Aurora Ljungstedts verk finns en tidsmässig rörelse som liknar den
som gjorde Lasse-Maja till något ålderdomligt och överspelat i vissa
småtryck. Hos Ljungstedt hänger den samman med en fantasi om
nationen. I dåtida utvecklingsläror kopplades könsöverskridanden
samman med en äldre, outvecklad eller avstannad tid – i Moderna
typer förknippas de med en alltför snabb, och flexibilitet framställs
som någonting osvenskt.
Gestalter som gör trans är inte ovanliga. Däremot skildras transgörandet, gång på gång, just som avvikelse och enstaka undantag
– både i positiva och negativa skildringar. Det är ett av de sätt på vilka
två stabila, isärhållna kön skapas: genom att allt som frångår normen
framställs som annorlunda och ovanligt. Som i ”Ett sällsamt öde”, där
trans görs som avvikelse redan i titeln.
Avvikelseberättelsen kan vara både avskräckande och lockande.
Det är det senare som gör att Lazuli Tintomara erotiseras i Almqvists
Drottningens juvelsmycke. Att trans görs som avvikelse är ofta en förutsättning för att det ska göras som erotik. Det är en av de vanligast förekommande berättelserna i mitt material. Det handlar om en rörelse precis
lagom långt över gränsen, där transuttrycket blir en erotisk kittling.
Min läsning av Drottningens juvelsmycke utgår från en förståelse av
huvudpersonen som trans. Lazuli Tintomara anknyter till flera traditioner. Hen kan beskrivas som androgyn himmelsvarelse eller kvinnoandrogyn likaväl som jordisk ”hermafrodit”. Romanen tematiserar i
sin helhet egentligen inte transgörande så mycket som erotiseringen
av det, den fascination som fästs vid en kropp som inte på något självklart sätt kan könas. Flera gestalter är besatta av att ta reda på sanningen om Lazuli Tintomaras kön, men någon sådan sanning verkar
inte finnas. I stället leker berättelsen med både romangestalternas och
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läsarens förväntningar, och håller hela tiden den kropp som förmodas
bevisa könet utom synhåll. Drottningens juvelsmycke kan läsas som en
kritisk illustration av cisnormativitetens intresse för kön. Men den
kan också läsas som ännu ett kulturellt verk där en könsöverskridande gestalt objektifieras och görs till straight underhållning. Berättelser
om att göra trans kan ofta läsas både kritiskt och identifikatoriskt, och
Drottningens juvelsmycke är inget undantag.
När trans görs som erotik är det ofta genom ett slags dubbla
positioner, kombinationer av manligt och kvinnligt. Därigenom
problematiseras samhälleliga förväntningar på vad män och kvinnor
är och bör vara. En kropp som kodas som manlig kan genom att
göra trans ta del av egenskaper som traditionellt fästs vid kvinnligt
kodade kroppar, som mjukhet, skönhet och följsamhet. Där finns en
del av förklaringen till Lasse-Majas erotiska framgångar. Detsamma,
men omvänt, gäller transmaskulinitet. Kroppar som uppfattas som
kvinnliga kan plötsligt inta manliga subjektspositioner. Det beskrivs
ofta som en fördel när trans görs som erotik, men inte alltid. Gestalter
som mamma Styrman/fru Ennes/matrosen John i Flygare-Carléns
Jungfrutornet och Anna Jolanta Bränner i Blanches Banditen blir hotfulla genom kombinationen av kvinnligt kodad kropp och manligt
kodad aktivitet.
De dubbla positionerna följer av en cisnormativ syn på kön, där en
kropp anses ”vara” det kön som den tilldelats vid födseln. Enligt en
sådan är transmaskulinitet något som görs av kvinnor och trans
femininitet något som görs av män; transgörandet skapar en skillnad
mellan det som anses vara kön och det som anses vara könsuttryck.
Tidigare läsningar av Lazuli Tintomara har utgått från en sådan,
föregivet självklar, koppling mellan könskodad kropp och kön. Att
läsa ur ett transperspektiv är att läsa bortom sådana förförståelser.
Det betyder inte att kroppen är oviktig, tvärtom spelar den roll för
alla mina gestalter. Men inte för att den skulle bevisa något om
deras kön, utan som en materiell aspekt som kan både underlätta
och försvåra. Möjligheterna att raka bort sin skäggväxt kan ha stor
betydelse för den som är kvinna.
Att kön konstrueras som naturligt, medfött och tydligt avläsbart
på en (naken) kropp är också bakgrunden till att trans konstrueras
som oäkta. Flera av mina analyser synliggör föreställningar om vad
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som är på riktigt och vad som bara ligger på ytan. Mest ingående
diskuteras detta i det tredje analyskapitlet, som undersöker Ljungstedts berättelsesamling Moderna typer. Tre stereotypa könsväxlare i
Moderna typer belyser ett samhälle där identitetsväxlingar förknippas
med bedrägeri: bedragaren, ciskvinnan i manskläder och den manhaftiga kvinnan. Ljungstedts transgestalter kan vara både hjältar
och skurkar, men själva transgörandet är entydigt negativt och trans
beskrivs som förklädnad. Personer som gör trans antas utge sig för
att vara något annat än vad de är. Hos Ljungstedt har det att göra
med hennes nationella projekt, där stabilitet framställs som äkthet
och äkthet framställs som något typiskt svenskt.
Att vara människa är att vara man eller kvinna och att inte vara
man eller kvinna är att inte vara människa, skriver Butler i Genus ogjort.
Det är hotet om detta förtryck, hotet om icke-mänsklighet, som ligger
bakom de plågade könsväxlarna i Ljungstedts verk. När Elisabeth
Ehvald och fru Plank i Moderna typer är obekväma i sina nya kläder
framhåller de att de är människor. Att insistera på att ens ”naturliga”
kön övergår och skiner igenom alla andra könsuttryck är att insistera
på att ha en stabil och naturgiven identitet. Detta är, i sin tur, att insistera på sin mänsklighet. De som lyckas med identitetsväxlingarna
hos Ljungstedt är följaktligen de som misslyckas med att vara äkta
människor. Växlingarna pekar alltid mot en föreställd kärna som borde
finnas under ytan. Om kärnan saknas – eller snarare till sin själva
natur är växlande – räknas människan inte riktigt som en människa.
Föreställningen om att kroppen bär på en sanning om könet är
ett villkor för att trans ska kunna göras som hemlighet. Det är en
återkommande användning av transmotivet under perioden, och den
förmodade sanningen utgör ofta mysteriets kärna och upplösning. I
sådana berättelser gör texten tydligt att transgestalten är en gåta som
läsaren ska lösa. Parallellt med det görs hen synlig genom sin för samtiden otraditionella kombination av kropp, egenskaper och kläder.
De transfeminina gestalterna är aggressiva och har grova händer, de
transmaskulina är vackra och har ljusa röster. På så sätt produceras
också bilden av cispersoner, av vad som är korrekta kön. Som om alla
ciskvinnor har små händer, och cismän alltid har mörk röst.
Hemligheten är central även i transskildringar kring sekelskiftet,
men får nya betydelser. I det sista analyskapitlet analyseras två verk
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från tidigt 1900-tal utifrån den sexualvetenskapliga könsdiskurs som
då växte fram. Walter i Amanda Kerfstedts roman Reflexer och Mikael
i Frida Stéenhoffs novell ”Ett sällsamt öde” bär på var sin hemlighet
om sin könsidentitet. Den egna berättelsen om hemligheten, och
hur omgivningen tar emot den, är betydelsefull i bägge verken. De
präglas av ett nytt slags identitetstänkande kring transgörandet. När
Walter och Mikael bekänner att de gör trans berättar de samtidigt
vilka de är. När någon som Lasse-Maja däremot berättade om sina
könsväxlingar ett sjuttiotal år tidigare var det bara ännu en anekdot
om livet som skälm.
1900-talsbekännelserna är nya. Däremot har människor bekänt
sina synder långt innan dess. Även den könsförklarande bekännelsen
kan vi se spår av tidigare. När Elisabeth i Moderna typer insisterar på
sin stabila kvinnlighet är det en form av omvänd bekännelse. Hennes
uttalande är en icke-bekännelse, en anti-bekännelse som visar att hon
inte behöver bekänna. Elisabeth passerar som riktig kvinna genom
att förklara och urskulda den period hon levt som man. Hon bekänner, men hon bekänner inte som Mikael eller Walter en könsidentitet
som samhället har svårt att acceptera, utan ett tillfälligt avsteg från
den cisidentitet hon identifierar sig med.
           
Sammanfattningsvis görs trans på flera olika sätt och med väldigt olika
betydelser i 1800-talets och det tidiga 1900-talets svenska translitteraturhistoria. Vissa berättelser återkommer, som att trans görs som
avvikelse, erotik eller hemlighet. Den ena berättelsen utesluter inte den
andra, tvärtom går de ofta in i varandra. Detsamma gäller de särskilda
gestalter som syns i mitt material: skälmen, himmelsvarelsen, kvinnoandrogynen, ”hermafroditen”, begärsobjektet, bedragaren, ciskvinnan
i manskläder, den manhaftiga kvinnan och den transfeminina homomannen. De pekar också ut några typiska och återkommande sätt att
göra trans, och är på sätt och vis särpräglade men flyter samtidigt ihop.
Kvinnoandrogynen är till exempel ofta en ciskvinna i manskläder, som
i sin tur ofta är ett begärsobjekt. Just ciskvinnan i manskläder syns ofta
till i min undersökning. Mycket tyder på att gestalten har varit särskilt
vanlig, men det är svårt att veta säkert. Att det går att ge så många ex-
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empel på den kan bero på att det har varit lätt att hitta sådana gestalter,
eftersom de nämnts i den tidigare forskningen. Ytterligare forskning
skulle kanske förändra bilden.
Gestalter försvinner och kommer tillbaka, och nya tar vid. Framför
allt får de nya betydelser med tidens gång. Ändå kan synliggörandet
av vissa berättelser och gestalter skapa igenkänning mellan dåtid och
nutid. Att peka ut fru Plank som en manhaftig kvinna eller Charles
Ehvald som en bedragare gör det enklare att känna igen liknande
representationer i dag. På så sätt går det att se vilka ideal och motbilder som finns kvar, men också vilka som försvinner.

tra nslitteraturens förutsättningar
Jag tror att jag föreställde mig, när jag inledde arbetet med det här
projektet, att translitteraturen generellt skulle vara rätt deprimerande
läsning. Så är det ibland. Många gånger görs trans som en hotfull
kontrast till motsatta, stabila kön. Men ännu oftare har jag sett positivt
skildrade transgestalter och könsväxlingar som omgivningen inte
bara accepterar utan uppmuntrar. Att göra trans kan framställas
som en framgångssaga och vissa typer av gestalter har varit väldigt
populära. Även sådana kan medverka till konstruktionen av könsbinaritet, men på andra sätt. För det första genom att trans görs på
ett sätt som betonar en könad kropp under kläderna, som i Ljungstedts Moderna typer när Elisabeth Ehvald plågas av sin mansidentitet
eller fru Plank rättar till sina kläder. För det andra gör även de positivt
tecknade gestalterna trans som avvikelse på flera olika sätt. Genom
att göra trans som skämt eller som undantag markerar de att transgörandet är något som ”vanliga” människor inte ägnar sig åt.
Det verkar alltid ske något slags förhandling om transgörandets
villkor. De positivt skildrade transgestalterna lever upp till vissa krav
och håller sig inom vissa gränser. Utmanar på en del sätt, men inte
för mycket. En viktig sådan gräns har att göra med sexuellt begär.
Även om erotiken är ett av translitteraturens vanliga teman kräver
flera skildringar att begäret stannar på ett oskuldsfullt, icke-kroppsligt
plan. Skillnaden mellan den eteriska androgynen och verklighetens
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”hermafrodit” är ett tydligt exempel. Samma gräns är aktuell för
Mikael i ”Ett sällsamt öde”. Förutsättningen för att läsaren ska
förväntas känna medlidande med honom är att hans begär aldrig
förverkligas, att han förblir ren och oskyldig.
Förhandlingen om gränser är kanske allra tydligast i Lasse-Maja-
myten. Hen är inte det minsta oskuldsfull och skryter gärna med
alla sina erövringar. Men i förhållande till män är Lasse-Maja noga
med att påpeka att kärleksrelationerna aldrig innefattar samlag. Att
männen attraheras av Lasse-Maja – både när de ser hen som ciskvinna
och när de ser hen som transfeminin – är en sak. Att de faktiskt
skulle ligga med varandra verkar vara en annan. Genom att skämta
om männens begär och beskriva sex mellan män som otänkbart
håller sig Lasse-Maja inom i alla fall en gräns.
En del skillnader mellan var gränserna går kan förklaras av tiden.
Men det är inte riktigt så enkelt, eftersom ingenting stöts bort utan
att lämna spår. Skönlitterära texter föds på sätt och vis på nytt varje
gång någon läser dem. Myten om Lasse-Maja är återigen ett bra
exempel. I småtrycken om hen syns det hur myten förändras i takt
med samhället. Men den oredigerade självbiografin har getts ut
samtidigt med dem, kontinuerligt under hela 1800-talet. Olika berättelser lever ofta vidare parallellt, i något slags samexistens även när
de utesluter varandra. Att Lazuli Tintomara regelmässigt tolkas som
kvinna förhindrar inte att hen också lästs in i en queer litteraturtradition. Moderna typer kan användas för att ställa frågor kring vad som
får (och inte får) plats, och vilka representationer av trans som har
överlevt. Det är just rädslan för identitetsväxlingar – känslan av att de
blivit vanliga och viktiga – som får Ljungstedt att skriva om dem. Att
benämna dem med begreppet trans är ett sätt att synliggöra deras plats
i translitterära traditioner. När transidentiteter väl börjar formuleras
finns såväl Ljungstedts opålitliga bedragare som Almqvists eteriska
androgyn och Lasse-Majas gränsöverskridande rebell i bakgrunden.
straigh ta
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Genomgående gör jag vad jag kallar för transläsningar, queera läsningar med fokus på hur trans görs. Det handlar inte om att hitta några
slutgiltiga sanningar om texterna, däremot vill jag visa att det finns
fler tolkningsmöjligheter än vad den tidigare forskningen har sett.
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Texter kan alltid tolkas ur olika perspektiv och i ett straight samhälle kommer de flesta tolkningar att bli straighta. Det är därför
Lasse-Maja har överlevt i historien som en mansgestalt. Hen har
visserligen ofta kallats transvestit under 1900-talet, men några
mer genomgripande slutsatser har det inte lett till. Lasse-Maja har
fortfarande betraktats som en man, som ibland klätt sig i kvinnokläder. Det brukar heta att det var för att komma undan polisen som
”han” ”klädde ut sig” till kvinna. I bakgrunden ser vi ännu en av de
återkommande berättelserna: att göra trans av praktiska skäl. Den
berättelsen används ofta i efterhand, som ett sätt att bortförklara transgöranden. Kanske är det just för att Lasse-Maja har lästs som man
som det har varit möjligt för hen att hålla sig fast i svensk tradition.
För att någonting ska kunna traderas måste det vara igenkännligt
och en man utklädd till kvinna är någonting som majoritetssamhället
känner igen.
Vad som är uppenbart, men som det inte brukar talas så mycket
om, är att straighta läsningar av queera texter gör samma sak som
queera läsningar av straighta texter – bara med ett annat perspektiv.
Lasse-Majas självbiografi skildrar Lasse-Maja som både man och
kvinna. Det är i grund och botten en ganska queer text. Det krävs en
del läsande mellan raderna för att kunna tolka huvudpersonen som
en utklädd man.
Liksom Lasse-Maja i senare läsningar har blivit man har Lazuli
Tintomara blivit kvinna. Det är inte egentligen romanens Lazuli
Tintomara som blivit den svenska litteraturhistoriens mest älskade
gestalt utan ”Tintomara”, den unga flickan som överskrider könsgränserna precis lagom mycket. Det är inte särskilt konstigt. Som
kvinnoandrogyn går Lazuli Tintomara att passa in i en långlivad
tradition. Liksom i fallet med ciskvinnan i manskläder är det den
specifika kombinationen av kvinnligt kodad kropp och manligt yttre
som lockar. Genom den kan både kvinnoandrogynen och ciskvinnan
i manskläder bli ett slags perfekta kvinnor i ett patriarkalt system. Å
ena sidan kan de leva i kamratliga förhållanden med män, å andra
sidan utgör de heterosexuella begärsobjekt. Som Elisabeth i Moderna
typer visar kan de dessutom vara särdeles trogna hustrur.
Lazuli Tintomara är ett ovanligt tydligt exempel på hur olika läsningar skapar olika bilder, både i och utanför texten. I romanen tolkas hen
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som en flicka av dem som vill att hen ska vara flicka, och som en pojke
av dem som vill det. Alla ser det de vill se. Precis som de kanoniserade
läsningar som gör Lazuli Tintomara till rätt och slätt kvinnoandrogyn –
och som min egen, som i stället läser in transidentifikationer i verket.

tra nsläsnin gens m öjlig heter
I dåtida text skildras nutida erfarenheter. Eller borde det hellre
beskrivas som att en nutida blick kan hitta dem? Vissa likheter
skapar beröringspunkter: möjligheter att spegla egna erfarenheter
och att bättre förstå omvärlden. I Moderna typer syns en transfientlig
diskurs som kan ge bakgrund till dagens syn på trans. I Reflexer kan
vissa symboler – rummet, kofferten, spegeln – knytas till betydligt
senare berättelser om transliv. Liksom ”Ett sällsamt öde” kan Reflexer
dessutom kallas för en komma ut-berättelse. Huvudpersonens kamp
för att komma ut på sina egna villkor kan förstås som en direkt
parallell till en nutida litterär tradition.
En gestalt som Lazuli Tintomara visar hur kön kan göras på
helt andra sätt än vad omgivningen förväntar sig. Personerna runt
omkring projicerar visserligen vad de själva vill se på hen. Men Lazuli
Tintomaras ständiga växlingar visar att dessa könanden är hopplösa.
Vad omgivningen än säger är Lazuli Tintomara varken man eller
kvinna utan intar snarare en ickebinär transposition. Samma sak kan
sägas om mottagandet av romanen. Det spelar ingen roll att nästan
tvåhundra års reception har velat göra hen till kvinnoandrogyn – hen
kan ändå användas som möjlighet till queer identifikation. Därmed
blir hen också en möjlig förebild för transpersoner.
Hjältesagor är, som jag nämnde i inledningskapitlet, ett vanskligt
sätt att skriva historia. De riskerar att befästa bilden av marginaliserade grupper, vilket gör själva befrielseföretaget dömt att misslyckas.
I viss mån har jag ändå skrivit just hjältesagor. Att göra Lazuli
Tintomara till transgestalt i stället för kvinnoandrogyn är på sätt och
vis att göra hen till transhjälte. Mitt kapitel om Lasse-Maja är en enda
lång diskussion om hur hen kan vara hjälte. Självbiografin är i sig ett
sätt att ta tillbaka makten över den egna livsberättelsen. Det är just
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därför som den genren har varit viktig för transgruppen. Och vad är
Lasse-Majas motståndshandlingar om inte konkreta exempel på hur
det är möjligt att slå tillbaka från en maktlös position? När Lasse-Maja
går i direkt dialog med makten tydliggörs några av de strategier som
använts för att bestraffa könsöverskridare. Scenen där hens transuttryck visas upp och förlöjligas på Stockholms gator kan kännas igen
både i historiska exempel och i Drottningens juvelsmycke. Men utifrån
taktiska användningar av löje, skratt och medlidande vänder LasseMaja till synes hopplösa situationer till sin fördel. Genom rörelsen
från förnedring till motstånd utgör Lasse-Maja en tänkbar transförebild – även om hen bara högst tillfälligt vänder på maktförhållandena.
Jag är inte den första som läser in en revolutionär potential i
Lasse-Maja-gestalten. I en novell som ligger långt utanför den här
undersökningens tidsram, ”Lasse-Majas väg” från 1969, skriver Ivar
Lo-Johansson en annan sorts hjältesaga. Även i den berättelsen representerar Lasse-Maja en förtryckt person som efter bästa förmåga
slår tillbaka mot makten. Men här är Lasse-Maja en man, och helt och
hållet heterosexuell. Han tafsas på och utsätts för våldtäktsförsök
av män, men känner bara attraktion för kvinnor – och bara för
kvinnor som uppfattar honom som man. Särskilt intressant blir det
när Lo-Johansson tolkar en episod som i självbiografin innehåller
tydliga antydningar om lesbiskt begär, från en garvarhustru riktat
mot Lasse-Maja som kvinna. I självbiografin förhåller sig Lasse-Maja
passivt ointresserad, men hos Lo-Johansson blir han förskräckt: ”Han
kände avsmak för allt perverst och han blev häftigt uppbragt över
garvarfruns böjelse.”779 Här finns uppenbarligen ingen plats för ens
en antydan om samkönat sex. I Lo-Johanssons romantisering måste
felaktigt begär försvinna. Den folkhjälte han drömmer om kan inte
vara pervers.
Vad krävs för att någon ska kunna vara en hjälte? Foucaults motmaktsbegrepp kan användas till att tänka kring hur motstånd finns
i misslyckanden, i subjekt som inte på ett trovärdigt sätt kan vara
revolutionära.780 Vi kan se Lasse-Maja som ett sådant subjekt. Hen är
transperson, kriminell och sexuellt utlevande bortom alla normer. Så
långt kan hen passa bra i en hjältesaga om historiska könsöverskridare. Men hen är också politiskt ointresserad och vill inte vara folkhjälte
av annat än egoistiska skäl. Det är inte heller så att Lasse-Maja saknar
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kort på handen. I självbiografin är Lasse-Maja född i en relativt välbärgad familj, hen är snygg, ung, smart och charmig. Snarare än att
försöka fastställa Lasse-Majas eventuella revolutionära eller subversiva
potential borde vi kanske fråga oss varför vissa delar av hen passar in
i vår bild av en sådan potential, och vad detta betyder. Varför behöver
Lo-Johansson berätta att Lasse-Maja ”kände avsmak för allt perverst”?
Vad är det som gör att en pocketversion av självbiografin från 2003
anspelar på helt andra sexuella undertoner genom en naken, könsambivalent torso på omslaget? 781 Och varför har jag i min analys tolkat
vissa händelser i berättelsen som motståndshandlingar?
Förr eller senare hamnar alla glorior på sned. En cismaskulin heterohjälte blir transfeminin och queer. Det som har ansetts perverst och
fult lyfts i stället fram som en del av hjältesagan. Läsningar blir alltid
omlästa och gloriorna snurras runt, ramlar av eller vänds upp och ned.
Det gör det ganska lönlöst att försöka hitta perfekta förebilder. Däremot kan synliggörandet av till exempel motstånd och gemensamma
erfarenheter utgöra välbehövliga möjligheter för en läsare att förstå
och hantera sig själv och sin omgivning. Det kan räcka ganska långt.
           
