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Abstract 

Syftet med denna uppsats är att klargöra hur normbrytande kärlek, och då främst 

homo- och bisexualitet men även transvestitism framställs samt hur de könsmässigt 

skiljer sig i del V- Älskande par, VI- Bröllop på Ekered och VII - Av samma blod ur 

Agnes von Krusenstjernas romansvit Fröknarna von Pahlen. Detta har genomförts 

genom att studera hur homosocialiteten, den heterosexuella matrisen samt 

performativitet påverkar karaktärer beroende på deras könstillhörighet. 

Uppsatsen har visat att stora skillnader finns i framställningen mellan å ena sidan 

manlig samt å andra sidan kvinnlig homo- och bisexualitet samt transvestitism. 
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1.	  Inledning	  –	  kärlek	  som	  aversion 

Valet av ämne till denna uppsats kom sig ur en omläsning av Agnes von 

Krusenstjernas romansvit Fröknarna von Pahlen, som än en gång förvånade mig 

med sin för tillkomsttiden frispråkighet kring och kritik gentemot sexuallitet, genus 

och familjenormer. Det som mest av allt fångade min uppmärksamhet var hur 

ohämmat homo- och bisexualitet framställdes, både ur det tidsperspektiv då 

böckerna är skrivna (1930–35) och med tanke på att de utspelar sig (1906–15).  

Intressant var också på vilka olika sätt de manliga kontra de kvinnliga homo- och 

bisexuella karaktärerna samt transvestitism porträtteras och vilka värderingar som 

läggs i dessa roller. 

I avhandlingen Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer (2002) 

går Kristina Fjelkestam igenom hur den så kallade sexologin som slog igenom inom 

läkarvetenskapen under slutet av 1800-talet la fram olika förklaringar till det 

homosexuella fenomenet. Man talade då om homosexuella kvinnor som ett slags 

tredje kön, ett mellanting som var en slags dålig kopia av den heterosexuella åtrån.1 

Den kända sexologen Havelock Ellis talade i sin bok Sexual inversion (1897) om 

sexuell inversion, en medfödd abnormitet som gjorde att den sexuella instinkten 

riktades mot personer av samma kön. Han särskilde dock den sexuella inversionen 

från homosexualiteten som ” inkluderar all sexuell attraktion mellan människor av 

samma kön”.2 Han ansåg även att det fanns ett starkt samband mellan 

homosexualitet, feminism och kriminalitet. Ellis grundade i sin tur många av sina 

tankar på den tyske neurologen Rickard von Krafft-Ebings idéer vilka indelade 

kvinnoälskande kvinnor i fyra grader av sexuell inversion, från kvinnor som 

attraheras av kvinnor som klär sig maskulint till hermafroditer.3 von Krafft-Ebing 

sammanställde alla fyra grupper under någonting som han kallade uranism, vilket 

han menade oftast kunde misstänkas i kvinnor med kort hår och maskulina kläder 

som gärna drog sig till vad som på den tiden ansågs vara typiskt manliga aktiviteter 

såsom sport och jakt där de gärna rivaliserade med männen.4  

                                                             

1 Kristina Fjelkestam, Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga esbianer (ak. avh. Stockholm 
2002) s. 97 f. översatt av KF från Havelock Ellis, ”Sexual inversion in women”, ur Studies in the 
Psychology of Sex, volym 2, Sexual Inversions.(Philadelphia 1901-1928) s. 261 f.  
2 Ibid., översatt av Fjelkestam från Rickard von Krafft-Ebing, Psychopathia sexualis, (Stuttgart 1918) 
s. 285 
3 Ibid.   
4 Ibid. 
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Till Sverige kom termen homosexuell under början av 1900-talet, men den kom inte 

att omfatta kvinnor förrän på 1920-talet.5 

I Pia Laskars Ett bidrag till heterosexualitetens historia har en genomgång av det 

förra sekelskiftets sexhandböcker klargjort att homosexualitet sågs som ett hot emot 

det borgerliga heterosexuella äktenskapet. Endast där fick sexuell aktivitet äga rum 

och homosexualitet sågs som degeneration, d.v.s. en motbild till den hälsa och 

utveckling som äktenskapet skulle ge.6 Från 1865 fram till 1944 var homosexualitet 

eller utförande av homosexuella handlingar; ett brott emot lagen som kunde ge 

fängelsestraff i högst 2 år. Lagen tillämpades endast på män fram till 1943 då den 

första kvinnan fälldes. Denna ojämlika bestraffning kan komma sig av att synen på 