Avhandlingen har börjat och slutat i möten mellan fiktion och levda
erfarenheter. Förordet inleddes med Anders Magnus Åhrman, vars
liv blev skillingtryck efter det att hans äktenskap hade blivit en skandal. I slutdiskussionen fick den tyske pseudonymen N.O. Body berätta
hur skönlitteraturen räddade honom. Däremellan har jag gjort längre
analyser av tre huvudtexter och korta läsningar av betydligt fler. Jag
har visat att det finns en mängd transmotiv i den svenska skönlitteraturen och att trans görs på många olika – både positivt och negativt
skildrade – sätt. Jag har också visat att ett transperspektiv kan komplettera tidigare forskning med fler och mer nyanserade förståelser
av hur trans- och ciskön görs. Det har blivit tydligt att transgöranden
läcker även ur cisnormativa verk. De könsväxlingar jag har beskrivit
skapar både trans- och ciskategorier. Det gör själva uppdelningen i
trans och cis tveksam, men också intressant. Framför allt visar det att
gränserna aldrig är tydliga.
Frågan om vad skönlitteratur kan betyda för människor, vilka
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möjligheter den erbjuder och vilka svårigheter den skapar, har
genomsyrat projektet. Jag ville undersöka hur texter kan användas
för spegling och förståelse, men också hur de kan skapa förtryck. Det
är sådana berättelser som tillsammans skapar vad vi skulle kunna
kalla translitteraturhistoria. Den säger i sin tur en hel del om hur det
har varit, och hur det är, att göra trans.
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om ett visst förlag skrev en gång: Bra karlar kanske reder sig
själva, men intelligenta människor ser till att samarbeta med
rätt personer istället.
För det första vill jag tacka mina handledare. Er tillit och
prestigelöshet har betytt mycket. Min huvudhandledare Anna Williams
har satt sin prägel på arbetet med nyfikenhet, öppenhet och intellektuell skärpa. Min biträdande handledare Eva Heggestad har bistått med
ytterligare skarpa läsningar och inte minst akademiska life hacks.
För det andra vill jag tacka några ovärderliga läsare. Pia Laskar tog
avhandlingen på allvar och gjorde mitt slutseminarium roligt och –
framför allt – givande. Claudia Lindén var, förutom en klippa både
innan och under det att avhandlingen blev till, en viktig läsare vid
mitt licentiatseminarium halvvägs. För särskilt värdefulla läsningar
tackar jag också Fredrik Andersson, Anna Bohlin (som stöttade mina
första stapplande steg som både student och lärare), Signe Bremer
(utan vilken forskningsvärlden skulle vara sämre på alla plan), Paula
Henrikson, Kalle Holmqvist, Elise Karlsson, Wibke Straube (for invaluable support both academically and personally), Johan Svedjedal,
Johan Söderbäck (som tjänstgjort både som språkgranskare och terapeut) och Maria Margareta Österholm (tack för allt ovanstående och
lite till – som du vet så är du överallt du med! <3!).
För det tredje några tack för de materiella betingelser utan vilka
avhandlingsskrivandet skulle ha varit både tråkigare och svårare.
Tack Sigtunastiftelsen, Karl Staaffs fond för frisinnade ändamål, Karl
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och Betty Warburgs fond, Ottarfonden, Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästares fond och Stiftelsen Längmanska kulturfonden. Särskilt varmt
tack för Karin Westman Berg-priset.
För det fjärde vet jag inte hur ett ”tack” ser ut när ens kollegor är
ens vänner och ens vänner är ens kollegor. Många har hjälpt till,
både på Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet
och på andra platser. Denna avhandling hade inte kunnat skrivas
utan Balthazar och Carmen, Charles le Beau och – några av de sista
skälvande månaderna – Nordlunds. Några kollektiv har varit omistliga:
institutionens ojämförbara doktorandförening (tack för läsningarna,
institutionsgrälen och middagarna), Rosenlarv förlag (utan er vore
jag en annan!) och Queerseminariet vid Uppsala universitet (akademin som den borde vara). Ett särskilt tack till alla studenter och
andra som ställt frågor (i synnerhet de arga typer som på bra och
dåliga grunder ifrågasatt min forskning, mina ordval och mig). För
handfast hjälp, inbjudningar till seminarier och andra möjligheter att
presentera min forskning, fler läsningar, samtal, doktorandvardag,
kärlek, pepp och översättningsgranskningar, tack till Erika Alm, Kalle
Berglund (min bibliotekarie när det blåser), Frida Buhre, Katarina
Båth (med ett särskilt tack för livsplanerna), Mirey Gorgis (smart,
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his thesis forms a contribution to the larger project of
writing a history of Swedish trans literature, which has
largely been left unnoticed as a distinct area of Swedish
literary study until now. In spite of the multiple instances
of cross-dressing and gender variation in pre-twentieth-century
literature, how these examples relate to later conceptual discussions
of transgender identities has rarely been examined. Literary descriptions of shifting and transgressing sex were common in nineteenthcentury Sweden; these motifs have been important for fiction itself
and can highlight the ways in which sex and gender have been
constructed. These historical examples are also of importance today;
as such historical narratives provide new possibilities to reflect on
contemporary transgender experience.
The primary objects of analysis in this thesis are the 1833 autobiography of the widely known Swedish thief and cross-dresser LasseMaja (Lars Molin), the romanticist author Carl Jonas Love Almqvist’s novel Drottningens juvelsmycke (1834, transl. 2001 as The Queen’s
Tiara), and the crime writer Aurora Ljungstedt’s Moderna typer (1874,
Modern Characters). In closing, I also read two texts from the fin-desiècle: Amanda Kerfstedt’s novel Reflexer (1901, Reflections) and Frida
Stéenhoff’s short story “Ett sällsamt öde” (1911, A Strange Fate). In
addition, a wide range of other fiction is studied in order to establish
a contextual pattern of trans literary traditions.
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Chapter 1: Introduction. The first chapter describes the research
questions and the problem statements for the thesis, and its
theoretical foundation. The aims of the analyses are firstly to begin
to delineate a history of Swedish trans literature, and secondly to
develop new interpretations of certain works of fiction by applying
a transgender studies perspective. The third aim is to examine what
potential and possible implications literature might have for trans
people more generally, exceeding the literary realm.
Drawing on works by US-based trans studies scholars A. Finn
Enke and Susan Stryker as well as Swedish trans scholar Wibke
Straube, the thesis adopts an understanding of trans as a movement
and uses it as a verb, transing or doing trans (Swedish “att göra trans”,
literally “to do trans”). In my nomenclature, both terms are very wideranging and also reach into a time in which the notion “transgender”
was not used yet. With this approach I aim to widen the extent of
what may be considered relevant for a history of trans literature.
What I call a trans character is not necessarily someone that might
(or should) be described as “transgender”. The term is applied to all
characters who – regardless of motive or consistency of their transing
– move away from their assigned sex, or who move between different
positions in the gender binary.
In order to investigate the potentials of reading my material from
a trans perspective, I have carried out what I define as trans readings
(Swedish “transläsningar”). The term is parallel to the more familiar
term queer readings, but with a clear focus on constructions of sex
and gender, and the significance of transing for such constructions.
In terms of theory, my research questions aim to fulfil two specific
but nominally contradictory ambitions. On the one hand, the aim
is to carry out a genealogical investigation that scrutinizes and
questions categories of identity, whilst on the other hand I also seek
to specifically understand the potential of fiction from the standpoint
of a particular category (“transing”). This is an ambiguity that I am
well aware of, but which I consider to be a fruitful line of inquiry
nonetheless. By reading through trans as a verb I also seek to avoid
fixing and reinterpellating characters into solid gender positions.
My theoretical perspectives are mostly drawn from queer theory
and transgender studies. In the section of the introductory chapter
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titled “Perspektiv” (Perspectives), I discuss sex and gender from a
Butlerian standpoint, the importance of materiality, and how the
transing characters in my study both can and cannot be interpreted
as transgressing cis- and heteronormativity respectively. The intro
ductory chapter furthermore gives an account of previous research
on trans literature and of the most important works analysed in the
thesis, and in closing outlines how sex and gender were perceived
and interpreted during the nineteenth century.
Chapter 2: The National Hero: Lasse-Maja and Power Relations.
In my first analysis I study the power hierarchies uncovered in Lars
Molin’s autobiographical account of transing. Molin wrote about the
experience of being “Lasse-Maja” – a famous thief who sometimes lived
as a man and sometimes as a woman. I explore the act of writing an
autobiography as a form of counter-power and examine the literary
tradition that Molin adheres to and how this establishes Lasse-Maja
as a rogue or picaro/a; someone who transgresses all borders and wins
even while losing. As a rogue Lasse-Maja is an anti-hero, a position that
grants them a lot of freedom, and Lasse-Maja is universally loved. LasseMaja describes love affairs with both men and women and is desired as
a passing man, a passing woman and as a transfeminine person.
Throughout the thesis I consider the intersections of simultaneous
crossings of different categories of identity. The second section
of this chapter in particular focuses on this aspect. I critique the
tendency in earlier research to attribute all occurrences of transing
to pragmatic decisions, and argue for more complex accounts of
how identity crossings actually work. The benefits and possibilities
of passing as male, white, and upper class are considered, as well
as how such crossings towards more advantageous social positions
have been described in fiction. In analyses of Almqvist’s Hermitaget
(1833, The Hermitage) and August Blanche’s Banditen (1848, transl.
1872 as The Bandit), differences between diverse cisgender women
in men’s clothing are clarified. Lasse-Maja is also scrutinized from
this perspective. I discuss the implications of their simultaneous
crossings of sex and class boundaries, and the significance of bodily
materiality in such crossings. Lasse-Maja constantly changes between
being perceived as rich and poor, male and female, and cis and trans,

I use the singular “they”
as a non-binary pronoun
(Swedish “hen”) about
characters that move
between male and female
positions (i.e. Lasse-Maja),
or that cannot be described
as either male or female
(i.e. Lazuli Tintomara in The
Queen’s Tiara).
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assuming a position that destabilizes several extant binaries.
With the help of strategic uses of ridicule, laughter, pity, and
public crowds, seemingly hopeless situations are turned to LasseMaja’s benefit. In the third section I observe how particular trans
expressions are shown off and ridiculed in a way that recurs in
both literary and actual history, but also how Lasse-Maja takes
advantage of such situations. At the end of the section I return to the
significance of autobiographical writing, through chapbooks based on
the autobiography itself. As the story shifts from first to third person
narrative the portrayals of Lasse-Maja’s transing change. Among
other things, the process is described as needing certain prerequisites
such as a certain type of body or an inherited disposition.
In the myth of Lasse-Maja, transing is constructed as deviance.
This is done firstly by the chapbooks that describe their transing as
something peculiar, and secondly by Lasse-Maja themself, through
their position as a sexually desirable rogue. In the conclusion of the
chapter I determine that the same elements that made Lasse-Maja a
controversial character also gave them fame. By presenting themself
as a rogue and anti-hero, Lasse-Maja was able to remain popular not
in spite of their transgression of boundaries, but because of it.
Chapter 3: Dreams of the Androgyne: The Queen’s Tiara and the
Androgyne That May Not Exist. The third chapter studies C.J.L.
Almqvist’s The Queen’s Tiara, with a focus on its main character. In
contrast to earlier researchers, I choose to call this character by their
two most common names, Lazuli Tintomara, and use non-binary
gender pronouns (instead of solely the female name Tintomara and
female pronouns).
First of all, the chapter presents the mythical and literary back
ground of the androgyne. In the Christian theologies that Almqvist
was influenced by, the figure of the androgyne is an innocent heavenly
creature, a perfect combination of male and female close to God. In
romanticism, which is the literary tradition that Almqvist is part of,
such androgynes are predominantly female. Although the portrait of
Lazuli Tintomara is clearly influenced by this tradition, it also differs
markedly from it. In contrast to the female androgynes of romanticism
Lazuli Tintomara is not (exclusively) a female character.
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I discuss the distinction between the heavenly androgyne and
the worldly “hermaphrodite” (consistently put in quotation marks
as it is used partly in derogatory terms today). “Hermaphroditism”
was a category of sex used about several kinds of transgressive
bodies and practices. This proximity to real-life persons makes
“hermaphroditism” a counter-image of literary androgyny. If the
heavenly creature is not heavenly enough, it runs the risk of becoming
“real”, and thereby also repulsive. That is one of the reasons why Lazuli
Tintomara has been read as ethereal, and as an innocent young girl.
Almost all the other characters of The Queen’s Tiara are attracted
to Lazuli Tintomara. In the second section I investigate exactly how
Lazuli Tintomara is erotically objectified via different positions
throughout the novel; as a girl, as a boy, and as a transing character.
I argue that the latter is an essential trait of the erotic desires of the
novel. A recurring narrative in my material is transing as eroticism.
The eroticism of such narratives is often a result of how the transing
body is conceived as a combination of male and female. I attribute
this to the cisnormative view of the body as self-evidently either
male or female (and transing, thus, as a gendered expression that
is distinguished from the body). For example, transfemininity
becomes the combination of male body and female appearance. The
body is understood “as” “anatomically” male, but it exhibits erotic
connotations that are traditionally associated with femininity such as
softness, beauty, and docility. The same process applies in reverse for
transmasculinity. Through transmasculinity, a female erotic object
can hold a male subject position. Such twofold positions are most
often erotically charged in a positive way, but not always. Characters
in works by Emilie Flygare-Carlén and August Blanche are for
example rendered threatening through their transmasculinity.
An important part of my reading of Lazuli Tintomara bases itself on
the concept of disidentification, as elaborated by José Esteban Muñoz.
Through disidentification I investigate Lazuli Tintomara as a character
to identify with in the third section of the chapter. The final scene of
The Queen’s Tiara for example reflects older transing experiences, both
historical and fictional, and illustrates typical transgender experiences
through the depiction of a person who is forced into a gender
expression that they do not feel comfortable with.
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Finally, I conclude that Lazuli Tintomara can be read as both a
means of identification for transgender persons, and as a patriarchal
fantasy of the female androgyne – a little titillating but not too
dangerously transgressive. The different possibilities available in
understanding Lazuli Tintomara are what has made this particularly
queer androgyne one of the most popular characters in the Swedish
literary canon. It is for this reason that they are an especially
interesting object of trans identification.
Chapter 4: The Limits of Surface: Aurora Ljungstedt and the
Fantasies of Authenticity. The chapter analyses Aurora Ljungstedt’s
Moderna typer and concepts of authenticity, including how they are
juxtaposed against the inauthentic and separated from the visual.
First, of all, I compare the modern man Charles Ehvald with his
wife Elisabeth. Charles is one of the titular modern characters
for whom flexibility (and hence transing) is a typical personality
trait. Beginning with the deceptive Charles I consider the transing
impostor as a literary motif, and how it relates to doing trans as a
secret. In such narratives, a character is revealed as “another” sex
than the one they were assigned at birth. The exposure of this secret
usually ends the story, being the key to the mystery. It is essential,
though, that the reader understands that there is a secret, albeit
not what it is, from the very beginning. This is accomplished by
presenting the trans character as almost-but-not-quite passing.
Transing characters are made visible through untraditional com
binations of bodies, characteristics, and clothes. Thereby, trans is
constructed as detectable, possible to reveal through a deep enough
examination. At the same time, assigned sex is constructed as natural
and innate – and impossible to move away from.
Trans is done as a secret by both positively and negatively port
rayed characters. One example of such positive characters is what
I have chosen to call cisgender women in male clothing (in earlier
research often referred to as “passing women”). These types of trans
characters are part of a long and often idealized tradition where a
female character temporarily becomes male, but returns to a solid
female identity as soon as possible. This is the case with Charles’ wife
Elisabeth. By articulating shame and discomfort while male, Elisabeth
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is proven not to be a man or a flexible, modern character; and instead
reinstates herself as a proper cisgender woman.
The next trans character of Moderna typer is discussed in the second
section. They first of all call themselves Mr. Mac-Allan and later Mrs.
Plank. Their assigned sex is male, but Mr. Mac-Allan is described as
a both absurd and unnatural man. When Mac-Allan becomes Mrs.
Plank, however, the male gender comes to represent something
authentic. Like Elisabeth, Mrs. Plank distances herself from her own
transing, specifically conveyed through her continuous problems with
her clothes, which are constantly described as strange and ill fitting.
Mrs. Plank is a type of “mannish” woman that is recognizable in
the popular culture of today. A certain branch of that tradition is
founded on a transmisogynous joke where the reader (or audience)
is expected to laugh at transfemininity. By voluntarily assuming a
socially inferior position, the transfeminine character is considered
humorous in a patriarchal culture.
In general, Ljungstedt’s works are characterized by suspicion. In
the third section I study Ljungstedt’s critique of modernity in light
of contemporary anxieties where crossings of sex, class, and race are
constantly constructed as contrary to authenticity. An analysis of her
novel Jernringen (1871, The Iron Ring) makes clear that the concept
of the authentic/inauthentic for Ljungstedt has to do with race
and nationality. To be authentic is to have a solid identity, and this
stability is rendered as part of being Swedish.
Chapter 5: The Next Step: Sickness and Self-Awareness at the Fin-deSiècle. The final chapter is based not on a specific work of fiction but
on a certain period of time, focusing on the fin-de-siècle. I discuss
what happens with transing characters after the rapidly increased
interest in gender transgressions that took place around the turn
of the nineteenth-century. The texts that I explore are inspired by
sexology and new scientific discourses, and in particular contain new
understandings of (transing) gender positions.
After an initial section about the interactions of science and fiction,
the chapter turns to Amanda Kerfstedt’s Reflexer. In this novel, the main
character Walter links his secret life as a woman to a childhood trauma,
and shuns away from the hereditary discourse that his wife brings to
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the fore. Walter’s life as a woman takes place in a small room containing
a closet, a mirror and a trunk filled with women’s clothing. All three
objects would go on to become typical of coming-out narratives, and
especially transgender life narratives, in the twentieth century.
Walter’s coming-out process is emphasized in my reading of the
text. To begin with, Walter speaks with a doctor who understands
and encourages him but whose advice turns out to be misleading.
The second step in the process is involuntary as Walter’s first wife
forces herself into Walter’s room and discovers the female Walter.
The result is a nightmare in which Walter is mocked and rejected,
but seems to gain increased self-awareness as a result. He asserts his
right to be female once a day, and repudiates the idea that transing
makes him a bad person. Instead, a few years later Walter comes out
on his own terms. The receiver of his confession is a woman who
is at once motherly and desirable, a nurse and a future wife. The
coming-out process turns out to be essential for a marriage between
equals. The function of the confession is to heal a trauma, but not
necessarily the childhood trauma that Walter claims caused his
transing. It is rather the prejudices of his surroundings that Walter
rids himself of, together with a loved ally.
In the third section I investigate sexuality as part of the discourses
of gender transgression. I compare Stéenhoff’s “Ett sällsamt öde” to
Radclyffe Hall’s British classic The Well of Loneliness, and argue that the
similarities – “Ett sällsamt öde” was published seventeen years before
The Well and any direct influences are thus eliminated – seem to be part
of a specific transmasculine theme of the time. Most notably, the stories
share a similar ending where the transmasculine main characters try,
in Sara Ahmed’s terms, to give happiness to their loved ones by giving
them a cisgender man and enabling a straight relationship.
In fin-de-siècle Sweden (as in the rest of the Western world)
gender transgressions as well as certain sexual behaviours were
increasingly perceived as a threat. I examine transfemininity and
male homosexuality, and the specific tradition that they have in
common. I also study how the main character of “Ett sällsamt öde”
does masculinity as heterosexuality and conclude that the positive
portrait of him presupposes that he never fulfil his desire for women.
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Concluding Remarks: Stories of Heroes and Threatening Images.
In conclusion, I summarize the results of the thesis and discuss
their implications, asserting that trans is done in a variety of ways,
and with a variety of meanings in nineteenth- and early twentiethcentury literature. Some narratives recur, in particular through doing
trans as deviation, as eroticism, or as a secret. One narrative does
not exclude another; rather they tend to merge and overlap. The
same goes for the specifically identified characters of the rogue, the
heavenly creature, the female androgyne, the “hermaphrodite”, the
object of desire, the impostor, the ciswoman in male clothing, the
mannish woman, and the transfeminine gay man.
Throughout the thesis I identify transing characters in several
works of fiction and conclude that it is not an uncommon literary
motif. Nonetheless, transing is repeatedly labelled as something
exceptional – in both positive and negative descriptions. This is one
important element in the construction of binary, solid genders where
everything that deviates from the norm is described in terms of a
strange and unusual exception.
Transing is often depicted as a positive, fruitful, and desirable
act, but also as threatening and/or ridiculous. Both the negative
and positive representations affirm the gender binary and stability,
but in different ways. Some transing characters are simply counter
images of what are considered to be correct sexes, but others are
positive (and popular) representations that construct cisnormativity
by accentuating sexed bodies as the core truth of gender, or through
describing trans as rare and fundamentally different.
Positive representations of transing also seem to be subject to
certain limits. One such limit has to do with sexuality and desire.
This explains the distinction between heavenly androgyne and
worldly “hermaphrodite”, as well as the reason why the main
character of “Ett sällsamt öde” remains a virgin all his life, and why
Lasse-Maja is keen to tell the reader that his relationships with men
never result in sexual intercourse.
Texts are constantly reread in new settings, and the fact that Lazuli
Tintomara in most cases has been interpreted as a female androgyne
does not prevent them from appearing in more queer literary traditions
too. In a straight environment, however, most readings will continue
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to be straight. This is why Lazuli Tintomara is called “she” as a matter
of routine, and also why Lasse-Maja has been transformed into a man,
using female clothing only to hide from the police. Straight readings
of queer texts can be misrepresentative. Lasse-Maja’s autobiography
portrays them as both man and woman, and to read them merely as a
man one needs to deviate rather far from what the text actually says.
My readings all aim to understand fiction from a trans perspective.
By speaking of Lasse-Maja’s womanhood, describing Lazuli Tintomara
as non-binary, observing the similarities between Ljungstedt’s transing
characters and today’s hostilities towards transgender persons, or
identifying trans symbols and coming-out stories in Reflexer and “Ett
sällsamt öde”, I have illuminated potential points of identification with
nineteenth- and early twentieth-century literature. My final remarks,
however, also consider the possibilities and problems of salvaging
heroes from re-readings of the past. This runs the risk of confirming
marginalized groups as marginalized and such attempts at liberation
may thus be doomed to failure. In the case of Lasse-Maja, the whole
chapter discusses heroism and possibilities of resistance. I am not the
first person to draw such conclusions; Lasse-Maja has always been
a type of national (anti)hero. But what has interested me, more than
trying to make them into a new kind of hero, is to analyse what this
heroism means and how it is constructed in various contexts.
Trans readings can supplement earlier research with more nuanced
understandings of the makings of trans- and cisgenders. This thesis
demonstrates that transing leaks out of all sorts of fiction and the
characters analysed to construct both trans- and cisgender categories.
This makes such divisions into trans and cis categories problematic in
themselves, but also interesting. It indicates clearly that the categories
are not fixed, and that their boundaries will always be breached.
Questions about what literature can signify, what possibilities
it provides and what difficulties it creates permeate this project.
I investigate how fiction can be used to understand both oneself
and society, but also how it can generate hostility and perpetuate
oppression. The stories of cross-dressing, gender variations and
fluctuating sexes form what we might call a history of trans
literature. That history, in turn, reveals a great deal about how it has
been, and how it is, to do trans.
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–

–

–

–

–

–

8 kr

7 kr/8 kr
50 öre

2 kr 25
öre

1 kr 25
öre

1 kr

222

207

268

189

130

126

130

144

126

208

168

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

f
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Lasse-Majas äfwentyr i Stockholm, af honom sjelf meddelade åt
utgifwaren wid en resa, som denne gjorde år 1830 till denne
märkwärdige Äfwentyrares fängelse

Stockholm

Stockholm

Stockholm

Stockholm

Stockholm

Stockholm

Stockholm

Den swenske stortjufwen Lasse-Majas äfwentyr, ifrån hans födelse
till deß han blef frigifwen från Carlstens fästning år 1838

Den swenske stortjufwen Lasse-Majas äfwentyr, ifrån hans födelse
till deß han blef frigifwen från Carlstens fästning år 1838

Den swenske stortjufwen Lasse-Majas äfwentyr, ifrån hans födelse
till dess han blef frigifwen från Carlstens fästning år 1838

Den swenske stortjufwen Lasse-Majas äfwentyr, ifrån hans födelse
till deß han blef frigifwen från Carlstens fästning år 1838

Den swenske stortjufwen Lasse-Majas äfwentyr, ifrån hans födelse
till deß han blef frigifwen från Carlstens fästning år 1838

Den swenske stortjufwen Lasse-Majas äfwentyr, ifrån hans födelse
till deß han blef frigifwen från Carlstens fästning år 1838

Den svenske stortjufven Lasse-Majas äfventyr …

1855

1857

1859

1866

1872

1875 (ob.)

Stockholm

1853

1853: Den swenske stortjufwen Lasse-Majas äfwentyr

1834

1834: Lasse-Majas äfwentyr i Stockholm

E. Kihlberg

E. Kihlberg

E. Kihlberg

E. Kihlberg

(tryckt hos Eric
Westrell)

(tryckt hos Eric
Westrell)

(tryckt hos Rudolf
Wall)

(tryckt hos A.
Wallin)

25 öre

25 öre

–

8 sk. b:o

8 sk. b:o

8 sk. b:o

8 sk. b:o

–

32

32

32

32

32

32

32

16

–

f

f

f

f

f

f

f
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Göteborg

Göteborg

Den svenske stortjufven Lasse-Majas äfwentyr, ifrån hans födelse
till deß han blef frigifwen från Carlstens fästning år 1838

Den svenske stortjufven Lasse-Majas äfventyr ifrån hans födelse
till dess han blef frigifven från Carlstens fästning år 1838

1894

1910

Karlskrona

Carlshamn

Stockholm

Stockholm

Stockholm

Den beryktade stortjufven Lasse-Majas äfventyrliga lefnad, till dess han
blef frigifven från Carlstens fästning år 1838

Den beryktade Stortjufwen Lasse-Majas äfwentyrliga lefnad, till deß
han blef frigifwen från Carlstens fästning år 1838

Den beryktade Stortjufven Lasse-Maja: Hans många spratt och
äfventyrliga lif, som tjuf, då han var förklädd än till man, än som fin
dam och stal och tjusade både karlar och fruntimmer

Den beryktade Stortjufven Lasse-Maja: Hans många spratt och
äfventyrliga lif, som tjuf, då han var förklädd än till man, än som fin
dam och stal och tjusade både karlar och fruntimmer

Den beryktade Stortjufven Lasse-Maja: Hans många spratt och
äfventyrliga lif, som tjuf, då han var förklädd än till man, än som fin
dam och stal och tjusade både karlar och fruntimmer

1861 (ob.)

1874

1908

1913

1923

1861: Den beryktade stortjufwen Lasse-Majas äfwentyrliga lefnad

Stockholm

Den swenske stortjufwen Lasse-Majas äfwentyr, från hans födelse
till deß han blef frigifwen från Carlstens fästning år 1838

1884

Svenska Vis- och
Småskriftförlaget

Svenska Vis- och
Småskriftförlaget

Svenska Vis- och
Småskriftförlaget

(tryckt hos C.O.
Johansson)

C.R. Höök

A. Lindgren &
Söners Boktryckeri

A. Lindgren &
Söners Boktryckeri

E. Kihlberg

–

30 öre

30 öre

25 öre

–

35 öre

25 öre

25 öre

57

57

57

48

61

32

32

32

a

a

a

f

–

a

f

f
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Wästerwik

Historien om Lasse-Maja, den widt beryktade Äfventyraren och
Stortjufven, hwars rätta namn war Lars Larsson Molin: Upptecknad
efter i hans hemort gängsne sägner: En brottmålshistoria af sällsam
art: Femte upplagan

1920/
1918

Stockholm

Stockholm

Stockholm

Den beryktade Lasse-Majas äfwentyr: Efter nyare upptäckter och
anteckningar om denne stortjufs märkwärdiga stölder, äfwensom
hans många äfwentyr, såwäl i karlkläder, som förklädd till qwinna,
under hwilken förklädnad han utförde många djerfwa puts med
både Herrar och Damer

Den beryktade Lasse-Majas äfwentyr: Efter nyare upptäckter och
anteckningar om denne stortjufs märkwärdiga stölder, äfwensom
hans många äfwentyr, såwäl i karlkläder, som förklädd till qwinna,
under hwilken förklädnad han utförde många djerfwa puts med
både Herrar och Damer

Den beryktade Lasse-Majas äfventyr: Efter nyare upptäckter och
anteckningar om denne stortjufs märkvärdiga stölder, äfvensom
hans många äfventyr, såväl i karlkläder, som förklädd till qvinna,
under hvilken förklädnad han utförde många djerfva puts med både
herrar och damer

1887

1890

1892

1887: Den beryktade Lasse-Majas äfwentyr

Westerwik

Historien om Lasse-Maja, den widt beryktade Äfwentyraren och
Stortjufwen, hwars rätta namn war Lars Larsson Molin: Upptecknad
efter i hans hemort gängsna sägner: En brottmålshistoria af sällsam art

1877

1877: Historien om Lasse-Maja

Associationsboktryckeriet

Associationsboktryckeriet

Associationsboktryckeriet

C.O. Ekblad & C:o

C.O. Ekblad
& Comp.

50 öre

50 öre

50 öre

–

50 öre

72

84

87

112

141

a

f

f

f

f
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Stockholm

Stockholm

Stockholm

Stockholm

Uppsala

Den beryktade Lasse-Majas äfventyr: Efter nyare upptäckter och
anteckningar om denne stortjufs märkvärdiga stölder äfvensom
hans många äfventyr, såväl i karlkläder, som förklädd till qvinna,
under hvilken förklädnad han utförde många djerfva puts med både
herrar och damer

Den beryktade Lasse-Majas äfventyr: Efter nyare upptäckter och
anteckningar om denne stortjufs märkvärdiga stölder, äfvensom
hans många äfventyr, såväl i karlkläder, som förklädd till qvinna,
under hvilken förklädnad han utförde många djerfva puts med både
herrar och damer

Den beryktade Lasse-Majas äfventyr: Efter nyare upptäckter och
anteckningar om denne stortjufs märkvärdiga stölder, äfvensom
hans många äfventyr, såväl i karlkläder, som förklädd till qvinna,
under hvilken förklädnad han utförde många djerfva puts med både
herrar och damer

Den beryktade Lasse-Majas äfventyr: Efter nyare upptäckter och
anteckningar om denne stortjufs märkvärdiga stölder, äfvensom
hans många äfventyr, såväl i karlkläder, som förklädd till qvinna,
under hvilken förklädnad han utförde många djerfva puts med både
herrar och damer

Den beryktade Lasse-Majas äfventyr: Efter nyare upptäckter och
anteckningar om denne stortjufs märkvärdiga stölder, äfvensom
hans många äfventyr, såväl i karlkläder, som förklädd till qvinna,
under hvilken förklädnad han utförde många djerfva puts med både
herrar och damer

1895

1897

1899

1901

1914

F.C. Askerbergs
bokförlag

F.C. Askerbergs
bokförlag

F.C. Askerbergs
bokförlag

Associationsboktryckeriet

Associationsboktryckeriet

–

50 öre

50 öre

50 öre

50 öre

75

72

72

72

72

a

a

a

a

a
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E[inar] M[agnusson] Berg, red., Lasse-Majas öden och äventyr: Ur
äldre och nyare källor

1956

[Efraimson, Carl Wilhelm], Lasse-Maja

1956: Lasse-Maja

1950

1950: Lasse-Majas öden och äventyr

u.å., ca 1900 Den beryktade Lasse-Majas äfventyr: Efter nyare upptäckter och
anteckningar om denne stortjufs märkvärdiga stölder, äfvensom
hans många äfventyr, såväl i karlkläder, som förklädd till qvinna,
under hvilken förklädnad han utförde många djerfva puts med både
Herrar och Damer

Göteborg

Stockholm

Minneapolis

Framåt

Ligo

J. Leachman
& Son

–

4 kr 75
öre

25 cent

14

86

75

a

a

a
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1.
Karin Strand, Brott, tiggeri och brännvinets
fördärv: Studier i socialt orienterade visor i skillingtryck
(Möklinta, 2016), 142. Även tidningsartikeln publice
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1700-talen”, Biblis, 2013:1, 52–59. Tidigare forskning
har företrädesvis könat Åhrman som kvinna. Fallet
är komplext, och jag utvecklar mitt val av manligt
pronomen i Sam Holmqvist, ”Att skriva transhistoria:
Cisnormativitet och historiens könsöverskridare”,
Tidskrift för genusvetenskap, 2016:4, 32–53, här 35ff.
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6. Se t.ex. Marie-Louise Holms undersökning
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Narratives of Transsexuality (New York, 1998).
9. Edvard Matz, Legenden om Lasse-Maja:
Rapport om en stortjuv som blev diktare (Stockholm, 1970);
Lars Ericson Wolke, ”Lasse-Maja stal folkets hjärta”,
Populär historia, 2016:9, 28–33.
10. Fraser Easton, ”Covering Sexual Disguise:
Passing Women and Generic Constraint”, Studies in
Eighteenth-Century Culture, 2006:1, 95–125.
11. Dianne Dugaw, Warrior Women and Popular
Balladry, 1650–1850 (Cambridge, 1989); Luis A. Iglesias,
”’And Yet He May Be Our Man’: The Cross-Dressing

Sailor in Cooper’s Early Sea Novels”, Nineteenth-Century Literature, 2010:3, 283–314.
12. Om begreppet rasifiering, se t.ex. Diana
Mulinari och Anders Neergaard, Den nya svenska
arbetarklassen: Rasifierade arbetares kamp inom facket
(Umeå, 2004), 19ff. Det råder delade meningar om
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för att även skapandet av vithet är rasifiering, se ”Alla
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använda begreppet rasifiering och ”ras” (inom citat
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etnicitet, se t.ex. Irene Molina och Paulina de los
Reyes, ”Kalla mörkret natt! Kön, klass och ras/etnici
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14. Julia Sun-Joo Lee, The American Slave Narrative and the Victorian Novel (Oxford, 2010), 75–89.
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Thomas Middleton och Thomas Dekker, The Roaring
Girl: Authoritative Text, Contexts, Criticism, red. Jennifer
Panek (New York, 2011). Både Charlotte Charke och
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16. R.H.F. Scott, ”Introduction”, i FrançoisTimoléon de Choisy, The Transvestite Memoirs of the
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Banneville (London, 1973), 11–26, här 21, 130, not 10.
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Littberger Caisou-Rousseau, ”’Om jag ej får gå med
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qvist, ”Att skriva transhistoria”, 39ff.
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1800 (1989), övers. Joakim Sundström (Stockholm,
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jan att veta (1976), övers. Britta Gröndahl (Göteborg, 2002).
35. Bondestam, Tvåkönad, 177.
36. Foucault, Sexualitetens historia 1, 65.
37. Prosser, Second Skins, 135ff. Om intersex
och trans, se t.ex. Iain Morland, ”Intersex”, Transgender Studies Quarterly, 2014:1/2, 111–115. Den enda mer
omfattande intersexlitteraturhistoriska studien är,
såvitt jag känner till, Michaela Kochs ännu opublice
rade Discursive Intersexions: Daring Bodies between Myth,
Medicine, and Memoir (diss. Oldenburg, kommande).
38. Clare Sears, Arresting Dress: Cross-Dressing,
Law, and Fascination in Nineteenth-Century San Francisco,
Perverse Modernities (Durham & London, 2015).
39. Susan Stryker, Transgender History (Ber
keley, 2008), 1; A. Finn Enke, ”Introduction”, i Anne
[Finn] Enke, red., Transfeminist Perspectives in and
beyond Transgender and Gender Studies (Philadelphia,
2012), 1–20, här 5.
40. Wibke Straube, Trans Cinema and its Exit
Scapes: A Transfeminist Reading of Utopian Sensibility and
Gender Dissidence in Contemporary Film (diss. Linkö
ping, 2014), 41. Min övers. Orig.: ”the movement, the
non-determining and non-essentialising”. Se även
Susan Stryker, Paisley Currah och Lisa Jean Moore,
”Introduction: Trans-, Trans, or Transgender?”, Women’s Studies Quarterly, 2008:3/4, 13.
41. Ang. kritiken, se t.ex. Signe Bremer,
Kroppslinjer: Kön, transsexualism och kropp i berättelser
om könskorrigering (diss. Göteborg, Göteborg & Stock
holm, 2011), 17f.
42. Även cisbegreppet har kritiserats, främst
för att stabilisera kategorierna cis/trans, och skärpa
gränserna mellan vad som anses normalt och onor
malt. Se A. Finn Enke, ”The Education of Little Cis:
Cisgender and the Discipline of Opposing Bodies”
(2012), i Susan Stryker och Aren Z. Aizura, red., The
Transgender Studies Reader 2 (New York & London,
2013), 234–247. I introduktionen till ett nummer av
TSQ frågar sig Paisley Currah om vi inte har nått den
punkt där distinktionen mellan cis och trans skym
mer mer än den avslöjar: ”General Editor’s Introduc
tion”, Transgender Studies Quarterly 3, 2016:1/2, 1–4.
43. Se främst Judith Butler, Gender Trouble:
Feminism and the Subversion of Identity (1990; 1996; New
York, 2006).
44. Jfr t.ex. Straubes beskrivning av engelskans
”heterocisnormative”: Trans Cinema and its Exit Scapes, 22.
45. Om verklighetsinslagen i Drottningens juvelsmycke, se Henry Olsson, ”C.J.L. Almquist, Drottningens
Juvelsmycke: En diktmonografi och en orientering”,
Samlaren, 1919, 107ff.
46. Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique
(Paris, 1975). Det går också att ifrågasätta om ”självbio

grafi” verkligen är den bästa genrebeteckningen på
Molins berättelse. För en diskussion om självbiografin
och dess definitioner, se t.ex. Maria Jönsson, Som en
byracka: Självbiografi, estetik och politik i Agneta Klingspors
författarskap (diss. Umeå, 2006), 32–49.
47. Däremot kommer jag inte att studera sce
niska transmotiv, trots att det finns långa traditioner
av könsväxling på scen, i teater och i opera. Analy
sen av scenisk könsväxling skiljer sig betydligt från
den skönlitterära. Transgestaltens visuella uttryck,
publikens förväntningar, traditioner och sceniska
konventioner (som att vissa kön, under vissa perioder
och inom vissa kontexter, spelat alla roller på scen)
har stor betydelse.
48. Jag har inte gjort någon fullständig inven
tering av transmotiv i svensk 1800-talslitteratur. Viss
skönlitteratur har hittats genom sekundärlitteratur,
annan genom omfattande läsning och via muntliga tips.
Vidare har visst material identiferats genom sökningar
i digitaliserad dagspress och skönlitteratur (något som
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med några särskilda termer i materialet): Kungliga
biblioteket, ”Svenska dagstidningar”, http://tidningar.
kb.se/; Kungliga biblioteket, ”Digitaliserade svenska
dagstidningar”, http://magasin.kb.se/search interface/
search_newspaper.jsp; Litteraturbanken, http://littera
turbanken.se; Projekt Runeberg, http://runeberg.org/.
49. Sara Edenheim, Anakronismen: Mot den
historiska manin (Göteborg, 2011), 14. För en analys av
hur historiens berättelser skapas, se även Edenheim,
”Den odödliga historien: Narrationen, händelsen och
det förflutna”, Scandia: Tidskrift för historisk forskning,
2012:1, 11–34.
50. Heather Love, Feeling Backward: Loss and the
Politics of Queer History (2007; Cambridge, MA, 2009).
51. Jfr Pia Laskar, Ett bidrag till heterosexualitetens
historia: Kön, sexualitet och njutningsnormer i sexhand
böcker 1800–1920 (diss. Stockholm, 2005), som visar hur
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52. Se Sears, Arresting Dress för en liknande
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53. Se Gayatri Chakravorty Spivak, ”Subaltern
Studies: Deconstructing Historiography”, i In Other
Worlds: Essays in Cultural Politics (New York, 1987), 197–221.
Termen ”strategisk essentialism” är notoriskt överan
vänd och Spivak har kritiserat hur den blivit ett enkelt
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Om hur myten om Devi traderats av henne själv och
andra, se Anuradha Ramanujan, ”The Subaltern, the
Text and the Critic: Reading Phoolan Devi”, Journal of
Postcolonial Writing, 2008:4, 367–378.
247. Paula Levy Scherrer och Karl Lindemalm,
Rivstart: B1 + B2, Textbok (2009; Stockholm, 2015), 154.
248. Ibid., 156. Det är först i denna reviderade
upplaga som könsneutralt pronomen används om
Lasse-Maja. Tidigare upplagor använder manligt
pronomen och skriver ”transvestiten”, inte trans
personen: Paula Levy Scherrer och Karl Lindemalm,
Rivstart: B1 + B2, Textbok (Stockholm, 2009), 125.
249. Se Edvard Matz, Legenden om Lasse-Maja,
230ff., även 58. Till de texter som Matz nämner kan
läggas Gunnar Hardings dikt ”Lasse-Maja på Carl
stens fästning” (1975) och Cannie Möllers Stortjuvens
pojke (1985), som också blivit film (1992). Dessutom
har en av de mest populära svenska bokserierna för
barn, Martin Widmark och Helena Willis LasseMajas
detektivbyrå (2002–), fått sitt namn av gestalten – även
om den inte alls handlar om Lasse-Maja utan om
barndetektiverna Lasse och Maja.
250. Enligt Edvard Matz artikel i Svenskt biografiskt lexikon fanns minst sex skådespel med LasseMaja som huvudperson 1987: ”Molin, Lars Larsson”.
Det lär ha blivit betydligt fler sedan dess, t.ex.
Lasse-Maja: Musikalen som sattes upp i Örebro 2014.
251. Lars Lönnroth och Sven Delblanc, red.,
Den svenska litteraturen. 3, De liberala genombrotten:
1830–1890 (Stockholm, 1988), 294f. Även i efterföl
jande upplagor. Jag har även letat i Bernhard Meijer,
Svenskt literatur-lexikon (Stockholm, 1884); Henrik
Schück och Karl Warburg, Illustrerad svensk litteraturhistoria (Stockholm, 1926); Henrik Schück, Sveriges
litteratur intill 1900 (Stockholm, 1952); Alrik Gustaf
son, Den svenska litteraturens historia: Före 1900, övers.
Nils Holmberg (Stockholm, 1963); Eugène Napo
leon Tigerstedt, Ny illustrerad svensk litteraturhistoria
(Stockholm, 1965); Svenskt litteraturlexikon (Lund, 1970);
Lennart Breitholtz, Epoker och diktare: Allmän och svensk
litteraturhistoria (Stockholm, 1982); Møller Jensen och
Hjordt-Vetlesen, Nordisk kvinnolitteraturhistoria; Göran
Hägg, Den svenska litteraturhistorien (Stockholm, 1996);
Bernt Olsson och Ingemar Algulin, Litteraturens historia i Sverige (Stockholm, 2009).

252. Enligt Edvard Matz var det sannolikt bok
handlaren Theodor Björck som hjälpte till: ”Molin,
Lars Larsson”. Ett bevarat rättegångsprotokoll är
undertecknat med Molins initialer, vilket var gängse
bruk för personer som inte kunde skriva: Legenden om
Lasse-Maja, 101f.
253. Det allra äldsta svenska skillingtrycket är
från 1583, men den verkliga boomen kom långt senare.
Från 1700-talet finns ett par tusen småtryck bevarade
och från 1800-talet betydligt fler: Hans Andersson, Aldrig kommer duvungar blå utav korpäggen vita: Skillingtryck
om brott och straff 1708–1937 (Uppsala, 2006), 9.
254. Ibid., 8. Ang. småtryck om brott, se Per An
dersson, Martin Bjersby och Eva Stina Christiansen,
Brott i skillingtryck: Tre uppsatser, red. Bo Bennich-Björk
man (Uppsala, 1984); Hans Andersson, Från dygdiga
Dorotea till bildsköne Bengtsson: Berättelser om brott i
Sverige under 400 år (Stockholm, 2009); Strand, Brott,
tiggeri och brännvinets fördärv, 119–134.
255. Lasse-Majas äfwentyr i Stockholm af honom
sjelf meddelade åt utgifwaren … (Stockholm, 1834).
256. Närmare presentationer av småtrycken
görs i ”Mytens utveckling”. Samtliga småtryck och
utgåvor av självbiografin redovisas i bilaga.
257. Lars Molin, Den byxlöse Äfwentyraren eller
den Riksbekante Lasse-Majas (hvars rätta namn är Lars
Molin) besynnerliga öden … (1833; Stockholm, 1840).
258. Foucault, Sexualitetens historia 1, 105.
259. Ibid., särskilt 105f.
260. Michel Foucault, Övervakning och straff: Fängelsets födelse (1975), övers. C. G. Bjurström (Lund, 2003).
261. Jfr t.ex. Rebecka Lennartsson, Malaria urbana: Om byråflickan Anna Johannesdotter och prostitutionen
i Stockholm kring 1900 (diss. Uppsala, Eslöv, 2001), 289,
not 18. Själv skriver Foucault i en intervju: ”Om folk
skulle vilja öppna dem [böckerna], använda sig av en
eller annan mening, idé eller analys, som man använ
der en skruvmejsel eller skiftnyckel, för att kortsluta,
diskvalificera och krossa maktsystemen, också dem
som mina böcker eventuellt ingår i … nåja, så mycket
bättre.” Le Monde, 21/2 1975, citerad i Per Magnus Jo
hansson, ”Förord”, i Foucault, Sexualitetens historia 1, 10.
262. Stone, ”The Empire Strikes Back”, 224ff.
263. Prosser, Second Skins, 102f., även kap. ”Mirror
Images”.
264. Nerissa Gailey och A.D. Brown, ”Beyond
Either/Or: Reading Trans* Lesbian Identities”, Journal
of Lesbian Studies, 2016:1, 66.
265. Namaste, Invisible Lives, 273, not 3. Min
övers. Orig.: ”autobiography is the only discourse in
which transsexuals are permitted to speak”. Om trans
sexualism och självbiografier, se även (förutom tidigare
nämnda) Joanne J. Meyerowitz, How Sex Changed: A His-

tory of Transsexuality in the United States (Cambridge, MA,
2002). En omfattande diskussion finns också i Bernice
Hausman, Changing Sex: Transsexualism, Technology, and
the Idea of Gender (Durham, 1995), särskilt kap. ”Body,
Technology, and Gender in Transsexual Autobiographies”. Ur ett transperspektiv är den dock proble
matisk. Hausman utgår från att transsexualism per
definition reproducerar könsstereotyper och tycks
se transkön som i betydligt högre grad artificiellt än
ciskön. Hennes bok har varit föremål för omfattande
kritik, se Prosser, Second Skins, t.ex. 114f.; Bettcher,
”Feminist Perspectives on Trans Issues”, kap. ”Tech
nology and the Production of Gender”.
266. Erling Matz ser scenen som exempel på
att delar av självbiografin består av äldre litterärt stoff
som var en del av det allmänna medvetandet: ”LasseMaja och 1800-talets svenska skälmroman”, 52.
267. Vad gäller Moll Flanders har hennes
skälmstatus ifrågasatts – av Robert Alter just för att
hon inte är tillräckligt flexibel för att kunna definieras
som en skälm. Alter påpekar att Flanders känner sig
som mest obekväm när hon tar på sig kläder som hör
till en helt annan identitet än hennes egen, bland
annat en manlig: Rogue’s Progress: Studies in the Picaresque Novel (Cambridge, MA, 1964), 42. En översikt av
diskussionerna om Moll Flanders som skälmlitteratur
finns i Ulrich Wicks, Picaresque Narrative, Picaresque
Fictions: A Theory and Research Guide (New York, 1989),
263ff. Om genrebestämningen av Lasse-Majas själv
biografi, se Erling Matz, ”Lasse-Maja och 1800-talets
svenska skälmroman”.
268. Ivar Lo-Johansson, ”Lasse-Majas väg”, i
Karriäristerna (Stockholm, 1969), 112.
269. Mark Twain, Huckleberry Finn (1884), övers.
Gustav Sandgren (Stockholm, 1981), 70. Om könsväx
lingar hos Twain, se Linda Morris, Gender Play in Mark
Twain: Cross-Dressing and Transgression (Columbia, 2007).
270. Edvard Matz, Legenden om Lasse-Maja, 13.
271. Jag använder ordet skälm som översättning
av pikareskens huvudperson picaro/picara, och skälm
roman/skälmlitteratur som synonym till pikaresk.
Om genrens utveckling, se Wicks, Picaresque Narrative,
Picaresque Fictions, kap. ”The Picaresque Genre”. Wicks
presenterar också en fullödig översikt av forskningen
om skälmromanen i kap. ”The Picaresque Genre in
Literary Scholarship”. Om svensk skälmlitteratur
finns inte mycket forskning, men Hans Lindström
har studerat 1900-talsverk utifrån Bachtin i Skrattet åt
världen i litteraturen (diss. Lund, Stockholm, 1993).
272. Wicks, Picaresque Narrative, Picaresque Fic
tions, 343. Min övers. Orig.: ”a metamorphosis of the
trickster archetype”. Se ibid., 339ff., om kopplingarna
mellan trickster och skälm.
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273. Lewis Hyde, Trickster Makes This World: Mis

chief, Myth, and Art (New York, 1998), 12. Min övers.
Orig.: ”vicarious pleasure”.
274. Se t.ex. ibid., 335f.
275. För en sammanfattning av skälmens sär
drag, se Wicks, Picaresque Narrative, Picaresque Fictions, 60.
276. Susan S. Lanser, ”Sapphic Picaresque, Sexual
Difference and the Challenges of Homo-Adventuring”,
Textual Practice, 2001:2, 251–268. Annars har de flesta
skälmar i litteraturhistorien varit män, se t.ex. Wicks,
Picaresque Narrative, Picaresque Fictions, 60. För en diskussion om det utifrån trickstergestalten, se Hyde,
Trickster Makes This World, kap. ”Appendix II”.
277. Lanser, ”Sapphic Picaresque, Sexual Diffe
rence and the Challenges of Homo-Adventuring”.
278. Wicks, Picaresque Narrative, Picaresque Fic
tions, 62ff.
279. För en översikt av Molins vandringar
genom Sverige, se kartan i Edvard Matz, Legenden om
Lasse-Maja, 8f.
280. Jfr Erling Matz, ”Lasse-Maja och 1800-talets
svenska skälmroman”, 48–58.
281. Elisabeth Tykesson, Rövarromanen och dess
hjälte i 1800-talets svenska folkläsning (diss. Lund, 1942), 222.
282. I självbiografin understryker Lasse-Maja
att kyrkstölden går emot hens natur och att något
liknande aldrig skett tidigare, se 204. Edvard Matz
har visat att Lars Molin tvärtom hade varit inblandad
i en kyrkstöld långt tidigare: Legenden om Lasse-Maja,
kap. ”Sherlock i Himmeta”.
283. Lars Furuland har t.ex. betonat hur (den
bristande) tillgången på ljus betydde små möjligheter
att kunna läsa, och ännu mindre att läsa i ensamhet:
”Ljus över landet: Elektrifieringen och litteraturen: Bon
den med de knutna händerna”, i Ljus över landet och andra
litteratursociologiska uppsatser (Hedemora, 1991), 36ff.
284. T.ex. Edvard Matz, Legenden om Lasse-Maja,
kap. ”Kläderna gör transvestiten”; ”Molin, Lars Larsson”,
648. Vilka slutsatser som dragits har förstås berott på
utgångspunkterna. Jfr t.ex. den värderande använd
ningen av ordet pervers; antingen ”råder [det] nog
ingen tvekan om” Lasse-Majas ”perversa drag” (Krantz,
”Fånge som sevärdhet”, 82) eller så ”syns hans perver
sa drag ha stannat” vid matlagnings- och sömnads
kompetens (Bengtsson, ”Lassemaja och Lilja”, 312).
Under 2000-talet har Lasse-Maja regelmässigt kallats
transvestit, se t.ex. Lars O. Lagerqvist, ”Lasse-Maja på
Hesselbyholm”, i Årsskrift för Fogdöns hembygdsförening
(Vansö, Fogdö, Helgarö, 2004), 3–9; Flodman och Sten
roth, ”Förord”, 7; Edvard Matz, ”Efterord”, 207.
285. Den swenske stortjufwen Lasse-Majas äfwentyr,
ifrån hans födelse till dess han blef frigifwen från Carlstens
fästning år 1838 (Stockholm, 1853), 23.
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286. Ibid., 24.
287. Edvard Matz, Legenden om Lasse-Maja, t.ex.