kärleksrelationer mellan unga kvinnor sågs som ett förberedande inför den ”riktiga” 

relationen med en man eller som ett substitut för den. Detta synsätt förespråkade 

bl.a. Ellen Key som menade att det var som ”kärlekens vanliga och vackra 

morgonskimmer, som alltid bleknar efter soluppgången”, även om Key dock menade 

en psykisk och inte fysisk kärlek.7 Efter avkriminaliseringen 1944 definierade 

socialstyrelsen istället homosexualitet som en psykisk sjukdom fram till 1979.8 Detta 

innebär således att under den tid som Fröknarna von Pahlen skrevs, men även under 

den tid böckerna utspelar sig, ansågs homo- (och bi)sexualitet som antingen en 

medfödd abnormitet eller ett brott. 

2.	  Syfte	  och	  problemställning 

Syftet med denna uppsats är först och främst att redogöra för hur de olika homo- och 

bisexuella samt till viss del transvestitiska karaktärerna framställs i Agnes von 

Krusenstjernas Fröknarna von Pahlen för att sedan se hur dessa framställningar 

överensstämmer eller skiljer sig beroende på vilken könsidentitet karaktärerna ifråga 

tillskrivs.  

Sökandet efter tankar kring sexualitet från tiden för tillkomsten av böckerna samt 

tiden de utspelar sig i har varit även det varit en inspirationskälla och paralleller tas 

                                                             

5 Fjelkestam, 2002, s. 104  
6 Pia Laskar, Ett bidrag till heterosexualitetens historia (Stockholm 2005), s.89 
7 Ellen Key, Lifslinjer I, (Stockholm 1903) hämtat ur Rita Paqvalén, Kampen om Eros (ak. avh. 
Helsingfors 2007), s. 258. 
8 Fjelkestam, 2002, s. 104 f. 



6 
 

till viss del upp i karaktärsberättelserna. Tidigare har den kvinnliga homosocialiteten 

och homosexualiteten i Fröknarna von Pahlen avhandlats i flera texter, och rätt så då 

det är en bok där kvinnan står i centrum. Dock har jag saknat en mer utförlig 

genomgång av de homosexuella männen och deras relationer utöver att beskriva dem 

som endast degenererade och fjolliga. De manliga homosexuella förminskas nästintill 

till att endast vara ett sätt att framhäva kvinnornas sexualitet och relationer. 

Avsaknaden av en mer genomgående och öppen analys av de homosexuella männen 

fick mig att till viss del vilja fylla detta tomrum med denna uppsats.  

Jag har använt mig av teorier av bland andra Judith Butler och Eve Kosofsky-

Sedgewick och kommit fram till följande frågeställningar:  

1. Hur påverkar homosocialiteten de homosexuella männen och kvinnorna?  

Hur uppfattas homosexuella män och kvinnor av manliga och kvinnliga 

homosocialiteten?  

2. Hur inordnar den heterosexuella matrisen karaktärerna, både de manliga och 

kvinnliga och hur påverkar den framställningen av dem? 

3. Hur framställs transidentiteter (och performativitet) beroende på om de har en 

manlig eller kvinnlig könsidentitet? 

För att genomföra denna undersökning och för att välja ut de mest centrala 

karaktärerna är det angeläget att definiera begreppen homo- bi, och till viss del 

transvestitism. Homosexualitet innebär att en person attraheras av personer av 

samma könstillhörighet som den man själv tillhör (eller säger sig tillhöra). 

Bisexualitet innebär att en person attraheras både av personer av samma 

könstillhörighet men även av personer av motsatt könstillhörighet. Transvestitism är 

en drift eller ett begär efter att klä sig i det motsatta könets kläder.9  Titeln på denna 

uppsats Förklädd Narcissus(?) kommer sig av den inom sexologin så omtyckta 

tanken att homosexualitet, och då främst den mellan kvinnor, sågs som ett slags 

narcissism. Tanken var att en homosexuell person i grund och botten var narcissist, 

men istället riktade sitt begär mot en person med ett kön och en kropp som liknade 

en själv. Att många av karaktärerna i Fröknarna von Pahlen är själviska och 

osympatiska förstärker på många sätt den bilden och fick mig då att välja denna 

ironiserade titel. 