52, 103.

288. Jfr Liliequist, ”Cross-Dressing and the Per
ception of Female Same-Sex Desire in Early Modern
Sweden”, 343.
289. Garber, Vested Interests.
290. Ahmed, ”’She’ll Wake Up One of These
Days and Find She’s Turned into a Nigger’”; Strange
Encounters, 125–133. Se ”Gränsöverskridandets gränser”
i mitt inledningskapitel.
291. Boag, Re-Dressing America’s Frontier Past;
Sears, Arresting Dress, t.ex. 29f.
292. C.J.L. Almqvist, Herrarne på Ekolsund, del 1–2
(1847; Stockholm, 1997), 373.
293. För en översikt, se Lehnert, Maskeraden und
Metamorphosen, kap. ”Selbstfindung und Selbstspaltung”.
294. En sådan tradition beskrivs i Österlund, Förklädda flickor. Om könsväxlingar i barn- och ungdomslitteratur, se även Victoria Flanagan, Into the Closet:
Cross-Dressing and the Gendered Body in Children’s Literature
and Film (New York, 2008); Linhart, ”A Wild Stream of Eyes”.
295. [Joseph] Lucy Ann Lobdell, ”Narrative of
Lucy Ann Lobdell, the Female Hunter of Delaware and
Sullivan Counties, N.Y.”, i Bambi L. Lobdell, A Strange
Sort of Being: The Transgender Life of Lucy Ann/Joseph Israel
Lobdell, 1829–1912 (1855; Jefferson, 2012), 155–183. Att
Lobdell levde större delen av sitt liv som man framgår
inte i självbiografin, som tvärtom framhåller Lobdells
kvinnliga sidor. Om Lobdells (troliga) mansidentitet, se
Bambi L. Lobdell, A Strange Sort of Being.
296. Wilhelmina Stålberg och P. G. Berg, Anteckningar om svenska qvinnor (Stockholm, 1864), 292.
Se även t.ex. ”Olsdotter, Lisbetha” – som är den Mats
Ersson som jag återkommer till senare.
297. Garber, Vested Interests, främst 67ff.
298. Ibid., 69. Min övers. Orig.: ”all too typical of
the way in which cross-dressing is treated, explained,
and explained away”.
299. Erica Rand, The Ellis Island Snow Globe (Dur
ham, 2005), 80–92. Även Garber, Vested Interests, 68f.;
Boag, Re-Dressing America’s Frontier Past; Holmqvist, ”Att
skriva transhistoria”.
300. Cromwell, ”Passing Women and FemaleBodied Men”, 56. Min övers. Orig.: ”Billy Tipton’s life
speaks for itself. A person does not spend 50 years of
their life living in fear; hiding from the ones they love
and live with; going to extreme measures to make sure
that no one knows what their body is or looks like;
and they do not die from a treatable medical condition
(bleeding ulcer) – if they are simply a woman living
as a man so they can take advantage of male privile
ges.” Se även Cromwells bok Transmen and FTMs, kap.

”Transvestite Opportunists, Passing Women, and
Female–Bodied Men” och ”He Becomes She”.
301. Jfr Chess, Male-to-Female Crossdressing in
Early Modern English Literature, 4.
302. Dekker och van de Pol, Kvinnor i manskläder.
Samma motiv förekommer i svenskt rättsmaterial:
Liliequist, ”Cross-Dressing and the Perception of Fe
male Same-Sex Desire in Early Modern Sweden”, 339.
303. George Sand, ”La Lélia de 1839”, i Lélia:
Texte établi, présenté et annoté (1839; Paris, 1960), 510.
Min övers. Orig.: ”trouva plaisant de se déguiser en
femme”. Lélia utgavs första gången 1833, men i den
versionen saknas detta parti.
304. Lasse-Majas äfwentyr i Stockholm, 4.
305. Under vissa perioder, och under vissa
förutsättningar, har manskläderna t.ex. främst tolkats
som en möjlighet för fattiga kvinnor att hitta arbete:
Easton, ”Covering Sexual Disguise”.
306. Archibald Clavering Gunter, A Florida
Enchantment (1891; New York, 1892), 69. Min övers.
Orig.: ”Who would be woman when can be a man?”
Den misogyna och djupt rasistiska ”komedin” är
främst känd genom den stumfilm (1914) som basera
des på en pjäs (1896) som i sin tur baserades på bo
ken. Om dem, se t.ex. Laura Horak, Girls Will Be Boys:
Cross-Dressed Women, Lesbians, and American Cinema,
1908–1934 (New Brunswick, 2016), 93–117.
307. Valerie R. Hotchkiss, Clothes Make the Man:
Female Cross Dressing in Medieval Europe, The New
Middle Ages (New York, 1996); Garber, Vested Interests,
kap. ”Transvestite Saints”. Det saknas inte transfemi
nina växlingar bland helgonen heller, men de är
mindre vanliga. Sankt Alexander ska t.ex. ha räddat
sankta Antonia från en bordell genom att byta iden
titet med henne. I princip samma historia berättas
också om sankta Theodora och sankt Didymus.
308. Dugaw, Warrior Women and Popular Balladry.
I svensk litteratur saknas det verklig motsvarighet
till den här traditionen, se Liliequist, ”Cross-Dressing
and the Perception of Female Same-Sex Desire in
Early Modern Sweden”, 351.
309. S. Emma E. Edmonds, Nurse and Spy in the
Union Army: Comprising the Adventures and Experiences
of a Woman in Hospitals, Camps, and Battlefields (1864;
Hartford, 1865), 6. Min övers. Orig.: ”Should any of
her readers object to some of her disguises, it may
be sufficient to remind them it was from the purest
motives and most praiseworthy patriotism, that she
laid aside, for a time, her own costume, and assumed
that of the opposite sex […].”
310. August Blanche, Banditen: Berättelse (Norr
köping, 1848).
311. August Blanche, ”En ulv i fårakläder”, i En

prästmans anteckningar (Stockholm, 1864); ”Också ett
minne från Emilie Högqvists barndom”; ”Också en
reskamrat”; ”Marmorbruden”; ”Mellan tvenne eldar”,
i En skådespelares äfventyr (Stockholm, 1864). Jag har
inte gjort någon fullständig genomgång av Blanches
verk. Det är med andra ord mycket möjligt att de
innehåller fler transmotiv än de här nämnda.
312. Blanche, Banditen, 32f.
313. Ibid., 100.
314. Ibid., 412, 456.
315. Ibid., 422; jfr Esaias Tegnér, Axel: En
romans (Lund, 1822), 30.
316. Övriga transmotiv i författarskapet
redogör jag för i nästa kapitel. Hermitaget kan bindas
till svensk transhistoria genom Andreas Bruce (som
omtalades i förordet och som nämnts som förebild
för huvudpersonen i Drottningens juvelsmycke), se Stig
Jägerskiöld, Från Jaktslottet till landsflykten: Nytt ljus över
Carl Jonas Love Almquists värld och diktning (Helsingfors,
1970), 131–138; Littberger Caisou-Rousseau, Therese
Andreas Bruce, 15ff.
317. Om färgernas betydelse i Hermitaget, se
Cecilia Sidenbladh, Ty så roar mig att måla: C J L Almqvist
och de visuella konstarterna (diss. Uppsala, Stockholm,
1987), kap. ”Hermitaget”; Ruben G:son Berg, ”Sinnes
analogier hos Almqvist: Ett bidrag till den psykolo
giska stilistiken”, Språk och stil: Tidskrift för nysvensk
språkforskning, 1901:2/3, 49–81; Jon Kristian Smidt,
”Almqvists fargemønster”, Edda: Nordisk tidskrift för litte
raturforskning, 1968:5, 287–307; Louise Vinge, The Five
Senses: Studies in a Literary Tradition (Lund, 1975), 169ff.
318. T.ex. C.J.L. Almqvist, Hermitaget (1833;
Stockholm, 2003), 80ff., 100ff.
319. Svedjedal har skrivit om osäkerhet i fråga
om personers identitet i Almqvist – berättaren på bokmarknaden: Berättartekniska och litteratursociologiska studier
i C.J.L. Almqvists prosafiktion kring 1840 (diss. Uppsala,
1987), 85ff., 129ff., 145f., 291ff.
320. Bägge dessa titlar har ändrat innebörd
under årens lopp, och betydelsen har sett olika ut
på landsbygden och i städerna. En jungfru var från
början en adelsdotter, men kom senare att beteckna
en lite finare piga. Se Sten Carlsson, Fröknar, mamseller,
jungfrur och pigor: Ogifta kvinnor i det svenska ståndssamhället (Uppsala, 1977), 16. I självbiografin är betydel
sen konsekvent, och jungfru en enklare (och något
yngre) kvinna än en mamsell.
321. Jfr Almqvist, Det går an, 7, där Albert fun
derar på vilken klass Sara Videbeck tillhör eftersom
hon först har hatt på sig, sedan sjalett. Om Saras
sociala obestämbarhet, se Johan Svedjedal, ”C.J.L.
Almqvists ’Det går an’ (1839) och konsten att övertyga”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 1985:4, 27.
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322. Den ibland standardiserade bilden hur

kvinnor ur över- och borgarklassen var helt utestängda
från offentligheten har dock gjorts mer komplex. Om
kvinnor i offentliga rum under 1800-talet generellt, se
främst Yvonne Svanström, Policing Public Women: The
Regulation of Prostitution in Stockholm 1812–1880 (Stock
holm, 2000). Se även Deborah L. Parsons, Streetwalking
the Metropolis: Women, the City, and Modernity (Oxford,
2000); Boel Englund och Lena Kåreland, Rätten till
ordet: En kollektivbiografi över skrivande Stockholmskvinnor
1880–1920 (Stockholm, 2008), kap. ”Stockholm – en
kulturell metropol”; Alexandra Borg, En vildmark av
sten: Stockholm i litteraturen 1897–1916 (diss. Uppsala,
Stockholm, 2011). Även kvinnor ur de övre samhälls
klasserna rörde sig i offentligheten, men under andra
förutsättningar än män och strängt omgärdade av
regler och tabun: Borg, En vildmark av sten, 68ff.
323. Jane Spencer, The Rise of the Woman Novelist:
From Aphra Behn to Jane Austen (Oxford, 1986).
324. Börje Harnesk, som har undersökt tjänste
folks flyttningar i 1700- och 1800-talets Sverige, me
nar att det var så vanligt att pigor och drängar flyttade
in till städerna att arbetsbristen inom jordbruket
ansågs som ett problem: Legofolk: Drängar, pigor och
bönder i 1700- och 1800-talens Sverige (diss. Umeå, 1990),
kap. ”Tjänstefolkets rörlighet”.
325. Svanström, Policing Public Women, 53f.
326. Borg, En vildmark av sten, särskilt 233ff.
327. Carlströms berättelse är en av ett tiotal
självbiografier av kvinnor före år 1900, se Lisbeth
Larsson, ”Den tryckta självbiografin och dagboken”, i
Eva Hættner Aurelius, Lisbeth Larsson och Christina
Sjöblad, red., Kvinnors självbiografier och dagböcker i Sve
rige 1650–1989: En bibliografi (Lund, 1991), 91–106, här 91.
328. Om Stockholms halvofficiella bordeller, se
Svanström, Policing Public Women, 266ff.
329. [Anna Carlström], En modig qvinnas händelserika lefnad: Antecknad af henne sjelf (Stockholm, 1841), 63.
330. Om hur systemet med inrikes pass funge
rade, se Anna-Brita Lövgren, ”Rätten att färdas fritt”,
i Lars M. Andersson, red., Rätten: En festskrift till Bengt
Ankarloo (Lund, 2000), 199–221.
331. Om hur vissa kroppar (men inte andra)
stoppas, se Ahmed, Queer Phenomenology, 129–142.
Toby Beauchamp har pekat ut intersektionerna
mellan olika typer av icke-normativa kroppar i de
nya legitimationskrav som uppstått i USA efter 11/9
2001: ”Artful Concealment and Strategic Visibility:
Transgender Bodies and U.S. State Surveillance after
9/11”, Surveillance & Society, 2009:4, 357.
332. Sara Ahmed, ”Some Striking Feature:
Whiteness and Institutional Passing”, Feministkilljoys,
14/6 2015, https://feministkilljoys.com/2015/06/14/
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some-striking-feature-whiteness-and-institutional-
passing/. Min övers. Orig.: ”passing is a matter
of who is already found to be suspicious”. Ahmed
diskuterar passeranden i flera verk, se främst ”’She’ll
Wake Up One of These Days and Find She’s Turned
into a Nigger’”; Strange Encounters, 125–133. Hennes
diskussion gäller främst transrasiala passeranden.
Dessa är förstås inte analoga med könspasseranden,
men resonemanget är applicerbart även här.
333. Ahmed, Strange Encounters, 126f.
334. Ibid.
335. Den swenske stortjufwen, 20f.
336. Krantz, ”Fånge som sevärdhet”, 87.
337. Silverstolpe, ”Kvinnor i mansdräkt”, 29ff.;
Liliequist, ”Kvinnor i manskläder och åtrå mellan
kvinnor”, 93.
338. Liliequist, ”Kvinnor i manskläder och åtrå
mellan kvinnor”, 103.
339. Liliequist påpekar detsamma apropå Ersson
(som han kallar Lisbetha Olofsdotter), och kopplar det
till ett ännu tidigare rättsfall där ”Glasmästare-Kierstin
vid Kopparberget” hängdes (ett straff reserverat för
män) med stövlar och svärd: ibid., 93. En internationell
jämförelse samtida med Ersson skulle kunna vara
amerikanska intersexpersonen Thomas/ine Hall. Om
Hall, se t.ex. Ruth Gilbert, Early Modern Hermaphrodites:
Sex and Other Stories (Basingstoke, 2002), 46ff.; Elizabeth
Reis, ”Impossible Hermaphrodites: Intersex in America,
1620–1960”, The Journal of American History, 2005:2, 418f.
340. Garber, Vested Interests, 130. Min övers. Orig.:
”a desire to tell the difference”.
341. Den swenske stortjufwen, 21.
342. ”Blomster-Jöran” har använts som folklig
synonym till skampåle, men i Lasse-Majas berättelse
tycks det vara en person hos polisen. Hans roll verkar
ha med just handklovar och fastkedjande att göra (se
120f. och 205 i självbiografin).
343. Lennartsson, Malaria urbana, 169. Se även
Lennartssons kap. ”Den returnerade blicken”.
344. Samma resonemang förs av Svanström,
Policing Public Women, 405f. Svanström citerar en pam
flett från 1873, som menar att kvinnorna tenderade
att vinna striden om gatan eftersom de fick hjälp från
vänner, beskyddare och andra prostituerade.
345. Lasse-Majas äfwentyr i Stockholm, 16. Samma
visa fungerar som signaturmelodi i tv-serien om
Lasse-Maja: Carlson, Den byxlöse äventyraren.
346. Enligt ett småtryck syftar ”Stickling” på en
känd brottsling, Historien om Lasse-Maja, den widt beryktade äfwentyraren och stortjufwen … (Westerwik, 1877),
136, enligt ett annat på en tortyrliknande järnklädsel,
Den beryktade Lasse-Majas äfwentyr: Efter nyare upptäckter
och anteckningar … (Stockholm, 1887), 83.

347. Michail Bachtin, Rabelais och skrattets historia:
François Rabelais’ verk och den folkliga kulturen under medeltiden och renässansen, övers. Lars Fyhr (1965; Gråbo, 1986).
348. Anna Lundberg, Allt annat än allvar: Den
komiska kvinnliga grotesken i svensk samtida skrattkultur
(diss. Linköping, Göteborg & Stockholm, 2008), 30.
349. Brev från Carl Gustaf von Brinkman till
Georg Adlersparre, 10/7 1834. Citerat ur Edvard Matz,
Legenden om Lasse-Maja, 166.
350. Edvard Matz, Legenden om Lasse-Maja, 166.
351. Edvard Matz, ”Molin, Lars Larsson”, 650.
352. Om denna utveckling, se Roddy Nilsson,
En välbyggd maskin, en mardröm för själen: Det svenska
fängelsesystemet under 1800-talet (diss. Lund, 1999).
353. Den här undersökningen rymmer tyvärr
inte någon mer omfattande analys av hur myten
förändras över längre tid. Lasse-Maja-böckerna, och
under 1900-talet de filmatiseringar och scenuppsätt
ningar som gjorts, skulle vara ett utmärkt material för
en analys av hur trans gjorts i ett längre tidsperspektiv.
354. Jag använder ”version” om en (helt eller till
stora delar) ny text, ”upplaga” om en likadan tryckning
och ”variant” om ett tryck med mindre förändringar
inom samma version. Jag följer här Paula Henrikson,
Textkritisk utgivning: Råd och riktlinjer (Stockholm, 2007).
Se bilaga för fullständiga uppgifter om småtrycken.
De första utgivningsåren är 1834, 1853, 1861, 1877
och 1887. Jag har använt mig av dessa första upplagor,
förutom vad gäller småtrycket med första utgivningsår
1861. Det har inte gått att hitta, men nämns i Hjalmar
Linnström, Svenskt boklexikon: Åren 1830–1865 (Stock
holm, 1884). Här har jag i stället använt utgåvan från
1874. Priserna varierade mellan 8 skilling banko (d.v.s.
0,167 riksdaler, ca 17 öre) och 50 öre.
355. Förutom att leta i den nationella biblio
tekskatalogen Libris har jag varit i kontakt med Caro
lina Rediviva i Uppsala, Svenska Emigrantinstitutets
bibliotek, Göteborgs universitetsbibliotek, Kungliga
biblioteket i Stockholm, Lindesbergs kommuns arkiv,
Lunds universitetsbibliotek och Stockholms universi
tetsbibliotek. Erling Matz har gjort den tidigare mest
omfattande inventeringen och hittat 32 exemplar:
”Lasse-Maja och 1800-talets svenska skälmroman”,
29. Germund Michanek har gått igenom de tryck som
finns på Carolina Rediviva, och hittat sju upplagor av
självbiografin och 20 småtrycksexemplar: ”Bokens
besynnerliga öden”.
356. Den beryktade stortjufwen Lasse-Majas äfwen
tyrliga lefnad, till deß han blef frigifwen från Carlstens
fästning år 1838 (1861; Carlshamn, 1874), 48.
357. Laskar, Ett bidrag till heterosexualitetens historia, särskilt 288–303.
358. Lasse-Majas äfwentyr i Stockholm, 15.

Självbiografin ger inga sådana förklaringar, även om
det händer att människor förundras över könsväx
lingarna, t.ex. 202. Jfr Seranos diskussion om nutida
cisnormativ fascination för hur transfeminina perso
ner sminkar sig, klär sig o.s.v., och hur detta speglar
en syn på transfemininitet som en (ytlig) mask: ”Skirt
Chasers: Why Media Depicts the Trans Revolution in
Lipstick and Heals” (2007), i Susan Stryker och Aren
Z. Aizura, red., The Transgender Studies Reader 2 (New
York & London, 2013), 226–233, här 229f.
359. [Bondestam], Den moraliska kroppen; Laskar, Ett
bidrag till heterosexualitetens historia; Bondestam, Tvåkönad.
360. Historien om Lasse-Maja, 65.
361. Ibid., 15.
362. Ibid., 124.
363. Ibid., 11f.
364. Ibid., 12.
365. Jfr Enkes diskussion om hur cis och trans
konstrueras som binaritet i ”The Education of Little Cis”.
366. Historien om Lasse-Maja, 3.
367. Ibid., 3.
368. Ibid., 98.
369. Ibid., 4.
370. Den beryktade Stortjufwen, 48.
371. Ibid.
372. Den beryktade Lasse-Majas äfwentyr, 20, 83.
Om gemensamhetsfängelserna: ibid., 14. Se även 1877
års Historien om Lasse-Maja, 137 och 140, om spöstraffet
och fängelsesystemet som ålderdomliga. Om hur det
tidigare fängelsesystemet i debatten kontrasterades
mot det gamla, se Nilsson, En välbyggd maskin, en mardröm för själen, 315–327.
373. Halberstam, In a Queer Time and Place,
54f. Min övers. Orig.: ”the destabilizing effects of the
transgender narrative are defused by establishing the
transgender narrative as strange, uncharacteristic,
and even pathological”.
374. Jfr Erling Matz, ”Lasse-Maja och 1800talets svenska skälmroman”, 29–38, som har jämfört
den moraliska tendensen i Lasse-Maja-berättelser.
375. Historien om Lasse-Maja, 3.
376. En av dessa finns i register men har ej gått
att belägga. Carl Broberg, red., Svensk bok-katalog för
åren 1866–1875 (Stockholm, 1878), listar den, varifrån
uppgiften importerats till bl.a. Libris.
377. Den swenske stortjufwen, 21.
378. Historien om Lasse-Maja, 83.
379. Ibid., 84.
380. Ibid.
381. Den beryktade Lasse-Majas äfwentyr, 51.
382. Jfr Erling Matz, ”Lasse-Maja och 1800talets svenska skälmroman”, 54f.
383. [Viktor Rydberg], ”En vandring i Norge:
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II”, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 30/8 1858.
Lasse-Majas roll som samhällsomstörtare tolkades
förstås på annat sätt av konservativa krafter, se
Erling Matz, ”Lasse-Maja och 1800-talets svenska
skälmroman”, 25.
384. Lasse-Majas äfwentyr i Stockholm, 15; Den
beryktade stortjufwen, 48. Andra småtryck påpekar också
att Lasse-Maja efter sin frigivning lämnat sitt ”slemma
yrke” och saknar ”ringaste håg till något af sina fordna
äfventyr”: Den beryktade Lasse-Majas äfwentyr, 86; Den
swenske stortjufwen, 32. Se även Historien om Lasse-Maja, 4.
385. Jag har använt Vitterhetssamfundets ut
gåva: C.J.L. Almqvist, Drottningens Juvelsmycke (1834;
Stockholm, 2002), men valt att normalisera titelns
versalbruk. Sidhänvisningar till denna ges hädan
efter i texten. Den gavs först ut som C.J.L. Almqvist,
Drottningens Juvelsmycke eller Azouras Lazuli Tintomara:
Romantiserad Berättelse om händelser näst före, under och
efter Konung Gustaf III:s mord (Stockholm, 1834).
386. Huvudpersonen i Drottningens juvelsmycke
växlar hela tiden kön och det är ofta oklart vilket
kön hen presenterar sig som. Jag har därför valt att
genomgående använda könsneutralt pronomen. Jag
använder också hens två vanligaste namn: Lazuli
Tintomara. Hen har en mängd olika namn, och som
Littberger Caisou-Rousseau påpekar är själva poängen
att ”Almqvist genomgående visar på namnens arbi
trära karaktär”: Över alla gränser, 33. Se även Johan
Svedjedal, ”Almqvist och namnen: En studie i litterär
onomastik”, Samlaren, 2004, 64ff.; Åsa Mälhammar,
”C.J.L. Almqvist, Drottningens juvelsmycke”, i En svensk
harlekinad: Narren som litterärt motiv hos Carl Jonas Love
Almqvist, Hjalmar Bergman och Lars Forssell (diss. Stock
holm, Lund, 2009), 91ff.
387. Om Drottningens juvelsmycke ska kallas
roman eller ej kan diskuteras, men för enkelhetens
skull har jag valt att göra det. Almqvist själv valde
beteckningen ”romaunt”, hämtad från lord Byrons
”Childe Harold’s Pilgrimage” (1812–1818), se t.ex. Lars
Burman, ”Inledning”, xi.
388. Almqvists produktion är omfattande. Sam
manlagt innehåller 8 av hans under livstiden publi
cerade skönlitterära verk könsväxlingar. Förutom de
mer omfattande transmotiven i Hermitaget och Drottningens juvelsmycke gäller det följande: en duellerande
person sägs vara antingen kvinna eller någon som
kämpar för hennes skull i Hinden (1833; Stockholm,
2003), 283; en prinsessa blir en yngling i pjäsen Signora Luna (1835; Stockholm, 1998); en kvinna klär sig
som pojke för att hjälpa sårade i strid i Ryska minnet i
Norrköping eller Ryssarnes härjning i Sverige år 1719 (1839;
Stockholm, 1920), 157ff.; en kammarjungfru klär ut sig
till munk i Gabrièle Mimanso (1841; Stockholm, 2012),
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205; en kvinna blir man för att få möta sin älskade i
Murnis, som först gavs ut som De dödas sagor: Med ett
föregående bref om den skandinaviska Nordens betydelse för
Europas fornhistoria (Jönköping, 1845), kap. ”Cossruna”;
kvinnor agerar manliga soldater och hovjunkrarna
sägs bli damer när sådana saknas till dansen i Herrarne
på Ekolsund, del 1–2, kap. 24, 37 och 38. Bland Alm
qvists otryckta verk (som jag dock inte har gjort någon
systematisk genomgång av) kan nämnas att flickor
leker pojkar i dikten ”Sommarsystrarna”, i Otryckta verk
1806–1817 (Stockholm, 2010), 32, och en hjälte drömmer
om att döda en riddare som visar sig vara kvinna i
”Karmola”, i Otryckta verk 2 (Stockholm, 2010), 13f. Det
finns även ett antytt transmotiv när skurken Picolmaju
stjäl kvinnokläder och förväxlas med sin syster, som
i sin tur jämförs med Lasse-Maja, i Tre fruar i Småland
(1842; Stockholm, 1998), 368, 363; därtill leker två
uppasserskor man och hustru i Silkesharen på Hagalund
(Stockholm, 1850), 152.
389. Anders Burman, Politik i sak, 353, not 29.
Intresset finns dock där. Bl.a. berättas hur smaken för
grannlåt och överflöd under en period i Japan ledde till
att t.o.m. krigsmän började ”sminka sig, måla läpparna
röda och utstyra sig likt qvinnor” i Menniskoslägtets saga,
eller Allmänna werldshistorien förenad med geografi. D. 1, Det
stora Asien, eller det inre och egentliga Österlandet, i äldre och
nyare tider (1839; Stockholm, 2002), 117.
390. Exakt hur mycket, från och till vad som
huvudpersonen växlar kan diskuteras, men tidigare
forskare har räknat till ett tiotal ”maskeradaktiga
cross-dressings”: Ulla-Britta Lagerroth, ”’Konsten är det
enda fullt uppriktiga’: C.J.L. Almqvist mellan konstarter
och mellan konst och liv”, i Christina Sjöblad, red., I lärdomens trädgård: Festskrift till Louise Vinge 24/11 1996 (Lund,
1996), 109–125, här 121. Samma siffra anges av Mälham
mar, ”C.J.L. Almqvist, Drottningens juvelsmycke”, 143.
391. T.ex. MacLeod, Embodying Ambiguity, 25.
392. Uppgifterna om utgivningen av Drottningens
juvelsmycke är hämtade ur Lars Burman, ”Inledning”.
Om verkets tillkomst och inspirationskällor, se även
Henry Olsson, ”C.J.L. Almquist, Drottningens Juvelsmycke”.
Om utgivningen av Törnrosens bok, se Johan Svedjedal,
”Allkonstverket som blev ordkonstverk: C.J.L. Almqvist,
Törnrosens Bok och Johan Hörberg”, i Lars Burman, red.,
I vitterhetens tjänst: Textkritiska uppsatser: En vänbok till
Barbro Ståhle Sjönell (Stockholm, 2003), 100–116.
393. Jägerskiöld, Från Jaktslottet till landsflykten,
137–138. Kopplingen är långsökt, se Olsson, ”Om kom
position och huvudteman i Drottningens juvelsmycke”;
Littberger Caisou-Rousseau, Therese Andreas Bruce, 58ff.
394. För resp. förslag: Henry Olsson, C.J.L.
Almquist till 1836, 359; ”Om komposition och huvud
teman i Drottningens juvelsmycke”, 146, not 1, ”C.J.L.

Almquist, Drottningens Juvelsmycke”, 116 och Törnrosens
diktare, 115f.; Hans Lindström, ”Lolotte och Tinto
mara”, Svenska Dagbladet, 13/10 1968; Henry Olsson,
”C.J.L. Almquist, Drottningens Juvelsmycke”, 106f.; Henry
Olsson, Törnrosens diktare, 115f.; Olle Holmberg, ”En
Almqvistfigur i verkligheten”, Svenska Dagbladet, 28/3
1919. Om litterära förebilder, se främst Henry Olsson,
”C.J.L. Almquist, Drottningens Juvelsmycke”, 98–107;
Hans Hagedorn Thomsen, ”Androgyneproblemet
II”, Kritik: Tidsskrift for litteratur, forskning, undervisning,
1970:15, 91–118; även Littberger Caisou-Rousseau, Över
alla gränser, 70, not 114.
395. Platon, ”Gästabudet”, i Skrifter. Bok 1, övers.
Jan Stolpe (Stockholm, 2000), 167. Androgynens filo
sofiska och mytologiska rötter beskrivs i M. H. Abrams,
Natural Supernaturalism: Tradition and Revolution in Romantic Literature (New York: Norton, 1971), 154–163. En
översikt av teoretiseringar av androgynitet finns i t.ex.
MacLeod, Embodying Ambiguity, kap. ”Introduction”.
396. Se t.ex. Kari Weil, Androgyny and the Denial
of Difference (diss. Charlottesville, 1992), kap. ”Balzac’s
Androgyne”.
397. Honoré de Balzac, Séraphita (1834), övers.
Carl-Göran Ekerwald (Farsta, 2014), 36.
398. Persson, ”Försonarn vid sitt bröst, en stjernkrönt Qvinna”, 61f. Persson utgår i sin sammanfatt
ning från Ernst Benz studie Adam, der Mythus vom
Urmenschen (1955).
399. Persson, ”Försonarn vid sitt bröst, en stjernkrönt
Qvinna”, 90.
400. Ibid., kap. ”Tintomara”.
401. Littberger Caisou-Rousseau, Över alla gränser, 25f. Detta har också samband med teaterns tradi
tion av byxroller, och den erotik som fästs vid dessa.
Se t.ex. Garber, Vested Interests, kap. ”Fear of Flying, or
Why is Peter Pan a Woman?”; Rosenberg, Byxbegär.
402. Anders Sundin, ”Tintomara i Gävle”, Svenska Dagbladet, 13/2 2008.
403. Olle Holmberg, C.J.L. Almqvist: Från Amorina
till Colombine (diss. Lund, Stockholm, 1922), 290. Om
Almqvists filosofi och inflytandet från romantiken, se
främst Martin Lamm, ”Studier i Almquists ungdoms
diktning”, Samlaren 1915, 51–198, Holmberg, C.J.L.
Almqvist och Henry Olssons arbeten ”C.J.L. Almquist,
Drottningens Juvelsmycke”, ”Verklighetsproblemet i Alm
quists romantiska diktning”, C.J.L. Almquist före Törnro
sens bok, C.J.L. Almquist till 1836. Om Lazuli Tintomara
och andra romantiska androgyner, se även Johan
Mortensen, ”Tintomara”; Olle Holmberg, ”Inledning”,
Drottningens juvelsmycke, av C.J.L. Almqvist, Samlade
skrifter: Första fullständiga upplagan, med inledningar,
varianter och anmärkningar 6 (Stockholm, 1921), v–xv,
här: xi; Frédéric Monneyron, ”Le mythe de l’andro

gyne dans Drottningens Juvelsmycke de C.J.L. Almqvist”,
Orbis Litterarum, 1998:1, 217–230. En utförlig diskussion
av forskningen om Almqvist och romantiken finns i
Asbjørn Aarseth, Romantikken som konstruksjon: Tradisjonskritiske studier i nordisk litteraturhistorie (Bergen,
1985), 58–94. Om Almqvists androgynitetsideal utifrån
svensk romantisk salongskultur, se Holmquist, ”Alm
qvist och androgyniteten”.
404. MacLeod, Embodying Ambiguity, 22. Min övers.
Orig.: ”the mythical cornerstone of an ideology of diffe
rence”, även kap. ”Toward an Androgynous Aesthetic”.
405. Mortensen, ”Tintomara”, 225ff. Senare även
Holmberg, ”Inledning”, x; Holmberg, C.J.L. Almqvist,
283; Henry Olsson, ”Om komposition och huvudteman
i Drottningens juvelsmycke”, 152f.; Lars Burman, ”Inled
ning”, xiv; Borgström, ”Carl Jonas Love Almqvist”, 58f.
406. MacLeod, Embodying Ambiguity, 92.
407. Diane Long Hoeveler, Romantic Androgyny:
The Women Within (University Park, 1990). Om det
androgyna sublima hos de engelska romantikerna, se
även Warren Stevenson, Romanticism and the Androgynous Sublime Revisited: A New Perspective of the English
Romantic Poets (1996; Lewiston, 2010).
408. Katarina Båth, ”Allvarslek: Om Schlegels
ironi och Lucindes androgynitet”, Aiolos, 2012:44/45,
143. I ett pågående avhandlingsarbete studerar Båth
ironi hos P.D.A. Atterbom och behandlar bl.a. androgynin i hans författarskap. Atterbom skildrar t.ex.
en föreslagen men aldrig realiserad könsväxling när
Felicia erbjuder sig att klippa av sig håret och förklä
sig till ”sköldmö eller vapensven” för att följa sin Astolf
(som själv är så skägglös att han ser ut som en av de
”vackra jungfrur” han sägs inte bry sig om): Lycksalighetens ö: Sagospel i fem äfventyr. Sednare afdelningen (Upp
sala, 1827), 142; Lycksalighetens ö: Sagospel i fem äfventyr.
Förra afdelningen (Uppsala, 1824), 50.
409. Jfr Hagedorn Thomsens läsning av huvud
personen i Drottningens juvelsmycke som diktarens
kärleksförklaring till sig själv som diktare: ”Andro
gyneproblemet II”, 114.
410. Mälhammar, ”C.J.L. Almqvist, Drottningens
juvelsmycke”, 103. I en artikel om maskeradspelet i
Drottningens juvelsmycke skriver Mälhammar att ”en
dold kvinnlig fysionomi” är förutsättningen för tex
tens dramatiska avslöjandescener (d.v.s. gestalternas
intresse för huvudpersonens kön): ”Maskens typologi
i Drottningens juvelsmycke”, i Anders Burman, Roland
Lysell och Jon Viklund, red., Dramatikern Almqvist
(Hedemora, 2010), 192–203, här 193f.; jfr även Rosen
berg, ”Queer Tintomara”, 132f. Men den besatthet av
Lazuli Tintomaras kön som skrivs fram genom hela
Drottningens juvelsmycke är knappast beroende av de
eventuella möjligheterna att köna hen som kvinna
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utan hör snarare samman med osäkerheten – oavsett
hur den slutligen tolkas.
411. Littberger Caisou-Rousseau, Över alla
gränser, 39–48. Hennes resonemang utgår från be
rättarens opålitlighet och osäkerheten om kroppens
könskarakteristika. Däremot argumenterar hon, till
skillnad från mig, inte för att könskarakteristika i sig
inte behöver vara uttryck för kön.
412. Ibid., 39f.
413. Ibid., 47.
414. Svedjedal, Rosor, törnen, 81. I ”Almqvist och
namnen”, 65, skriver Svedjedal också att det ”står
klart att hon till sitt biologiska kön är en flicka”.
415. Butler, Gender Trouble. Se ”Könets natur”.
416. Salamon, Assuming a Body, 62. Min övers.
Orig.: ”between the material particularity of any one
body and the network of forces and contexts that
shape the material and the meaning of that body”.
417. Jag instämmer i Anders Perssons tolkning
att det är hertig Carl kirurgerna syftar på: ”Försonarn
vid sitt bröst, en stjernkrönt Qvinna”, 98. Persson argu
menterar utifrån en läsning av hertig Carls begär till
den ”hermafroditiska” kroppen.
418. Som Borgström påpekat är det alltså
sexualiteten som gjort att ordningsmakten intresse
rar sig: ”Carl Jonas Love Almqvist”, 82.
419. Anders Persson, ”Försonarn vid sitt bröst, en
stjernkrönt Qvinna”, 90f.
420. Svedjedal, ”Något alltför djuriskt?”, 27.
Se även Svedjedal, Rosor, törnen, kap. ”Tintomara
(1834)”. Om Lazuli Tintomara som himmelskt djur,
se även Henry Olsson, ”C.J.L. Almquist, Drottningens
Juvelsmycke”, 153–160; Holmberg, C.J.L. Almqvist, 287ff.;
Desertrain, A Study of Love, 312–351; Anders Persson,
”Försonarn vid sitt bröst, en stjernkrönt Qvinna”, 100f.
421. Svedjedal, ”Något alltför djuriskt?”, 24.
422. Ibid., 18.
423. ”Theater”, Aftonbladet, 26/9 1850.
424. T.ex. MacLeod, Embodying Ambiguity, 32.
425. Publius Ovidius Naso, Metamorfoser, övers.
Ingvar Björkeson (Stockholm, 2015), 121.
426. Weil, Androgyny and the Denial of Difference,
10, även kap. ”Androgyny and the Origins of Love”.
Min övers. Orig.: ”competing with, rather than com
plementing each other”.
427. Ruth Gilbert, Early Modern Hermaphrodites, 12. Se även t.ex. Hoeveler, Romantic Androgyny.
Hoeveler menar att de poeter hon undersöker
fascineras av androgynitet och använder den som
ideal – men att deras arbeten så småningom också
genomsyras av en självmedvetet sarkastisk ton som
sammanblandar androgynen med dess motsats
(direct opposite) ”hermafroditen”.
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428. Ruth Gilbert, Early Modern Hermaphrodites, 12.
429. Weil, Androgyny and the Denial of Difference, 47.

Min övers. Orig. ”the irony of irony, or the irony of andro
gyny”; ”reveals the hermaphrodite within the androgyne”.
430. Julia Ward Howe, The Hermaphrodite (Lin
coln, 2004), 194. Min övers. Orig.: ”individuals of low
organization, of feeble and uncertain impulse”.
431. Se ”De instabila stabila könen” i inlednings
kapitlet.
432. Howe, The Hermaphrodite, 195. Min övers.
Orig.: ”a heavenly superhuman mystery, one undivi
ded, integral soul”.
433. ”Theater”.
434. ”Rättegångs- och polissaker: Aftonbladet
lärer åter …”, Aftonbladet, 28/9 1850; ”Rättegångs- och
polissaker: Då Mamsell Sagers mål …”, Aftonbladet,
3/10 1850; ”Rättegångs- och polissaker: Vid i dag inför
…”, Aftonbladet, 17/10 1850.
435. Forss nämns dock inte i de tidningsartik
lar som Aftonbladet skriver om det hela. Det har inte
varit möjligt att hitta manuset till pjäsen.
436. ”Theater”.
437. Anders Persson, ”Försonarn vid sitt bröst, en
stjernkrönt Qvinna”, 57–64. Om inflytandet från Swe
denborg, se även t.ex. Lamm, ”Studier i Almquists
ungdomsdiktning”; Anders Burman, Politik i sak, 38ff.
438. Anders Persson, ”Försonarn vid sitt bröst, en
stjernkrönt Qvinna”, kap. ”Tintomara”.
439. Ibid., 91ff. Böhme använder inte själva be
greppsparet androgyn/hermafrodit, det införs enligt
Persson senare, av Franz von Baader.
440. Ibid., 94ff.
441. Även Desertrain har betonat Lazuli Tin
tomaras försök till varma vänskapsrelationer och
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möjligheterna att passera, och vissa könade kropps
delar anses i det sammanhanget problematiska: Ann

Kroon, FE/MALE asymmetries of gender and sexuality
(diss. Uppsala, 2007), särskilt 50ff.; Bremer, Kroppslinjer, särskilt 102ff.
551. Ahmed, ”’She’ll Wake Up One of These
Days and Find She’s Turned into a Nigger’”; Ahmed,
Strange Encounters, 125–133.
552. Butler, Gender Trouble, 42ff., 198ff.
553. Ibid., t.ex. 189ff., 198ff.
554. Jfr Danielle M. Seids diskussion om feno
menet i nutida populärkultur: ”Reveal”, Transgender
Studies Quarterly, 2014:1/2, 176–177.
555. Blanche, Banditen, 47. Se ”Att vara vit och
rik” i ”Folkhjälten”. Liknande konstellationer hör
dessutom till de allra vanligaste transmotiven i tidig
modern engelsk litteratur, särskilt dramatik: Chess,
Male-to-Female Crossdressing in Early Modern English Literature, 40, även kap. ”Doublecrossdressing Encounters”.
Enligt Chess fungerar dock parkonstellationerna som
ett sätt att avnaturalisera bägge parternas kön – en
slutsats som inte stämmer överens med min läsning av
paret Ehvald.
556. Tjeder, The Power of Character.
557. Lehnert, Maskeraden und Metamorphosen.
Min övers. Orig.: ”Die ehrenwerte Verkleidung: Die
treue Gattin in Männerkleidern”.
558. Begreppet är mitt eget, men gestalten har be
skrivits i tidigare forskning. Se främst Lehnert, Maskeraden
und Metamorphosen, kap. ”Der ehrenwerte Verkleidung”.
559. Horak, Girls Will Be Boys.
560. Se t.ex. Julie Wheelwright, Amazons and Military Maids: Women Who Dressed as Men in the Pursuit of Life,
Liberty and Happiness (London, 1989); Dekker och van de
Pol, Kvinnor i manskläder; Easton, ”Gender’s Two Bodies”.
561. Om drottning Kristinas manlighet, se t.ex.
Eva Hættner Aurelius, ”Den stora föreställningen:
Roller i drottning Kristinas självbiografi”, i Eva Borg
ström och Anna Nordenstam, red., Drottning Kristina:
Aktör på livets scen (Göteborg, 1995), 26–49; Eva
Borgström, ”Drottning Kristina och hermafroditens
tankefigur”, lambda nordica, 1998:1, 6–30; Kjell Lekeby,
Kung Kristina: Drottningen som ville byta kön (Stockholm,
2000); Eva Borgström, ”Manlighetsmotivet i drott
ning Kristinas självbigorafi”, i Eva Borgström, red.,
Makalösa kvinnor: Könsöverskridare i myt och verklighet
(Stockholm, 2002), 193–238.
562. Garber, Vested Interests, främst 67ff. Se även
”Att vara man” i ”Folkhjälten”.
563. Rosenberg, Byxbegär, 33.
564. Herman Bjursten, Två flammor (Stockholm,
1860), 27.
565. Se Garber, Vested Interests, kap. ”The Trans
vestite’s Progress”; Lehnert, Maskeraden und Metamor
phosen, kap. ”Der ehrenwerte Verkleidung”; Rosen

berg, Byxbegär, 32ff.
566. Sarah Grand, The Heavenly Twins (New
York, 1893), 458. Min övers. Orig.: ”’Your – what?’”; ”eve
ry vestige of colour gone from his countenance, yet not
convinced. ’What did you say?’ he repeated, aghast.”
567. Blanche, Vålnaden, 586.
568. Garber, Vested Interests, 202.
569. Blanche, Vålnaden, 599.
570. Ibid.
571. Ibid., 600.
572. Ibid., 615.
573. Ibid., 599.
574. Jfr tolkningen av relationen mellan ett lik
nande kärlekspar i Sigge Starks Uggleboet, i Heggestad,
”En smula karlavulna men ändå vekt kvinnliga”.
575. Att avslöjandet ofta sker genom (kvinnligt
kodade) bröst påpekas apropå sceniska byxroller av
Rosenberg, Byxbegär, 36.
576. Wilhelm von Braun, ”Reskamraten”, i
Berättelser och utkast (Stockholm, 1847), 29.
577. Lehnert, Maskeraden und Metamorphosen,
243f. Jfr Rosenberg, Byxbegär, 172.
578. Lehnert, Maskeraden und Metamorphosen, 244.
579. Sara Ahmed, The Cultural Politics of Emotion
(Edinburgh, 2004), 101–107.
580. Ibid., 105.
581. Ibid., 107.
582. Judith Butler, Genus ogjort: Kropp, begär och
möjlig existens (2004), övers. Karin Lindeqvist (Stockholm,
2006), 216, även kap. ”Frågan om social förändring”.
583. Bettcher, ”Evil Deceivers and Make-Believers”.
584. Garber, Vested Interests, 187, även kap. ”Cher
chez la Femme”. Min övers. Orig.: ”The profile is read,
the syndrome is diagnosed, the case is conjecturally
’solved’ – and then the whole picture dissolves.”
585. Som Halberstam påpekar är den kvinnliga
maskuliniteten en särskilt utsatt position, Female Mas
culinity, t.ex. 9.
586. Om hur vissa kulturella stereotyper upp
fattas som roliga per definition, se Tobias Hübinette
och Carina Tigervall, ”Japaner, japaner, japaner …:
Representationer av asiater i svensk samtidskultur”,
i Tobias Hübinette m.fl., red., Om ras och vithet i det
samtida Sverige (Tumba, 2012), 139–159. Hübinette och
Tigervall undersöker asiatiska stereotyper i Sverige
i dag, och tar upp transfeminina personer som ett
exempel i analogi med asiater, 150.
587. Carl Michael Bellman, ”Bacchi fest, sjette
gången firad på Barbara dag den 4 December 1771”,
i Handlingar rörande Bacchi ordenskapitel (Stockholm:
Bonniers, 1870), 166. Själva omklädningen sker på
141f. Se även Peter Lind, ”Strunt alt hvad du orerar”: Carl
Michael Bellman, ordensretoriken och Bacchi Orden (diss.
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Uppsala, 2014), 246f.
588. En kritik av detta fenomen i Sverige finns
t.ex. i Maria Ramnehill, ”Transkvinnor i komedier:
En tragisk historia”, Feministiskt Perspektiv, 17/1 2014,
https://feministisktperspektiv.se/2014/01/17/trans
kvinnor-i-komedier-en-tragisk-historia/.
589. Liliequist, ”Kvinnor i manskläder och åtrå
mellan kvinnor”, 81f.
590. Lev Tolstoj, Krig och fred. D. 2 (1867), övers.
Hjalmar Dahl (Stockholm, 1998), 133. Se Jennifer Wil
son, ”(Drag)ging Tolstoy into Queer Theory: On the
Cross-Dressing Motif in War and Peace”, Tolstoy Studies
Journal, 2014, 29–38.
591. Fredrika Bremer, Hemmet, 286.
592. Ibid.
593. Lehnert, Maskeraden und Metamorphosen,
84. Över huvud taget har transfeminitet en betydligt
längre scenisk tradition än transmaskulinitet, se
Krimmer, In the Company of Men, 28f.
594. Garber, Vested Interests, 176f.
595. Caroline Radcliffe, ”Dan Leno: Dame of
Drury Lane”, i Jim Davis, red., Victorian Pantomime: A
Collection of Critical Essays (Hampshire, 2011), 118–134,
här 124. Om pantomimens könsväxlingsroller, se
även t.ex. Jim Davis, ”’Slap On! Slap Ever!’: Victorian
Pantomime, Gender Variance, and Cross-Dressing”,
New Theatre Quarterly, 2014:3, 218–230; Jeffrey Rich
ards, The Golden Age of Pantomime: Slapstick, Spectacle
and Subversion in Victorian England, 2015, 29ff.
596. Radcliffe, ”Dan Leno”, 122ff.
597. Ibid., 124ff. Om transfemininitet på resp.
utanför scen, jfr Judith Butler, ”Performative Acts and
Gender Constitution: An Essay in Phenomenology
and Feminist Theory”, Theatre Journal 40, 1988:4, 527.
598. Lillian Schlissel, ”The Case Against Mae
West”, i Three Plays by Mae West: Sex, The Drag, The Pleasure Man (New York, 1997), 238. Min övers. Orig.: ”fe
male impersonation”; ”fairies or degenerates”. Se även
Marybeth Hamilton, ”’I’m the Queen of the Bitches’:
Female Impersonation and Mae West’s Pleasure Man”,
i Lesley Ferris, red., Crossing the Stage: Controversies on
Cross-Dressing (London, 1993), 107–130.
599. Sears, Arresting Dress, 98ff.
600. Radcliffe, ”Dan Leno”, 118.
601. [Aurora Ljungstedt] Claude Gerard, Hvardagslif (1877; Stockholm, 1878), 143.
602. Ibid., 145.
603. [Bondestam], Den moraliska kroppen, särskilt
138ff. Se även Maja Larsson [Bondestam], ”A Destruc
tive Solitude: On Single Men and the Frail Bounds
of Modern Life”, i Lars-Göran Tedebrand, red., Sex,
State and Society: Comparative Perspectives on the History of
Sexuality (Umeå, 2000), 195–207.
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604. [Bondestam], ”A Destructive Solitude”, 203.
605. Jens Ljunggren, ”Mellan kultur och natur:

Mannens kropp och gymnastikens uppgift”, i Claes
Ekenstam, red., Rädd att falla (Stockholm, 1998),
124–144, här 134.
606. Tjeder, The Power of Character.
607. Laskar, Ett bidrag till heterosexualitetens histo
ria, 141, även 141–152.
608. ”Svenskan i Norge”, Aftonbladet, 3/2 1850,
avd. Blandade ämnen.
609. Ibid.
610. ”Från en tid sedan nämndes från Norge
…”, Aftonbladet, 26/3 1850.
611. Ibid.
612. Bondestam, Tvåkönad, 188.
613. [Ljungstedt], En jägares historier, 605.
614. Johanna Lovisa Åkerbergs lefnad och äfventyr
(Stockholm, 1861), 14.
615. Lennartsson, Malaria urbana.
616. Ibid., 174, även kap. ”Den drömda staden”.
Om den moderna staden, se även Anna-Maria Häll
gren, Skåda all världens uselhet: Visuell pedagogik och reformism i det sena 1800-talets populärkultur (diss. Stockholm,
Möklinta, 2013), särskilt kap. ”Problem i huvudstaden”.
617. [Ljungstedt], Hvardagslif, 21.
618. Om offentliga kvinnor, prostitution
och vad det innebar att som kvinna befinna sig på
en stadsgata, se Svanström, Policing Public Women;
Lennartsson, Malaria urbana, 135ff.; Englund och
Kåreland, Rätten till ordet, 35.
619. Hällgren, Skåda all världens uselhet; jfr Åsa
Bharathi Larsson, Colonizing Fever: Race and Media
Cultures in Late Nineteenth-Century Sweden (diss. Upp
sala, Lund, 2016), 145, som skriver om det utifrån
etnologiska utställningar.
620. Lennartsson, Malaria urbana, 174f.; Häll
gren, Skåda all världens uselhet.
621. [Ljungstedt], Psykologiska gåtor, 5.
622. Ibid., 6.
623. Marshall Berman, Allt som är fast förflyktigas: Modernism och modernitet (1982), övers. Gunnar
Sandin (Lund, 1995), 13.
624. Ibid., 14.
625. Jfr Wendelius, Pengar, brott och andeväsen, 17.
626. Andreas Hedberg, En strid för det som borde
vara: Viktor Rydberg som moderniseringskritiker 1891–1895
(diss. Uppsala, Möklinta, 2012), 25.
627. Den svenska missionen var mycket riktigt
etablerad i södra Indien (bl.a. bland tamiler) och
Kina sedan mitten av 1800-talet, se Malin Gregersen,
Fostrande förpliktelser: Representationer av ett missionsuppdrag i Sydindien under 1900-talets första hälft (diss. Lund,
2010), 48; Anna Maria Claesson, Kinesernas vänner: En

analys av missionens berättelse som ideologi och utopi (diss.
Lund, Jönköping, 2001).
628. Stoler, Race and the Education of Desire, 100.
Min övers. Orig.: ”the philanthropic moralizing mission”.
629. Därmed inte sagt att missionärerna stödde
det koloniala projektet, se t.ex. Erik Sidenvall, The
Making of Manhood among Swedish Missionaries in China
and Mongolia, C. 1890–C. 1914 (Leiden, 2009), 1. Om ko
lonialism i Sverige, se t.ex. Michael McEachrane och
Louis Faye, red., Sverige och de Andra: Postkoloniala perspektiv (Stockholm, 2001); Gunlög Fur, Colonialism in the
Margins: Cultural Encounters in New Sweden and Lapland
(Leiden, 2006); Bharathi Larsson, Colonizing Fever.
630. T.ex. McClintock, Imperial Leather; Stoler,
Race and the Education of Desire; Somerville, Queering the
Color Line; Rohy, Anachronism and its Others. Om den
svenska utvecklingen, se Laskar, Ett bidrag till heterosexualitetens historia, kap. ”Sexualitet, utveckling och ärftlig
het”, samt Bondestams arbeten Den moraliska kroppen,
kap. ”Det fysiska äktenskapet” och Tvåkönad, kap. ”Från
kuriöst undantag till vetenskaplig nyckelfigur”.
631. Rohy, Anachronism and its Others. Se även
t.ex. Halberstams diskussion om queer temporalitet i
In a Queer Time and Place eller Freemans diskussioner
om queera asynkroniteter (queer asynchronies) i Time
Binds: Queer Temporalities, Queer Histories (Durham, 2010).
Mara Lee diskuterar konstruktionen av främlingskap
– ett begrepp som jag återkommer till i nästa avsnitt
– genom queer tid i sin avhandling i konstnärlig forsk
ning, När Andra skriver: Skrivande som motstånd, ansvar
och tid (diss. Göteborg, 2014), kap. ”Främmande tider”.
632. [Ljungstedt], Jernringen, 206.
633. Ahmed, Strange Encounters, 21f. Min övers.
Orig.: ”Strangers are not simply those who are not
known in this dwelling, but those who are, in their very
proximity, already recognised as not belonging, as being
out of place. Such a recognition of those who are out of
place allows both the demarcation and enforcement of
the boundaries of ’this place’, as where ’we’ dwell.”
634. Ahmed, Queer Phenomenology, 16. Min
övers. Orig.: ”Lines are both created by being followed
and are followed by being created.” Jfr Signe Bremers
applicering av Ahmed på transsexuellas berättelser
om möten med vården, och hennes begrepp ”linjärt
kön”, i Kroppslinjer, se främst 38ff.
635. Ahmed, Queer Phenomenology, 16. Min
övers. Orig. ”So in following the directions, I arrive,
as if by magic.”
636. Ibid., 112–120.
637. Rohy, Anachronism and its Others, 103. Min
övers. Orig.: ”race, like gender, is a relational system;
whiteness and maleness have no meaning without
their black and female others”.

638. Bettcher, ”Evil Deceivers and Make-Belie-

vers”. Min övers.
639. Halberstam, In a Queer Time and Place, 48.
Min övers. Orig.: ”as deception, dishonesty, and fraud”.
640. Lucy Bland och Laura L. Doan, ”General
Introduction”, i Sexology Uncensored: The Documents of
Sexual Science (Cambridge, 1998), 2. Jag använder be
greppet ”sexualvetenskap” som ett samlande begrepp
för de vetenskapliga fält som i slutet av 1800-talet
började undersöka, teoretisera och klassificera kön
och sexuellt begär. Den tidigare forskningen på
området är omfattande. Bland de verk som främst
haft betydelse för min undersökning kan nämnas
Foucault, Sexualitetens historia 1; Dreger, Hermaphrodites
and the Medical Invention of Sex; Harry Oosterhuis, Stepchildren of Nature: Krafft-Ebing, Psychiatry and the Making
of Sexual Identity (Chicago, 2000). För en översikt
av forskningsområdet, se t.ex. Heike Bauer, English
Literary Sexology: Translations of Inversion, 1860–1930
(Basingstoke, 2009), 2–14. En senare forskningsöver
sikt finns även i Debra A. Moddelmog, ”Modernism
and Sexology”, Literature Compass 11, 2014:4, 267–278.
I svensk kontext, se t.ex. Karin Johannisson, Den
mörka kontinenten: Kvinnan, medicinen och fin-de-siècle
(Stockholm, 1994); Laskar, Ett bidrag till heterosexualitetens historia, 277–310; Bondestam, Tvåkönad, kap. ”Om
fysisk och psykisk hermafroditism”.
641. Tiina Rosenberg, ”Introduktion”, i Amanda
Kerfstedt, Reflexer (Stockholm, 2010), 5.
642. Om Ulrichs, se t.ex. Ralph Matthew Leck,
Vita Sexualis: Karl Ulrichs and the Origins of Sexual Science
(Urbana & Chicago, 2016), 36ff. Om Hirschfeld, se
t.ex. Elena Mancini, Magnus Hirschfeld and the Quest for
Sexual Freedom: A History of the First International Sexual
Freedom Movement (Basingstoke, 2010), 115, 14.
643. [Victor Hugo Wickström] Dag Svenske,
”Det tredje släktet”, i Sanningar om Stockholm: Brev till
”landsorten” (Stockholm, 1907), 23. Wickströms text
publicerades först i Jämtlandsposten, som han var
redaktör för, och skrevs som reaktion på mediebevak
ningen av rättegången mot Nils Santesson. Wick
ström brukar räknas som en av homoaktivismens
pionjärer i Sverige: Greger Eman, ”1907: Det homo
sexuella genombrottet”, i Göran Söderström, red.,
Sympatiens hemlighetsfulla makt: Stockholms homosexuella
1860–1960 (Stockholm, 1999), 149–164, främst 162f.
644. [Wickström], ”Det tredje släktet”, 22.
645. Ibid., 25.
646. Santesson gjorde detsamma, genom att
åberopa Richard von Krafft-Ebing (en av de största
auktoriteterna på området) i rättegången: Eman,
”1907: Det homosexuella genombrottet”, 151.
647. Oosterhuis, Stepchildren of Nature, 149f.
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Min övers. Orig.: ”considered himself not so much a
patient but an informant”.
648. Ibid., 129.
649. Prosser, Second Skins, 147. Min övers. Orig.:
”the case histories’ editor”.
650. Ibid., 140–152. Om fallbeskrivningarna
som självbiografier, se även Oosterhuis, Stepchildren of
Nature, kap. ”Autobiography and Sexual Identity”; Mak,
Doubting Sex, 70ff. Det var naturligtvis inte alltid så att
sexualvetenskapliga teorier skapades i samarbete med
patienter. Jfr t.ex. ett finskt fall som diskuteras av Min
na Uimonen i ”Man and Woman? A Case of Contrary
Sexual Feeling in 1882 in Finland”, i Lars-Göran Tede
brand, red., Sex, State and Society: Comparative Perspectives
on the History of Sexuality (Umeå, 2000), 127–142.
651. Ralph Werther (pseud.), Autobiography of an
Androgyne (1918; New Brunswick, 2008), 30f. Om hur
Werther vidareutvecklar och går i dialog med sexual
vetenskapliga texter, se Tracy Hargreaves, Androgyny
in Modern Literature (Houndmills, 2005), 27ff.; Scott
Herring, ”Introduction”, i Werther, Autobiography of an
Androgyne, xxff.
652. Werther, Autobiography of an Androgyne,
4. Min övers. Orig.: ”physicians, lawyers, legislators,
psychologists and sociologists”.
653. Herring, ”Introduction”, xviff.
654. Ibid., xxv. Min övers. Orig.: ”As much as
Autobiography is a condensed Psychopathia Sexualis,
it is just as often a lengthy retort to Krafft-Ebing’s
monolithic text”.
655. T.ex. har Lisa Duggan skrivit om hur
människor definierade sig själva utifrån sexologiska
förklaringsmodeller, som i sin tur skapats utifrån
tidningsartiklar och liknande, som i sin tur skapats
av verkliga berättelser, ”The Trials of Alice Mitchell:
Sensationalism, Sexology, and the Lesbian Subject in
Turn-of-the-Century America”, Signs, 1993:4, 791–814.
656. Daniel Paul Schreber, Denkwürdigkeiten eines
Nervenkranken (1903; Frankfurt am Main, 1985), 192.
Min övers. Orig.: ”Strahlen oder Gottesnerven”.
657. Freuds Schreber-tolkning har varit föremål
för flera forskares intresse, t.ex. Garber, Vested Interests,
205ff.; [Jack] Judith Halberstam, Skin Shows: Gothic Horror
and the Technology of Monsters (Durham, 1995), 107–125.
658. Detta dras ytterligare ett varv av de fiktiva
berättelser som baserats på Schrebers liv och/eller
självbiografi. På svenska finns t.ex. Fabian Kastner,
Lekmannen: En dement komedi (Stockholm, 2013).
659. Oosterhuis, Stepchildren of Nature, 149.
660. Bauer, English Literary Sexology, 79. Min
övers. Orig.: ”scientia sexualis […] is deeply embedded in
the literary sphere”.
661. Ibid., kap. ”How To Imagine Sexuality?”;
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även Jill L. Matus, Unstable Bodies: Victorian Representations of Sexuality and Maternity (Manchester, 1995); Har
greaves, Androgyny in Modern Literature; Anna Katharina
Schaffner, Modernism and Perversion: Sexual Deviance in
Sexology and Literature, 1850–1930 (Hampshire, 2012). För
en översikt av forskningen om sexualvetenskapens och
skönlitteraturens växelverkan, se Moddelmog, ”Mo
dernism and Sexology”, 270ff. Ur svenskt perspektiv
betonas detsamma av Eva Borgström, Berättelser om det
förbjudna: Begär mellan kvinnor i svensk litteratur 1900–1935
(Göteborg & Stockholm, 2016), särskilt 230ff.
662. Moddelmog, ”Modernism and Sexology”, 270.
663. Halberstam, Female Masculinity, 79ff. Det
sägs att Una Troubridge ska ha läst högt för Hall ur
texter av Havelock Ellis, Magnus Hirschfeld och Richard von Krafft-Ebing medan denna skrev romanen:
Hargreaves, Androgyny in Modern Literature, 175, not
28, som hänvisar till Diana Souhamis The Trials of
Radclyffe Hall (1999). Heike Bauer har också visat hur
Hall inte bara använder sig av utan också argumen
terar mot sexualvetenskapliga teorier med hjälp av
porträttet av Stephen: English Literary Sexology, kap.
”Stephen Gordon Super-Invert”.
664. Min övers. Citerat i Oosterhuis, Stepchildren
of Nature, 207, där den engelska översättningen är
”Krafft-Ebing people”.
665. I Dodo Parikas sammanställning av HBTlitteratur finns 13 verk inom transkategorin, varav 6 är
svenska. De enda äldre verken är Lasse-Majas självbio
grafi och Drottningens juvelsmycke, se HBT speglat i litteraturen (Lund, 2009), kap. ”Bokstaven T i HBT”. Sebastian
Lönnlövs sammanställning anger fler: 73 böcker varav
14 svenska (och 6 skönlitteratur, inkl. serier), samtliga
från 1990- och 2000-tal, HBTQ: Böcker bortom normen
(Lund, 2014), kap. ”Trans”. I Lönnlövs bok finns också
ett kort avsnitt om transhistoria, där Reflexer och ”Ett
sällsamt öde” nämns, 37f.
666. Amanda Kerfstedt, Reflexer (Stockholm:
Gebers, 1901), 276. Reflexer publicerades tidigare
samma år i tidskriften Iduns romanbibliotek, i deras
följetongsbilaga med början i juni, Idun 1901:22. Jag
har valt att använda mig av Gebers utgåva, som jag
uppfattar som mer genomarbetad. Min tolkning
skiljer sig från Maria Anderssons (som är av motsatt
åsikt): Att bli människa, 10. Skillnaderna mellan de två
utgåvorna rör främst en av sidointrigerna, där den
unga Fanny skänker bort sitt föräldraarv för att hjälpa
sin ungdomskärlek. Transaktionerna är tydligare i
Gebers utgåva, som också innehåller ett kort kapitel
där Fannys känslor förklaras. Att Gebers utgåva kom
efter Iduns publicering framgår av anmälan i J. N-o,
”Litteratur”, Idun 1901:46. Sidhänvisningar till Gebers
utgåva görs hädanefter i texten.

667. Maria Andersson, Att bli människa, 217. Just
häradshövdingar är ofta skönlitterära hjältar i slutet
av 1800-talet: Eric Johannesson, Den läsande familjen:
Familjetidskriften i Sverige 1850–1880 (diss. Uppsala,
Stockholm, 1980), 167, 221. Anderssons analys finns i
Att bli människa, kap. ”Att bekänna sitt inre”. Hon läg
ger, liksom jag, stor vikt vid bekännelsen i sin analys.
Andersson ser Walters (bristande) självkontroll som
en väsentlig del av berättelsen, och läser den utifrån
detta som en beskrivning av hur borgerlighetens ideal
hela tiden riskerar att rämna. Utifrån Garbers teori
om transgestalten som uttryck för en kategorikris
menar Andersson att Walters hemlighet skapar oro i
berättelsen och argumenterar för att Walters kvinno
liv ”riktar uppmärksamheten mot ett samhälle statt i
förändring”: Att bli människa, 212. Andersson har även
skrivit ett efterord till nyutgåvan av romanen: ”Efter
ord”, i Amanda Kerfstedt, Reflexer (1901; Stockholm,
2010), 244–254. I övrigt finns bara forskning om Kerf
stedts författarskap generellt. En översikt av denna
finns i Maria Andersson, Att bli människa, 27ff.
668. Om mottagandet, se Maria Andersson, Att
bli människa, 210ff.
669. H. Lbg., ”Literatur”, Hufvudstadsbladet,
17/12 1901.
670. C.D.A. Wirsén, Vårt land, 29/11 1901, citerat
ur Maria Andersson, Att bli människa, 213.
671. Annons i Dagens Nyheter, 10/1 1901.
672. Prosser, Second Skins, 126. Min övers. Orig.:
”grants”; ”vouching both for its representationality
(authenticity) and its representativeness (exemplarity)”.
673. Enligt Maria Andersson är syftet med
förordet att distansera sig från bokens handling. Hon
påpekar att detta utgör Kerfstedts enda förord inom den
vuxenlitterära produktionen och att det skiljer sig från
dem hon skrev till sina barnböcker: Att bli människa, 44.
Förord av författaren återkommer också i andra böcker
om könsöverskridare. I den andra upplagan av Brita
von Horns Bobo och aristokraterna flyttades t.ex. ett stycke
ur boken i efterhand ut till ett förord. Horns roman är
en melodramatisk uppgörelse med samhällets förlju
genhet och kamp mot (manliga) homosexuella, och
förordet avslutas: ”Vad den homosexuella lögnen [d.v.s.
att homosexuella tvingas ljuga om sin läggning] kostat
samhället av människovärde, livslycka och arbetskraft
är oberäkneligt.” Jfr Brita von Horn, Bobo och aristokraterna (Malmö, 1944), [5] och (Stockholm, 1938), 411.
674. Som redan nämnts var Hirschfeld den
första som samlade transidentiteter och -uttryck i en
egen grupp, som särskiljdes från homosexualitet. Även
tidigare hade dock andra sexualvetenskapsmän beskri
vit beteenden som vi skulle kunna kalla transvestitiska.
Krafft-Ebing beskriver t.ex. fyra sådana fall i Psychopa-

thia Sexualis: Vern L. Bullough och Bonnie Bullough,
Cross Dressing, Sex, and Gender (Pennsylvania, 1993), 204ff.
675. Amanda Kerfstedt, Reflexer (1901; Stock
holm, 2010).
676. Denna utveckling sker främst efter 1850
i Sverige, enligt Bondestam, Tvåkönad, 192 och kap.
”Från kuriöst undantag till vetenskaplig nyckelfigur”.
677. Dreger, Hermaphrodites and the Medical In
vention of Sex; Bondestam, Tvåkönad, 177f.
678. Mak, Doubting Sex, särskilt kap. ”The Turn
Inwards”.
679. I den utvecklingen var arbetet mot krimi
naliseringen av samkönade sexuella handlingar avgö
rande. Även här var den tyska utvecklingen betydelse
full för svensk del, inte minst det arbete som drevs av
Hirschfeld. Se t.ex. Mancini, Magnus Hirschfeld and the
Quest for Sexual Freedom.
680. Oosterhuis, Stepchildren of Nature, 29. Min
övers. Orig.: ”something of an obsession”.
681. Somerville, Queering the Color Line. Se även
t.ex. Schiebinger, Nature’s Body, kap. ”Theories of
Gender and Race”; McClintock, Imperial Leather; Stoler,
Race and the Education of Desire. Utifrån svensk kontext,
se främst Laskar, Ett bidrag till heterosexualitetens historia, främst 145ff., 251–277.
682. Gunnar Broberg och Mattias Tydén, Oöns
kade i folkhemmet: Rashygien och sterilisering i Sverige
(1991; Stockholm, 2005), 15.
683. Lena Berggren, Nationell upplysning: Drag
i den svenska antisemitismens idéhistoria (diss. Umeå,
Stockholm, 1999), 65.
684. Laskar, Ett bidrag till heterosexualitetens
historia, 283.
685. Oosterhuis, Stepchildren of Nature, särskilt
kap. ”Psychiatry’s Panacea”. Om degenerationsläran
i Sverige, se Laskar, Ett bidrag till heterosexualitetens
historia, främst 279ff.
686. Maria Andersson, Att bli människa, 215.
687. Laskar, Ett bidrag till heterosexualitetens
historia, 256f.
688. Om dessa, se Henri F. Ellenberger, The
Discovery of the Unconscious: The History and Evolution of
Dynamic Psychiatry (London, 1970).
689. Se Judith Butler, Gender Trouble, kap. ”Freud
and the Melancholia of Gender”; Bodies That Matter,
233ff.; The Psychic Life of Power: Theories in Subjection
(Stanford, 1997), 132–150.
690. Om psykoanalysens och psykiatrins förkla
ringar, se t.ex. Bullough och Bullough, Cross Dressing,
Sex, and Gender, 213–221.
691. Ivan Dalley Crozier, ”Taking Prisoners:
Havelock Ellis, Sigmund Freud, and the Construction
of Homosexuality, 1897–1951”, Social History of Medi-
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cine, 2000:3, 456.
692. Grand, The Heavenly Twins, bok 1 kap. XII
och XIX, bok 4. Relationen mellan tvillingarna i
Reflexer har undersökts mer utförligt av Maria An
dersson, Att bli människa, 224ff. och i studentarbetet
Emi-Simone Zawall, ”’Men från i afton ska du bli en
man, Walter’: En studie av de utopiska dragen i Amanda
Kerfstedts roman Reflexer” (opublicerad B-uppsats i
litteraturvetenskap, Stockholms universitet, 2011). Om
en tvillingliknande gemenskap som androgyn utopi, se
Eva Heggestads analys av Fredrika Bremers Syskonlif i
En bättre och lyckligare värld: Kvinnliga författares utopiska
visioner 1850–1950 (Eslöv, 2003), särskilt 49ff.
693. Pausanias, Description of Greece. 4, Books
VIII.22–X, övers. William Henry Samuel Jones
(Cambridge, 1935), 311.
694. Senare används tvillingarnas samtal som
förklaring till Walters besatthet av klänningarna –
han köper dem för att ge systern det hon skulle ha
fått om hon hade levat. Men den kan förstås även lä
sas som ett tecken på ett befintligt barndomsintresse.
695. Halberstam, Female Masculinity, 6. Detta på
pekas även av Maria Andersson, Att bli människa, 217.
696. Oosterhuis, Stepchildren of Nature, 32. I
läkarkårens självbild under 1800-talet kunde också
religionen ingå som en viktig del och det är alltså inte
fråga om att den skärs av från läkarrollen, se Motzi
Eklöf, Läkarens ethos: Studier i den svenska läkarkårens
identiteter, intressen och ideal 1890–1960 (diss. Linköping,
2000), 198. Om Reflexer som en tidstypisk bild av den
samtida idealiseringen av läkarvetenskapen, se Maria
Andersson, Att bli människa, 213ff. Att ”the ’doctor
as saviour’ motif” så småningom försvinner har av
Dreger angetts som en av orsakerna till att självupp
levda berättelser av intersexpersoner senare under
århundradet ökar: Hermaphrodites and the Medical
Invention of Sex, 172.
697. Gunnar Ahlström, Det moderna genombrottet
i Nordens litteratur (Stockholm, 1947), 406.
698. [Karl M. Baer] .. Body, Aus eines Mannes
Mädchenjahren (Berlin, 1907), 193f. Min övers. Orig.:
”Sie sind gerade so gut ein Mann wie ich auch!” Se
även t.ex. Heede, ”Lili: en projektionsyta”. Om Baer, se
t.ex. Mak, Doubting Sex, kap. ”Scripting the Self”.
699. Se t.ex. Signe Bremer, Kroppslinjer.
700. Michel Foucault, ”Introduction”, i Herculine
Barbin: Being the Recently Discovered Memoirs of a Nineteenth-Century French Hermaphrodite (New York, 1980),
xiii.
701. Butler, Gender Trouble, kap. ”Foucault,
Herculine, and the Politics of Sexual Discontinu
ity”; Mak, Doubting Sex, kap. ”Herculine Barbin”.
Butler påpekar också att Foucaults introduktion till
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memoarerna motsägs av hans Sexualitetens historia.
Vad gäller svensk utveckling ger Maja Bondestam
Foucault delvis rätt. Hon menar att både möjligheter
och tolkningsföreträde varierar men skriver att ”ett
visst överseenden [sic] kan ändå sägas utmärka det
svenska sammanhanget”: Tvåkönad, 96.
702. Oosterhuis, Stepchildren of Nature, kap. ”The
Comfort of Togetherness”.
703. Om översättningarna, se Oosterhuis, Stepchildren of Nature; Bauer, English Literary Sexology, 30–42.
704. Just genom sin popularitet blev Psycho
pathia Sexualis både betydelsefull och omtvistad.
Det var en sak att vetenskapsmän skrev om sådana
ämnen för varandra, en helt annan att de spreds i
bredare lager: Oosterhuis, Stepchildren of Nature, 275ff.
705. Foucault, Sexualitetens historia 1, 58.
706. Ibid., särskilt 43–58.
707. Maria Andersson, Att bli människa, 175f.,
kap. ”Att bekänna sitt inre”.
708. Aleksa Lundberg, ”Transpersoner finns
överallt – ibland är det kyrkoherden”, 3/5 2015,
https://feministisktperspektiv.se/2015/05/03/antli
gen-bekraftades-det-som-pagick-i-mig/.
709. Uttalandet skulle också kunna läsas som ett
sätt att hålla ifrån sig stereotypen av specifikt en transvestit. Att transsexuella tvingas förhålla sig till (och hålla
ifrån sig) en stereotyp transvestism skriver Signe Bremer
om i Kroppslinjer, kap. ”Den hotfulla transvestiten”.
710. Olive Schreiner, The Story of an African
Farm (1883; Oxford, 2008), 213. Min övers. Orig.: ”the
imploring blue eyes […] fixed on the frill abstractedly”.
Vi vet inte om Kerfstedt hade läst Schreiner. Det är
mycket möjligt, men det är inte poängen. Snarare är
det rimligt att med Sven Linnér säga att de tillhör
samma klass texter: ”Komparation”, i Litteraturhistoriska argument: Studier i en vetenskaps metodpraxis (Stock
holm, 1964), 12ff.
711. Prosser, Second Skins, 99f.; Garber, Vested
Interests, 134ff.; 205ff. Detta påpekas i förbigående även
av Maria Andersson, Att bli människa, 301, not 698,
som hänvisar till Garber.
712. Prosser, Second Skins, 100. Min övers. Orig.:
”with remarkable consistency”.
713. Rosenberg, ”Introduktion”, 6.
714. Woolfs författarideal är androgynt och
essän skrevs parallellt med romanen Orlando (1928),
där huvudpersonen flera gånger växlar kön. Om
androgynidealet i bägge texterna, se Hargreaves,
Androgyny in Modern Literature, kap. ”Virginia Woolf”.
715. Oosterhuis, Stepchildren of Nature, särskilt
kap. ”Plato Was Not a Filthy Swine”, 164ff.
716. Som Maria Andersson påpekat är Reflexer
Kerfstedts enda roman med en skilsmässa. Annars vi