                                                             

9 Tiina Rosenberg, Byxbegär (Göteborg 2000), s. 11. 
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3.	  Bakgrund	  och	  materialbeskrivning	  
Romanserien om Fröknarna von Pahlen gavs ut mellan 1930–35 och består av sju 

romaner:  

Del I: Den blå rullgardinen  

Del II: Kvinnogatan  

Del III: Höstens skuggor 

Del IV: Porten vid Johannes 

Del V: Älskande par 

Del VI: Bröllop på Ekered  

Del VII: Av samma blod 

De första tre delarna gavs ut av Albert Bonniers förlag men de fyra resterande delarna 

förvägrades utgivning då förläggaren Karl Otto Bonnier ansåg att innehållet var 

osedligt och på så sätt skulle kunna skada hans förlag. Istället blev det den 

kulturradikala tidskriften Spektrum som gav ut dessa delar.10  Jag har valt att 

använda mig av en nyutgåva av Fröknarna von Pahlen utgiven av Albert Bonniers 

förlag i Delfinserien mellan 2003 och 2005. Anledning till detta var att jag hade 

samtliga delar av nyutgåvan samt att jag inte behövde ha originalsättningen för att 

t.ex. undersöka Agnes von Krusenstjernas man David Sprengels delaktighet i hennes 

skrivande.  

4.	  Tidigare	  forskning 

Det finns mycket forskat kring och skrivet om Agnes von Krusenstjerna, både vad 

gäller hennes person och hennes verk. Bland andra Olof Lagercrantz, Birgitta 

Svanberg och Stig Ahlgren har ägnat texter och avhandlingar åt von Krusenstjernas 

författarskap. Just Fröknarna von Pahlen har gett upphov till flera queerteoretiska 

studier. Jag har funnit en del av dem givande för denna uppsats: Rita Paqvaléns 

doktorsavhandling Kampen om Eros – om kön och kärlek i von Pahlensviten (2007) 

har varit till stor användning tack vare dennes genomgång av kärleksrelationerna 

mellan både män och kvinnor, samt den koppling hon gör till modernistiska och 

feministiska tänkare såsom Ellen Key. 

                                                             

10 Jenny Björklund,”Frihet, jämlikhet och systerskap – samkönat begär och gränsöverskridande kärlek 
i Agnes von Krusenstjernas Fröknarna von Pahlen”, Tidskrift för litteraturvetenskap (TFL) Nr 3-4, 
2006, s. 65. 
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 Kristina Fjelkestams Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer 

(2002) har gett en bra historisk bakgrund vad gäller sexologi och lagstiftning kring 

homosexualitet i såväl sekelskiftets som mellankrigstidens Sverige. Hennes 

genomgång av Bell von Wenden som en manhaftig lesbian och dess koppling samt 

likhet med andra samtida verk har även den gett en bredare förståelse för 

modernismens kvinnliga litterära karaktärer.  Jenny Björklunds artikel ”Frihet, 

jämlikhet och systerskap – samkönat begär och gränsöverskridande kärlek i Agnes 

von Krusenstjernas Fröknarna von Pahlen” hämtades ur Tidskift för 

litteraturvetenskap (TFL). Analysen av Agda Wising och Angela von Pahlens relation 

tillsammans med användningen av Judith Butlers teorier har varit till stor nytta för 

min tolkning och analys.  

Det finns fler exempel ur den svenska litteraturen från mellankrigstiden på litterära 

framställningar av homosexuella kvinnor t.ex. Margareta Subers Charlie (1932). 

Desto svårare var det att få fatt i forskning och litteratur som rör manlig 

homosexuallitet i den svenska modernismen, vilket dock till viss del kompenserats av 

sådana skildringar i den övriga västerländska litteraturen.  I Gregory Woods A 

history of gay literature. The male tradition, tas bland annat Ernest Hemingways 

The sun also rises (1926) och James Joyce Ulysses (1922) som exempel på hur 

manliga homosexuella karaktärer framställdes inom den litterära modernismen.  

5.	  Teoretisk	  grund	  och	  metod 

Queerteori bygger på poststrukturalismens teorier om förskjutandet av betydelse i 

språket och vänder sig ifrån essentialismen som säger att t.ex. kön och kultur är 

oföränderliga och statiska. Någontings betydelse är alltid beroende av en bestämd 

betydelseskiljande kontrast, vilket betyder att mening skapas i skillnader. Detta leder 

till att det är omöjligt att nå fram till ett slutgiltigt svar på vad t.ex. lesbisk betyder.11  

I Between men – English literatur and male homosocial desire (1985) tar Eve 

Kosofky-Sedgewick genom att använda sig av den engelskspråkiga litterära kanon 

upp hur den manliga homosocialiteten är en viktig del av den patriarkala makten . 

För att förstå detta menar Kosofsky-Sedgwick att det krävs en sammankoppling 

mellan den patriarkala maktens relation till kvinnor och genus. Hon visar också på 

hur den manliga homoerotiken och homosexualiteten ses som ett hot emot 
                                                             

11 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer? (Stockholm 2006), s. 44.  
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homosocialiteten och hur kontinuumet, en sammanhängande helhet dem emellan, 

bryts.12 Hur denna homosocialitet påverkar kvinnor kan ses t.ex. i hur olika tillgång 

till makt i samhället i skapar skillnader i genus och i uppbyggnaden av, samt normer 

inom sexualiteten. Som exempel ser hon hur det enligt henne länge existerat en 

sammanhängande helhet mellan kvinnlig vänskap och lesbisk kärlek som Kosofsky-

Sedgewick menar inte existerar inom den manliga homosocialiteten, där obligatorisk 

heterosexualitet råder. Detta innebär att samma patriarkala system som förtrycker 

kvinnor även förtrycker homosexuella män. Denna homofobi är en av samhällets 

konstruktioner i likhet med t.ex. familj, genus, klass och ras.13 (förklaring)  

Även om Kosofksky-Sedgwick utgår ifrån en engelskspråkig litteratur så anser jag 

inte att det existerar några större problem med att applicerar hennes teorier på von 

Pahlen sviten, då denna i likhet med t.ex. Shakespeares sonetter är en del av en 

västerländsk litteraturtradition och på så sätt visar upp liknande motiv och temata.  

Denna konflikt som uppstår i den hierarkiska uppdelning som sker mellan hetero- 

och homosexualitet, där homosexualiteten ofta ses som en dålig kopia av 

heterosexualiteten, har jag använt mig av för att belysa skillnaderna i framställningen 

av både homo- och heterosexuella samt mellan kvinnliga och manliga homosexuella i 

Fröknarna von Pahlen.  Kosofsky-Sedgewick undersöker även hur traditionella 

heterosexuella erotiska trianglar mellan två män och en kvinna minst lika mycket 

handlar om relationen männen emellan som mellan männen och kvinnan, som blir 

intressant för männen först då de måste rivalisera om henne.14 

 Judith Butler menar ibland annat Gender trouble (1990) att både genus och 

biologiskt kön samt kroppar och egenskaper inte är någonting ursprungligt, naturligt 

och oföränderligt (vilket är essentialistiskt). Istället, menar Butler, är det biologiska 

könet snarare ett slags ständigt föränderligt normsystem, som inte bara säger hur 

man ska vara kvinna eller man, utan också att man ska vara man eller kvinna. 

Manligt och kvinnlig existerar endast inom en heterosexuell förståelseram, där två 

motsatser är de enda alternativen, och på så sätt skapas mening ur skillnad. Denna 

ram kallar Butler för den heterosexuella matrisen; en matris som organiserar 

                                                             

12 Eve Kosofsky- Sedgewick, Between men – English literature and male homosocial desire (New 
York/Chichester 1985) s. 1 f.  
13  Ibid., s.2 ff., (Detta kan dock ifrågasättas, och görs så i Adrienne Rich’s Compolsury heterosexuality 
and lesbian existence”.) 
14 Kosofsky-Sedgewick, 1985, s. 21. 
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kroppar, genus och begär i en viss ordning baserad på det heterosexuella begäret. 

Detta innebär att personer som visar upp ”rätt” sorts genusbeteende och begär, men 

”fel” kön skapar en osäkerhet: könet krånglar.15 Eller som Jenny Björklund uttrycker 

det: ”Butler menar att mänskliga kroppar blir kulturellt begripliga genom 

den heterosexuella matrisen, enligt vilken stabila biologiska kön uttrycks 

genom stabila genus som definieras som motsatta och hierarkiskt ordnade 

genom obligatoriskt praktiserande av heterosexualitet. En kvinna är enligt 

den heterosexuella matrisen någon med kvinnokropp, kvinnligt genus och 

ett begär som riktar sig mot män.”16 

Den heterosexuella matrisen innebär att:  

• De enda positioner som står till buds är man eller kvinna.  