sar Kerfstedt ofta ”kvinnor som uthärdar i äktenska
pet till varje pris”: Att bli människa, 230. Kanske utgörs
skillnaden av att huvudpersonen här är en man. Hans
roll är inte att uthärda (eller att uthärdas med), utan
att hitta en relation där han blir accepterad.
717. Jfr ibid., 228.
718. Om den religiösa diskursen, se ibid., 215f.
719. Så tolkas det t.ex. i ibid., 216.
720. Jfr ibid., 228.
721. Ibid., 236.
722. Ibid., 234f. I övrigt håller jag med Andersson
om att bekännelserna i Reflexer (de återkommer i flera
av sidohandlingarna) har en normaliserande funktion.
723. Se t.ex. Signe Bremer, Kroppslinjer.
724. [Frida Stéenhoff] Harold Gote, ”Ett säll
samt öde”, i Kring den eviga elden (Stockholm, 1911),
40–64, här 57. Sidhänvisningar ges hädanefter i tex
ten. Forskningen om ”Ett sällsamt öde” är begränsad.
Eva Borgström skriver om den ur ett lesbiskt perspek
tiv i ”Frida Stéenhoff, Ellen Key och den samkönade
kärleken”, Tidskrift för genusvetenskap, 2012:3, 35–59,
här 44ff., något utvecklat i hennes Berättelser om det förbjudna, 43ff. Vidare har novellen översiktligt behand
lats i texter om Stéenhoffs författarskap. Främst bör
nämnas Christina Carlsson Wetterbergs biografi, som
kortfattat tar upp ”Ett sällsamt öde”: … bara ett öfverskott
af lif …: En biografi om Frida Stéenhoff (Stockholm, 2010),
237f. och hennes efterord till en antologi där novellen
ingår, ”Efterord”, i Blott ett annat namn för ljus: Tre texter
(Stockholm, 2007), 177–186. Därtill skriver Beatrice
Zade kort men berömmande om novellen i sin biogra
fi Frida Stéenhoff: Människan, kämpen, verket (Stockholm,
1935), 166.
725. Kring sekelskiftet uppstod en mängd
nya begrepp för det vi i dag kallar homo, trans och
intersex. Se t.ex. Oosterhuis, Stepchildren of Nature,
kap. ”Classifying and Explaining Perversion”. Om nya
begrepp i Sverige, se Laskar, Ett bidrag till heterosexualitetens historia, 287. För en översikt av inversionsbe
greppet, d.v.s. den vanligaste engelska motsvarigheten
till det som i dag kallas trans, homo och intersex, se
t.ex. Halberstam, Female Masculinity, 76–83.
726. Övriga noveller i samlingen hade publicerats tidigare i olika tidskrifter, men ”Ett sällsamt öde”
var nyskriven: Carlsson Wetterberg, … bara ett öfverskott
af lif …, 237. Nyutgåvan var i ovan nämnda Blott ett
annat namn för ljus.
727. Jfr Borgström, Berättelser om det förbjudna,
44. Om explosionen av diskussioner och samtal om
könsöverskridanden kring sekelskiftet 1900 i Sverige,
se t.ex. Rydström, Sinners and Citizens, 2003, 43–53.
Om den stora mängden tidningsartiklar om just
transmaskulina personer i USA under samma tid, se

t.ex. Re-Dressing America’s Frontier Past, 31f.; Horak, Girls
Will Be Boys, 9.
728. Det kan vara värt att notera – och skulle
förtjäna större utrymme än vad det finns plats för här
– att både Stephen och Mikael även nationsmässigt är
hemlösa: de lämnar sina hemländer för att kunna leva
som de vill. Det kan kopplas till hur jag beskrev att trans
gjordes som avvikande nationalitet i kapitlet ”Ytans
gränser” – även i ”Ett sällsamt öde” tycks könsöverskri
dandet höra hemma någon annanstans än i Sverige.
729. Huruvida Stephen ska läsas som en mas
kulin kvinna eller som man har debatterats. Lesbiska
läsningar av romanen har kritiserats av Prosser,
som analyserar huvudpersonen som transsexuell:
Second Skins, kap. ”’Some Primitive Thing Conceived
in a Turbulent Age of Transition’”. Halberstam har i
stället argumenterat för att romanen ska läsas utifrån
kvinnlig maskulinitet: Female Masculinity, kap. ”’A
Writer of Misfits’”. För en översikt av forskningen om
The Well of Loneliness, se Laura L. Doan och Jay Prosser,
”Introduction”, i Palatable Poison: Critical Perspectives on
The Well of Loneliness (New York, 2002), 1–31.
730. Om Stéenhoffs intresse för radikala idéer
om kärlek och sexualitet, se främst Borgström, Berättelser om det förbjudna, 33–64. Stéenhoff tog uppskat
tande del av åtminstone en föreläsning av Magnus
Hirschfeld och reste vid flera tillfällen till Paris – se
Carlsson Wetterberg, … bara ett öfverskott af lif …, 72,
130, 244f. – där Hall deltog i kretsarna kring Natalie
Barney. Om de senare, se t.ex. Shari Benstock, Women
of the Left Bank: Paris, 1900–1940 (Texas, 1986).
731. Love, Feeling Backward, 113. Min övers.
Orig.: ”unwanted third”.
732. Jfr Borgström, Berättelser om det förbjudna, 47.
733. Love, Feeling Backward, 100, även kap.
”Spoiled Identity”. Min övers. Orig.: ”In the years
since gay liberation, Hall’s novel has been singularly
out of step with the discourse of gay pride.”
734. Sara Ahmed, The Promise of Happiness
(Durham, 2010), 95ff., se även hela kap. ”Unhappy
queers”. I korthet skriver Ahmed också om The Well of
Loneliness i Queer Phenomenology, 104f.
735. Ahmed, The Promise of Happiness, 98. Min
övers. Orig.: ”an unhappiness-cause for the others
whom they love, who share their place of residence”.
736. Ahmed, The Promise of Happiness, 99f. Ahmed
argumenterar därmed emot t.ex. Prosser, som menar
att Stephen ger Mary till Martin och läser det som ett
bevis på Stephens identifikation med Martin, d.v.s. med
den heterosexuelle mannen (i motsats till att identifiera
sig med en lesbisk relation): Prosser, Second Skins, 166.
737. Ahmed, The Promise of Happiness, 100. Min
övers. Orig.: ”A queer lover might not be able to cause
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happiness for her beloved if her beloved cannot bear
being rejected by the straight world.”
738. Borgström påpekar att han tar livet av sig
på samma sätt som Sapfo, enligt vissa legender, ska ha
gjort, av olycklig kärlek: Berättelser om det förbjudna, 47.
739. Detta är ytterligare en betydelsefull skill
nad gentemot The Well of Loneliness, där den inverte
rade Stephen är självklar huvudperson. Betydelsen av
Marys femme-position diskuteras i Clare Hemmings,
”’All My Life I’ve Been Waiting for Something …’:
Theorizing Femme Narrative in The Well of Loneliness”,
i Laura L. Doan och Jay Prosser, red., Palatable Poison:
Critical Perspectives on The Well of Loneliness (New
York, 2002), 179–196.
740. ”Manliga damkomiker i kvinnokläder”,
u.å., 4100, Polismuseets arkiv. Om liknande fotografier i nordamerikansk kontext, se Sears, Arresting
Dress, 86ff.; Rebekah Edwards, ”’This Is Not a Girl’: A
Trans* Archival Reading”, Transgender Studies Quarterly, 2015:4, 650–665.
741. Om damkomiker, se Söderström, ”Damko
mikern”. I SAOB anges den första användningen till
1890: ”dam-komiker”, Svenska Akademiens Ordbok, 1997,
http://g3.spraakdata.gu.se/saob. Uttrycket förekom
även tidigare, t.ex. gör Dagens Nyheter redan 1878 re
klam för ”Herr Max Fechner, Damkomiker”: ”Alham
bra Variété-Teatern”, Dagens Nyheter, 15/6 1878.
742. ”På varietén”, Nya Pressen, 7/5 1894.
743. En sökning på ”damkomiker” bland Kung
liga bibliotekets digitaliserade dagspress (som när
detta skrivs innehåller fem tidningar som gavs ut un
der den aktuella perioden) ger 165 träffar 1878–1936,
främst annonser kring sekelskiftet 1900. Sökning
”damkomiker”, http://tidningar.kb.se/?q=damkomiker.
744. Lundströms liv har även behandlats i
Rydström, Sinners and Citizens, 2003, 125f.; Söder
ström, ”Damkomikern”. Rydström skriver något mer
om Lundström i Sinners and Citizens: Bestiality and
Homosexuality in Sweden, 1880–1950 (diss. Stockholm,
2001), 139ff. I ”Varför behövs transhistoria?” poäng
terar Rydström att Lundström kan läsas utifrån både
homo- och transperspektiv.
745. ”Manliga damkomiker i kvinnokläder”.
Vad som tycks vara originalen finns i ”Lundström,
Carl August. Porträtt”, u.å., Polisärenden 3, Krimi
nalavdelningen/F XI b, Överståthållareämbetet.
746. Johan A. Lundin, Predikande kvinnor och gråtande män: Frälsningsarmén i Sverige 1882–1921 (Malmö,
2013), 77ff.
747. Ibid., 115.
748. Se ”Den manhaftiga kvinnan” i kapitlet
”Ytans gränser”.
749. Polisen tog ofta hand om porträtt som
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häktade bar på sig, men tog även egna som ibland är
förvillande lika de ”vanliga” visitkortsporträtten: Anja
Petersen, På visit i verkligheten: Fotografi och kön i slutet
av 1800-talet (diss. Lund, Eslöv, 2007), 108ff. Petersen
diskuterar transmaskulinitet och visitkortsporträtt,
men menar att det finns ”inga eller få” motsvarande
porträtt av män (128) – något som alltså motsägs av
damkomiker-bilderna. Om visitkortsporträtt, se även
Solfrid Söderlind, Porträttbruk i Sverige 1840–1865: En
funktions- och interaktionsstudie (diss. Linköping, Stock
holm, 1993), 206ff.; Ann-Sofi Forsmark, Stockholmsfotografer: En fotografihistoria från Stockholms stadsmuseum
(Stockholm, 2012), 82ff.
750. Som tidigare nämnts behöver inte trans
femininitet ha att göra med vad vi i dag skulle kalla en
transidentitet, se ”En gemensam historia?” i inledningskapitlet. Arne Nilsson har i flera arbeten undersökt
svensk manlig homosexuell subkultur under 1900-talet.
Om femininitet i sådana subkulturer, se t.ex. hans Såna
& riktiga karlar (Göteborg, 1998), 114–125.
751. Oosterhuis, Stepchildren of Nature, 38, passim.
752. Ibid., 142; kap. ”Plato was not a Filthy
Swine” och ”Superior Degenerates”.
753. Pontus Wikner, Psykologiska självbekännelser
(Stockholm, 1971), 47.
754. Foucault, Sexualitetens historia 1. Om homosexuell identitet i slutet av 1800-talet, se även Ooster
huis, Stepchildren of Nature, kap. ”The Birth of the Modern
Homosexual”, som ger en mer nyanserad beskrivning.
Att synen på kön och sexualitet förändrades kring sekel
skiftet råder det inga tvivel om, men fullt så identitetslös
som Foucault vill göra tiden innan dess var den kanske
inte. Halberstam skriver t.ex. att även långt tidigare
fall låter oss ”think about the emergence of a notion of
sexual identity as a long process rather than the result of
an intense period of medical research and social reform”.
Female Masculinity, 75.
755. Rydström, Sinners and Citizens, 2003, 117ff.,
134ff.; Laskar, Ett bidrag till heterosexualitetens historia, 297.
756. Laskar, Ett bidrag till heterosexualitetens histo
ria, 296f.
757. ”Förhörsprotokoll: Lundström, Carl Au
gust” (nr 41, 20/1 1896; nr 44, 25/3 1896; nr 430, 31/7
1891; nr 453, 20/9 1891; nr 41, 15/1 1893; nr 41, 22/2
1898), Överståthållareämbetet. Polisärenden 3. Kri
minalavdelningens femte rotel/Lösdrivaravdelning
en. FIc:1. Framför allt användes lösdriverilagen när
Lundström arresterades. Enligt Rydström var detta
standard, polisen åtalade sällan för homosexualitet
före 1900-talet: Sinners and Citizens, 2003, 134ff.
758. Teleny: Or, The Reverse of the Medal (1893;
Paris, 2005), 111. Min övers. Orig.: ”There are men
who, though in love with their own sex, only care for

them in women’s clothes”.
759. Letters from Laura and Eveline: Giving an
Account of Their Mock-Marriage, Wedding Trip Etc. (1903;
Richmond 2013), 12. Min övers. Orig.: ”it was yet so
awfully delicious to be taken for a woman, and addressed as a woman”.
760. Victor Arendorff, Begär: En bohems upplevelser
(Stockholm, 1949), 69.
761. Garber, Vested Interests, särskilt 130f.
762. Den manliga inversionen (d.v.s. transfemininitet) kopplades starkt till sexuell praktik, medan
den kvinnliga inversionen (transmaskulinitet) mer
beskrevs utifrån könsöverskridanden: Bauer, English
Literary Sexology.
763. Garber, Vested Interests, 67ff.
764. Anne Lister, No Priest but Love: Excerpts from
the Diaries of Anne Lister, 1824–1826 (Otley, 1992), 49.
Min övers. Orig.:”If my father had brought me up as a
son she would have married me as I am, had I stated
my case to her alone”.
765. Se t.ex. Halberstams användning i Female
Masculinity, särskilt 65–73. Se även t.ex. Easton, ”Gen
der’s Two Bodies”; Susan Clayton, ”Can Two and a Half
Centuries of Female Husbands Inform (Trans)Gender
History?”, Journal of Lesbian Studies 14, 2010:4, 288–302.
766. Jfr Sears, Arresting Dress, 96. Sears påpekar
att de sensationslystna tidningsartiklarna även måste
ha kunnat inspirera människor.
767. Stéenhoff skrev flera texter om köns
överskridande sexualitet, men de övriga behandlar
lesbiskhet. Borgström diskuterar ”Ett sällsamt öde”
som lesbisk novell i ”Frida Stéenhoff, Ellen Key och
den samkönade kärleken”; Berättelser om det förbjudna.
Hon behåller berättelsens manliga pronomen i större
delen av sin text, men använder kvinnliga pronomen
när hon pratar om Mikael som ung. Att ”Ett sällsamt
öde” är en lesbisk novell tycks tidigare forskning vara
ense om. Zade menar att novellen ”skildrar den könlösa
kärleken, en kvinna som med sin själs hela intensitet
älskar en annan kvinna”, Frida Stéenhoff, 166; Carlsson
Wetterberg tycks utgå ifrån att motivet är lesbiskt,
”Efterord”, 183f. och … bara ett öfverskott af lif …, 237f.;
Littberger Caisou-Rousseau skriver att ”novellen snarast
ger intryck av att handla om homosexualitet (närmare
bestämt lesbiskhet)”, Therese Andreas Bruce, 78. Maria
Andersson nämner också novellen, och kallar Mikael
för ”lesbisk transvestit”: Att bli människa, 300, not 668.
Även vid mottagandet av återutgivningen 2007 tolka
des novellen som lesbisk, vilket jag tidigare diskuterat i
”Att synliggöra alternativ: Förlagspolitik och litteratur
historieskrivning”, lambda nordica, 2012:3, 79–87.
768. Foucault, Sexualitetens historia 1, 64f.
769. Bondestam, Tvåkönad, 213.

770. Prosser, Second Skins, särskilt 139–152. Se även

Gert Hekma, ”’A Female Soul in a Male Body’: Sexual
Inversion as Gender Inversion in Nineteenth-Century
Sexology”, i Third Sex, Third Gender: Beyond Sexual Dimorphism in Culture and History (New York, 1994), 213–239.
771. Greta Holmgren, ”Något om Frida Stéen
hoffs sista bok”, Morgonbris, 1911:11, 10.
772. Dreger, Hermaphrodites and the Medical
Invention of Sex, 119–126.
773. Wikner, Psykologiska självbekännelser, 70.
774. Rosenberg, ”Introduktion”, 5.
775. Av Geertje Mak har denna förändring
kopplats samman med nya undersökningspraktiker.
Det handlar dels om nya möjligheter att undersöka
levande kroppar, dels om en utökad vilja att göra
det. Denna förändring börjar, enligt Mak, omkring
1860-talet: Doubting Sex, särskilt del II, ”Body”.
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776. T.ex. Bauer, English Literary Sexology, särskilt

kap. ”When Sex is Gender”; Borgström, Berättelser
om det förbjudna, särskilt 8ff., 252ff. Om hur femi
nistiska författare kring sekelskiftet 1900 använder
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780. Jfr Love, Feeling Backward, 70f.
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Duggan, Lisa 296 n655
Dupin, Aurore: se George Sand

E
Easton, Fraser 270 n10, 271 n32, 283 n305, 293 n560,
301 n765
Eastwood, Alexander 32, 33, 34, 273 passim, 274 n99
Edenheim, Sara 25, 28, 272 n49
Edgren, Anne Charlotte: se Anne Charlotte Leffler
Edmonds, Sarah Emma E. 82, 283 n309
Edwards, Rebekah 300 n740
Eklöf, Motzi 298 n696
Elam, Ingrid 291 n507
Elbe, Lili 14, 271 n31
Ellenberger, Henri F. 298 n688
Ellis, Havelock 201, 203, 208, 297 n663, 298 n691
Eman, Greger 275 n127, 279 n211, 290 n482, 296 n643
Engdahl, Horace 53, 54, 142, 278 n196, 291 n490
Engdahl, Ulrica 275 n133
Engels, Friedrich 190
Englund, Boel 284 n322, 295 n618
Enke, A. Finn 253, 271 n39, 277 n160, 286 n365
Éon de Beaumont, Charles de 11
Ericson Wolke, Lars 51, 270 n9, 277 n173
Ersson, Mats (Lisbetha Olsdotter) 93, 94, 148, 149, 153,
283 n296
Eymery, Mathilde (Rachilde) 135

Transformationer 326

F
Faderman, Lillian 130, 131, 289 n459
Falk, Bertil 279 n208
Faye, Louis 295 n629
Felski, Rita 274 n86
Fjelkestam, Kristina 272 n57, 292 n536
Flanagan, Victoria 283 n294
Flodman, Stephan 277 n167, 282 n284
Flygare-Carlén, Emilie 86, 135, 171, 240, 256, 290 n477
Forsberg, ”Lolotte” 111, 287 n394
Forsmark, Ann-Sofi 301 n749
Forss, Aron 11, 12, 122, 123, 289 n435
Foucault, Michel 18, 26, 33, 65, 66, 210, 212, 229, 232,
247, 271 n36, 273 n80, 280 n237, 281 n258, 281 n260,
281 n261, 296 n640, 298 n700, 298 n701, 299 n701,
291 n705, 301 n754
Freeman, Elizabeth 295 n631
Freud, Sigmund 202, 208, 232, 296 n657
Frith, Mary (Moll Cutpurse) 11, 270 n15
Fur, Gunlög 295 n629
Furuland, Lars 282 n283
Fyhr, Mattias 55, 279 n205

G
Gailey, Nerissa 281 n264
Garber, Marjorie 9, 37, 38, 48, 49, 77, 80, 94, 141, 168, 175,
214, 230, 270 n13, 272 n59, 274 n97, 276 n96, 277 n160,
280 n212, 283 n289, 283 n307, 285 n340, 287 n401,
289 n454, 290 n466, 291 n487, 293 n540, 294 n568,
296 n657, 297 n667, 299 n711, 301 n761
Garbo, Greta 151
Garthausen, Louis Dominique (Cartouche) 62
Gaskell, Elizabeth 11
Gautier, Théophile 133, 272 n59
Gerard, Claude: se Aurora Ljungstedt
Gerhard, Karl 230
Gilbert, Ruth 121, 285 n339, 288 n427, 289 n428
Gilbert, Sandra M. 45, 276 n136
Ginsberg, Elaine K. 270 n13, 274 n90
”Glasmästare-Kierstin” 285 n339
Goethe, Johann Wolfgang von 28, 114, 136, 137
Gote, Harold: se Frida Stéenhoff
Grand, Sarah 168, 209, 294 n566
Gregersdotter, Katarina 293 n540

Gregersen, Malin 295 n627
Gripe, Maria 79
Gubar, Susan 45, 276 n136
Gunter, Archibald Clavering 82, 283 n306
Guntlack, Jacob 62
Gustafson, Alrik 281 n251
Gyllembourg, Thomasine 29, 81, 126, 133, 272 n61,
289 n449

H
Haeckel, Ernst 60
Halberstam, Jack (Judith) 36, 41, 49, 104, 274 n92,
275 n109, 277 n158, 277 n159, 277 n160, 286 n373,
290 n474, 294 n585, 295 n631, 296 n639, 297 n663,
298 n695, 299 n725, 300 n729, 301 n765
Hall, Radclyffe 34, 203, 223, 224, 259, 297 n663
Hall, Thomas/Thomasine 285 n339
Hamilton, Marybeth 294 n598
Hansen, Henning 292 n527
Harding, Gunnar 281 n249
Hargreaves, Tracy 296 n651, 297 n663, 299 n714
Harnesk, Börje 284 n324
Harrison, Katherine 275 n133
Hauser, Kaspar 111
Hausman, Bernice 282 n265
Hebbe, Wendela 134, 152, 164, 292 n518
Hedberg, Andreas 191, 295 n626
Heede, Dag 271 n29, 276 n143, 298 n698
Heggestad, Eva 46, 273 n70, 276 n140, 276 n141,
278 n180, 294 n574, 298 n692
Heilmann, Ann 302 n776
Hekma, Gert 302 n770
Hekman, Susan 274 n94
Helmuth, mamsell 187, 188
Hemmings, Clare 300 n739
Henrikson, Paula 144, 285 n354, 291 n497
Herek, Gregory M. 274 n88
Herring, Scott 202, 296 n651, 296 n653
Herzog, Alfred W. 202
Hirn, Yrjö 280 n246
Hirschfeld, Magnus 15, 34, 200, 201, 205, 296 n642,
297 n663, 298 n679, 300 n730
Hjordt-Vetlesen, Inger-Lise 279 n204, 281 n251
Hjorth, Elisabeth 272 n53
Hoeveler, Diane Long 115, 288 n407

Register 327
Holm, Marie-Louise 50, 270 n6
Holmberg, Olle 114, 287 n394, 291 n513
Holmgren, Greta 233, 302 n771
Holmquist, Ingrid 53, 54, 278 n192, 288 n403
Holmqvist, Kalle 275 n127
Horak, Laura 167, 283 n306, 293 n559, 300 n727
Hotchkiss, Valerie R. 283 n307
Howe, Julia Ward 121, 289 n430
Hübinette, Tobias 270 n12, 294 n586
Hyde, Lewis 68, 282 n273
Hägg, Göran 281 n251
Hägglund, Maggan 291 n515
Hällgren, Anna-Maria 189, 295 n619
Hættner Aurelius, Eva 284 n327, 293 n561
Högman, Ernst 278 n199
Högqvist, Emilie 83, 284 n311

I
Iglesias, Luis A. 270 n11, 293 n546
Ims Johansson, Jesper 278 n197

J
Jacobs, Harriet 11
Jansdotter, Maja 80
Jarrick, Arne 59, 280 n229
Jeffreys, Sheila 160
Johannesson, Eric 297 n667
Johannisson, Karin 296 n640
Johansson, Lars 275 n127
Johansson, Per Magnus 281 n261
Juhlin, Åsa 48, 270 n2, 276 n153
Jägerskiöld, Stig 111, 284 n316, 287 n393
Jönsson, Maria 274 n46

K
Karlsson, Maria 276 n139
Kastner, Fabian 296 n658
Kerfstedt, Amanda 14, 27, 46, 200, 203, 204–221, 233,
234, 235, 238, 242, 252, 258, 297 n666, 298 n692,
299 n710, 299 n716
Kivilaakso, Katri 30, 271 n29, 273 n68
Kjersén Edman, Lena 291 n515
Kleve, Stella (Mathilda Malling) 151, 291 n516

Klöppel, Ulrike 58, 280 n226
Knorring, Sophie von 86
Koch, Michaela 49, 271 n37, 277 n164
Kohlström, Björn 292 n517
Krafft-Ebing, Richard von 201, 202, 203, 210, 211, 217,
297 n663
Krantz, Claes 51, 93, 277 n175, 282 n284, 285 n336
Krimmer, Elisabeth 119, 129, 136, 137, 272 n60, 277 n161,
289 n458, 290 n478, 293 n593
Kristina, drottning 167, 293 n561
Kroon, Ann 293 n550
Krusenstjerna, Agnes von 46, 79, 203, 230, 276 n140
Kulick, Don 275 n110
Kåreland, Lena 284 n322, 295 n618
Kähkönen, Lotta 50, 276 n135, 277 n166

L
Ladin, Joy 276 n135, 277 n166
Lagerqvist, Lars O. 282 n284
Lagerroth, Ulla-Britta 278 n194, 287 n390, 291 n496
Lamarck, Jean-Baptiste 208
Lamm, Martin 287 n403, 289 n437
Lanser, Susan S. 69, 282 n276
Laqueur, Thomas 59, 280 n227
Larsson, Lisbeth 284 n327
Larsson, Maja: se Maja Bondestam
Laskar, Pia 33, 43, 60, 101, 131, 186, 207, 229, 272 n51,
275 n120, 279 n211, 280 n235, 285 n357, 286 n359,
290 n461, 295 n607, 295 n630, 296 n640, 298 n684,
298 n685, 298 n687, 299 n725, 301 n755, 301 n756
Lasse-Maja (se även Molin, Lars Larsson) 9, 10, 12,
21–25, 29, 43, 44, 46, 50, 51, 54, 62–108, 125, 127, 147,
148, 149, 153, 188, 235, 238, 239, 240, 242, 244–248, 252,
254, 255, 260, 261, 272 n61, 282 n267, 287 n388, 297 n665
Lauritzen, Monica 290 n477
Leck, Ralph Matthew 296 n642
Lee, Julia Sun-Joo 11, 270 n14
Lee, Mara 295 n631
Leffler, Anne Charlotte 13, 14, 128, 271 n27, 289 n457
Leffler, Yvonne 55, 279 n202
Lehnert, Gertrud 49, 167, 171, 271 n24, 272 n59, 277 n161,
283 n293, 289 n446, 290 n475, 293 n557, 293 n558,
294 n593
Lejeune, Philippe 22, 271 n46
Lekeby, Kjell 293 n561
Lennartsson, Rebecka 95, 96, 189, 281 n261, 285 n343,
295 n615
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Levy Scherrer, Paula 281 n247
Lewis, Matthew G. 135
Liana: se Wendela Hebbe
Liliequist, Jonas 9, 270 n2, 275 n122, 279 n211, 283 n288,
285 n337, 294 n589
Lilja, Carl Fredrik 51, 62
Lind, Earl: se Ralph Werther
Lind, Peter 294 n587
Lindbäck, Lyra Ekström 152, 291 n517, 292 n517
Lindell, Unni 161
Lindemalm, Karl 281 n247, 281 n248
Lindén, Claudia 28, 272 n57, 289 n457
Lindström, Hans 262 n271, 287 n394
Linhart, Silje Hernæs 50, 277 n166, 283 n294
Linnér, Sven 299 n710
Linnström, Hjalmar 285 n354
Lister, Anne 231, 301 n764
Littberger Caisou-Rousseau, Inger 46, 47, 52, 54,
116, 142, 271 n21, 276 n144–147, 278 n181, 279 n211,
284 n316, 286 n386, 287 n393, 288 n411, 291 n488,
301 n767
Livijn, Clas 127, 289 n451
Ljunggren, Jens 295 n605
Ljungstedt, Aurora 9, 21–24, 29, 34, 37, 46, 50, 54, 55,
154–198, 212, 235, 238, 239, 241, 243, 244, 277 n171,
278 n200, 279 n208, 292 passim, 293 passim,
294 n601, 295 passim
Lo-Johansson, Ivar 67, 247, 248, 282 n268, 302 n779
Lobdell, Bambi L. 283 n295
Lobdell, Joseph (Lucy Ann) 79, 283 n295
Love, Heather 26, 224, 272 n50
Lundberg, Aleksa 299 n708
Lundberg, Anna 96, 285 n348
Lundgren, Hjalmar 279 n208
Lundin, Johan A. 300 n746
Lundström, Carl August/Helga 13, 227, 228, 229,
271 n26, 300 n744, 300 n745, 301 n757
Lykke, Nina 273 n66
Lysell, Roland 278 n187, 288 n410, 291 n496
Lönngren, Ann-Sofie 30, 31, 47, 271 n29, 273 n68,
276 n149, 293 n540
Lönnlöv, Sebastian 297 n665
Lönnroth, Lars 281 n251
Lövgren, Anna-Brita 284 n330
Lööv, Anna Olovsdotter 276 n134

M
MacLeod, Catriona 114, 119, 137, 276 n157, 287 n395,
288 n404, 289 n444
Mak, Geertje 57, 58, 280 n220, 302 n775
Malling, Mathilda 151, 276 n142, 291 n516
Mancini, Elena 296 n642, 298 n679
Mankell, Henning 161
Marx, Karl 190
Matus, Jill L. 297 n661
Matz, Edvard 50, 51, 67, 73, 76, 97, 270 n9, 277 n167,
280 n243, 280 n245, 281 n252, 283 n287, 285 n349,
285 n350, 285 n351
Matz, Erling 51, 282 n266, 286 n383
McClintock, Anne 280 n237, 295 n630, 298 n681
McDermid, Val 161
McEachrane, Michael 295 n629
McKenna, Neil 275 n114
McLaren, Angus 275 n114
Meijer, Bernhard 281 n251
Meyerowitz, Joanne J. 281 n265
Michanek, Germund 277 n167, 285 n355
Middleton, Thomas 270 n15
Moddelmog, Debra A. 296 n640, 297 n661
Mogul, Joey L. 293 n542
Molin, Lars Larsson (se även Lasse-Maja) 9, 10, 21, 22,
23, 50, 52, 62–66, 73, 76, 77, 85, 97, 107, 125, 238, 252,
254, 272 n46, 277 n267, 280 n243, 281 n252, 282 n284
Molina, Irene 270 n12
Monneyron, Frédéric 287 n403
Moore, Lisa Jean 271 n40
Morland, Iain 271 n37
Morris, Linda 282 n269
Mortensen, Johan 54, 124, 278 n198, 287 n403,
288 n405, 289 n451
Mulinari, Diana 270 n12, 274 n96
Munck, Adolf Fredrik 111
Muñoz, José Esteban 30, 143, 153, 256, 273 n66,
291 n493, 292 n520
Mälhammar, Åsa 116, 286 n386, 287 n390, 288 n410,
291 n508
Møller Jensen, Elisabeth 279 n204, 281 n251
Möller, Cannie 281 n249
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N

R

Namaste, Viviane K. 39, 40, 66, 274 n104, 277 n160,
281 n265
Napoleon I 176, 222
Neergaard, Anders 270 n12
Nilsson, Arne 301 n750
Nilsson, Roddy 285 n352
Norrhem, Svante 280 n211
Nyblom, Carl Rupert 270 n19

Rachilde (Mathilde Eymery) 135
Radcliffe, Caroline 182, 294 n595
Ramanujan, Anuradha 281 n246
Ramnehill, Maria 32, 34, 273 n74, 274 n87, 294 n588
Rand, Erica 80, 283 n299
Raun, Tobias 274 n103
Raymond, Janice 160
Reguera, Erik de la 279 n210
Reis, Elizabeth 285 n339
Reis, Mikael van 53, 278 n188
Reyes, Paulina de los 270 n12, 274 n96
Rhoides, Emmanuel 82
Richards, Jeffrey 294 n595
Rietz, Catharina du 111, 147
Ring, Lars 291 n515
Ritchie, Andrea J. 293 n542
Rohy, Valerie 193, 194, 196, 280 n237, 295 n630
Romberg, Bertil 277 n178, 278 n194, 291 n496
Rooney, Ellen 272 n53
Roos, Mathilda 44, 275 n129
Rosenberg, Tiina 12, 48, 53, 54, 126, 135, 168, 214, 243,
271 n24, 273 n69, 276 n154, 277 n158, 278 n185,
287 n401, 289 n448, 290 n483, 293 n563, 294 n575,
296 n641, 299 n713, 302 n774
Roxberg, Ann-Christine: se Ann-Christine Ruuth
Roy, Arundhati 281 n246
Ruuth, Ann-Christine (tidigare Roxberg) 213
Rydberg, Viktor 106, 191, 286 n383, 295 n626
Rydström, Jens 43, 271 n26, 273 n76, 275 n125, 279 n211,
280 n211, 290 n481, 299 n727, 300 n744, 301 n755

O
Olsdotter, Lisbetha: se Mats Ersson
Olsdotter, Maria (”gruvmor i Stråssa”) 73
Olsson, Bernt 281 n251
Olsson, Henry 54, 145, 271 n45, 278 n194, 287 n394,
288 n405, 291 n500
Oosterhuis, Harry 201, 206, 209, 210, 217, 296 n640,
297 n664, 298 n680, 299  n702, 299 n704, 301 n751
Oudshoorn, Nelly 280 n226
Ovidius Naso, Publius 29, 120, 288 n425

P
Palmblad, Vilhelm Fredrik 127, 289 n453
Paqvalén, Rita 30, 271 n29, 273 n68
Parikas, Dodo 297 n665,
Park, Fanny (Frederick William) 42, 275 n114
Parsons, Deborah L. 284 n322
Pausanias 209, 298 n693
Persson, Anders 52, 113, 118, 123, 278 n179, 288 n420,
289 n437, 290 n483, 291 n488
Persson, Malte 291 n515
Petersen, Anja 301 n749
Peterson, Tim 273 n65
Peterson, Trace 273 n65
Pettersson, Frans 275 n127
Platon 52, 112, 113, 118, 287 n395
Pol, Lotte van de 14, 81, 271 n32, 293 n560
Prosser, Jay 14, 33, 34, 39, 40, 66, 201, 204, 214, 232,
270 n8, 271 n37, 273 n81, 275 n106, 281 n263,
282 n265, 296 n649, 297 n672, 299 n711, 299 n712,
300 n729, 302 n770
Pålman, Kornelia 13, 14, 20, 271 n27

S
Sager, Sophie 122, 289 n434
Salamon, Gayle 36, 117, 272 n56, 274 n101, 288 n416
Saltza, Edvard Fredrik von 133, 290 n466
Sand, George 81, 283 n303
Santesson, Nils 296 n643
Saul, Jack 230
Scaggs, John 293 n539
Schaffner, Anna Katharina 297 n661
Schiebinger, Londa 280 n237, 298 n681
Schiefauer, Jessica 79
Schlegel, Friedrich 115, 288 n408
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Schlissel, Lillian 294 n598
Schreber, Daniel Paul 202, 296 n656
Schreiner, Olive 213, 299 n710
Schwartz, Marie Sophie 158
Schück, Henrik 281 n251
Scott, R.H.F. 270 n16
Sears, Clare 19, 20, 146, 183, 271 n38, 272 n52, 280 n212,
283 n291, 290 n474, 291 n50, 294 n599, 300 n740,
301 n766
Sedgwick, Eve Kosofsky 31, 273 n71
Seid, Danielle M. 293 n554
Senelick, Laurence 272 n62
Serano, Julia 161, 286 n358, 293 n541
Shakespeare, William 28, 45, 162, 276 n137
Sheppard, Jack 62
Sidenbladh, Cecilia 284 n317
Sidenvall, Erik 295 n629
Sifuentes-Jáuregui, Ben 276 n157
Singer, Isaac Bashevis 79
Sjklovskij, Viktor 163, 293 n545
Smidt, Jon Kristian 284 n317
Somerville, Siobhan 280 n237, 295 n630, 298 n681
Spencer, Jane 86, 284 n323
Spivak, Gayatri Chakravorty 27, 272 n53
Stagnelius, Erik Johan 144, 291 n497
Stark, Sigge (Signe Björnberg) 46, 276 n141, 294 n574
Stark, Ulf 32, 79
Stéenhoff, Frida 24, 46, 200, 203, 221–236, 238, 242,
252, 259, 299 n724, 300 n730, 301 n767
Stenberg, Birgitta 224
Stenberg, Lisbeth 290 n460
Stenroth, Ingmar 277 n167
Stevenson, Warren 288 n407
Stoler, Ann Laura 193, 280 n237, 295 n628
Stone, Sandy 36, 66, 271 n31
Strand, Karin 270 n1, 270 n2, 270 n3
Straube, Wibke 19, 20, 45, 141, 148, 149, 253, 271 n40,
291 n489, 291 n509
Stryker, Susan 33, 40, 44, 47, 253, 271 n39, 273 n76,
274 n100, 275 n110, 275 n111, 276 n133, 286 n358
Stålberg, Wilhelmina 79, 283 n296
Suber, Margareta 203, 204
Sundin, Anders 287 n402
Sundström, Cecilia 279 n207
Svanström, Sanna 279 n207
Svanström, Yvonne 86, 284 n322

Svedjedal, Johan 46, 52, 116, 118, 119, 278 n178, 284 n319,
286 n386, 287 n392, 288 n414, 289 n445, 291 n512
Svenske, Dag: se Victor Hugo Wickström
Svensson, Therese 270 n12
Swedenborg, Emanuel 113, 122, 123, 202
Söderlind, Solfrid 301 n749
Söderström, Göran 275 n127, 279 n211, 296 n643,
300 n741
Sörmark, Sven 279 n208

T
Tasso, Torquato 29
Tegnér, Esaias 84, 134, 147, 284 n315, 290 n470
Thomsen, Hans Hagedorn 287 n394, 288 n409
Tigerstedt, Eugène Napoleon 281 n251
Tigervall, Carina 294 n586
Tipton, Billy 80, 283 n300
Tjeder, David 157, 158, 185, 280 n211, 292 n531, 293 n556,
295 n606
Tolbert, T.C. 273 n65
Tolstoj, Lev 181, 294 n590
Topelius, Christer 279 n208
Traub, Valerie 276 n137
Twain, Mark (Samuel Clemens) 11, 67, 282 n269
Tydén, Mattias 206, 298 n682
Tykesson, Elisabeth 71, 282 n281
Täckmark, Sven Erik 279 n208

U
Uimonen, Minna 296 n650
Ulrichs, Karl Heinrich 200, 201, 296 n642

V
Vicinus, Martha 131, 290 n461
Viklund, Jon 288 n410, 291 n496
Vinge, Louise 284 n317, 287 n390

W
Wadström, Bernhard 270 n19
Waelti-Walters, Jennifer 290 n465
Warburg, Karl 251, 281 n251
Wegener, Einar: se Lili Elbe

Weil, Kari 121, 287 n396, 288 n426, 289 n429
Weinauer, Ellen M. 270 n13
Wendelius, Lars 55, 158, 279 n201, 292 n533, 292 n534,
296 n625
Werther, Ralph (Earl Lind, Jennie June, Pussie) 201,
202, 204, 207, 296 n651
West, Mae 183, 294 n598
Westerling, Kalle 276 n134
Wettstein-Adelt, Minna (Aimée Duc) 203
Wheelwright, Julie 293 n560
Whitlock, Kay 293 n542
Whittle, Stephen 271 n31, 273 n76
Wicks, Ulrich 68, 282 n275
Wickström, Victor Hugo (Dag Svenske) 201, 296 n643
Widmark, Martin 281 n249
Wikner, Pontus 228, 229, 234, 301 n753, 302 n773
Williams, Anna 46, 273 n70, 276 n140, 276 n141, 178 n180
Williams, Cristan 160
Willis, Helena 281 n249
Wilson, Jennifer 294 n590
Winkvist, Hanna 280 n211
Wirsén, C.D.A. 297 n670
Wolfson, Susan J. 289 n447
Woolf, Virginia 214, 272 n59, 299 n714

Z
Zade, Beatrice 299 n724, 301 n767
Zawall, Emi-Simone 298 n692
Zeipel, Carl von 134, 290 n468
Zola, Émile 135, 290 n473

Å
Åhlén, Bengt 270 n3
Åhrman, Anders Magnus (Anna Maria) 8, 9, 10, 12, 15,
44, 48, 56, 210, 231, 234, 248, 270 n2
Åkerberg, Johanna Lovisa 186, 188, 295 n614

Ö
Ödmann, Jenny 158
Ödmann, Samuel 270 n19
Österberg, Eva 279 n211
Österholm, Maria Margareta 31, 273 n72
Österlund, Maria 47, 48, 276 n151, 277 n158, 283 n294

Verkregister
Innehåller skönlitterära verk, självbiografier, pjäser,
tv-serier och film.

A
A Florida Enchantment, av Archibald Clavering
Gunter 82, 283 n306
A Room of One’s Own, av Virginia Woolf 214
Amorina, av C.J.L. Almqvist 53, 151
Arabella, av Wendela Hebbe 134, 152, 164, 292 n518,
293 n549
As You Like It, av William Shakespeare 28, 162, 272 n59,
293 n543
Aurora Königsmark och hennes slägt, av Vilhelm Fredrik
Palmblad 127, 289 n453
Aus eines Mannes Mädchenjahren, av N.O. Body/Karl M.
Baer 204, 237, 238, 298 n698, 302 n777
Autobiography of an Androgyne, av Ralph Werther
(pseud.) 201, 202, 204, 296 n651, 296 n652
Av samma blod, av Agnes von Krusenstjerna 79, 203,
Axel, av Esaias Tegnér 147, 284 n315, 290 n470, 291 n507
”Axel Sigfridsson”, av Clas Livijn 127, 289 n451, 289 n452

B
”Bacchi fest, sjette gången firad på Barbara dag den
4 December 1771”, av Carl Michael Bellman 181,
294 n587
Banditen, av August Blanche 83, 84, 85, 134, 165, 195,
240, 254, 283 n310, 284 n312, 293 n555
Begär, av Victor Arendorff 230, 301 n760
”Berättelse om Twänne Pigor, Som Gifte sig med
hwarandra” 8, 231, 270 n4
Berta Funcke, av Mathilda Malling 151, 291 n516
Bobo och aristokraterna, av Brita von Horn 297 n673

C
Charlie, av Margareta Suber 203, 204
”Childe Harold’s Pilgrimage”, av lord Byron 286 n387

D
De dödas sagor, av C.J.L. Almqvist (se Murnis)
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De sammansvurne eller Mord och kröning, av Carl von
Zeipel 134, 290 n468
Den beryktade Lasse-Majas äfwentyr 101, 104, 105,
285 n346, 286 n372, 286 n381, 286 n384
Den beryktade stortjufwen Lasse-Majas äfwentyrliga lefnad 101, 103, 285 n356
Den byxlöse äventyraren (tv-serie), regi Lars Göran
Carlson 63, 277 n169, 285 n345
”Den första kärleken”, av Matilda Roos 44
Den swenske stortjufwen Lasse-Majas äfwentyr 101, 105,
282 n285
Den vidtberyktade Äfventyraren Lasse Majas egentligen Lars
Molins besynnerliga Öden och Lefnadshändelser, av
Lars Molin 9, 10, 12, 21–25, 29, 43, 44, 46, 50, 51, 54,
62–108, 125, 127, 147, 148, 149, 153, 188, 235, 238, 239,
240, 242, 244–248, 252, 254, 255, 260, 261, 272 n61
Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken, av Daniel Paul
Schreber 202, 296 n656
Det går an, av C.J.L. Almqvist 284 n321
”Det tredje släktet”, av Victor Hugo Wickström 201,
296 n643, 296 n644, 296 n645
Don Juan, av lord Byron 126, 289 n447
Dorian Gray, av Oscar Wilde 272 n59
Drottningens juvelsmycke, av C.J.L. Almqvist 9, 17, 19, 21,
22, 24, 30, 34, 46, 52, 53, 84, 109–153, 297 n665
Dårfinkar och dönickar (tv-serie), regi Rumle Hammerich 32
Dårfinkar och dönickar (bok), av Ulf Stark 32, 79

E
”En episode”, av Thomasine Gyllembourg 29, 81, 126,
133, 272 n61, 289 n449, 289 n450
En jägares historier, av Aurora Ljungstedt 154, 162,
279 n207, 279 n208, 292 n521, 292 n523, 295 n613
En modig qvinnas händelserika lefnad, av Anna Carlström 87, 284 n329
”En sannfärdig berättelse”, av Andreas Bruce 12, 13,
271 n23, 271 n25
En sjuttioårings minnen, av Carl Rupert Nyblom 270 n19
”En ulv i fårakläder”, av August Blanche 283 n311
Ett så starkt ljus, av Lyra Ekström Lindbäck 152, 153,
292 n517
”Ett sällsamt öde”, av Frida Stéenhoff 24, 46, 200, 203,
221–236, 238, 239, 242, 244, 246, 252, 259, 260, 261,
297 n665, 299 n724, 299 n726, 300 n728, 301 n767

F
Famillen H***, av Fredrika Bremer 274 n64
Flickan i frack, av Hjalmar Bergman 79
Frank and I 171
Fröknarna von Pahlen (bokserie), av Agnes von Krusenstjerna 46, 203, 230

G
Gabrièle Mimanso, av C.J.L. Almqvist 286 n388
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