• Dessa positioner ställs i motsats till varandra, kroppsligt och 

beteendemässigt 

• Samtidigt förväntas de åtrå, begära och ha sex med varandra.17 

Butler talar även om performativitet, vilket innebär att biologiskt kön skapas genom 

en mängd olika, aktiva och upprepade handlingar (performativa) som startar 

psykologiska och sociala processer. T.ex. så startar barnmorskans uttalande om att 

barnet är en pojke eller en flicka en rad performativa handlingar som får barnet att 

bli en pojke eller flicka. På så sätt är könsidentiteten en effekt av ständigt upprepade 

handlingar, och inte någonting biologiskt ursprungligt.18 

6.	  Handling 

Jag vill börja denna sammanfattning med att klargöra att jag här kortfattat har 

försökt förklara alla de olika turerna som äger rum i de tre avslutande delarna av 

Fröknarna von Pahlen då det är i dessa som de homosexuella tendenserna ökar och 

det därför fanns mer av intresse för min läsning än i de tidigare delarna. Dock har 

övriga delar använts för citat och dylikt. Först en kort beskrivning av hur handlingen 

tar sin början:  

    Året är 1906, Petra von Pahlen är en adelskvinna som blivit lämnad av sin 

                                                             

15 Ambjörnsson, 2007, s. 110 ff. 
16 Björklund, 2006, s. 78. 
17 Ambjörnsson, 2007, s. 112.  
18 Ambjörnsson, 2007, s.136 f.  
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trolovade Thomas Meller som gett sig iväg till Eldslandet på expeditioner. I den första 

boken, Den blå rullgardinen, har en av Petras tre bröder och dennes fru dött. De 

efterlämnar en 10 årig dotter, Angela, som den övriga familjen von Pahlen ännu inte 

vet vad man ska göra av. Petra bestämmer sig då för att ta sig an Angela, då hon inte 

själv har en familj men också för att hon ser en likhet mellan sig själv och flickan.19 

Under svitens gång får man följa inte bara Petra och Angelas utan även den övriga 

familjen von Pahlens överklasstillvaro i Stockholm och på släktgodsen Eka och 

Ekered i Småland. I centrum står Angela och Petras förhållande, men också deras 

vänskaps- och kärleksrelationer med andra karaktärer.  

I den femte delen, Älskande par, blomstrar en kärlek upp mellan Angela och Petras 

gamla trolovade Thomas Meller som återkommit till Stockholm. Petra är svartsjuk på 

både Angela och Thomas, då hon hyser starka känslor för båda. Angela återser 

Stanny, en flicka hon lärt känna under sin tid på Prästkragens hushållskola (se 

Kvinnogatan) och som hon haft en kärleks/vänskapsrelation med. Stanny har ett 

incestuöst förhållande med sin bror Bernard vilket leder till att hon tar sitt liv.   

Bernard Landborg har även hunnit med att göra hembiträdet Frideborg gravid.  

I del sex, Bröllop på Ekered, har Thomas Meller lämnat Stockholm, och den gravida 

Angela återvänder till Petra som anser sig ha lika stor rätt till barnet då hon älskar 

både Angela och Thomas. Samtidigt har Bernard Landborg övertygat den tydligt 

homosexuelle Stellan von Pahlen att gifta sig med Frideborg mot en stor summa 

pengar. Den lika homosexuelle Greve Gusten Värnamo af Sauss friar till modellen 

Agda och de två paren beger sig till släktgodset Ekered för att gifta sig innan de 

tillsammans med bl.a. Bell von Wenden, konstnären Kiss Nilsson och dansaren Elias 

Vanselin ger sig av till Berlin. 

 I den sjunde och avslutande delen, Av samma blod, hittar Petra en kväll en dagbok 

instoppad i fodret på en stol. Dagboken har tillhört hennes faster, och ur denna 

dagbok framkommer det att denna faster, som alla trodde var barnlös, haft ihop det 

med en romsk man som hon sedan fått ett barn med. Detta barn visar sig vara 

Frideborg och Agdas mamma, och på så sätt är von Pahlensläkten även släkt med 

Frideborg, Agda och Greve Gusten. Efter en tid återkommer Agda och Frideborg, som 

båda är gravida, från Berlin då de fått nog av det dekadenta levernet. De bosätter sig 
                                                             

19 Se Agnes von Krusenstjerna, Den blå rullgardinen (Stockholm 2003).  
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på Eka tillsammans med Angela och Petra och skapar på så sätt ett kvinnokollektiv 

dit inga män äger tillträde. På Eka spirar även en kärlek mellan Agda och Angela upp, 

men än en gång återvänder Angela till Petra. Fröknarna von Pahlen sviten avslutas 

med att Angela föder en dotter och att en nya era på så sätt tar sin början.  

7.	  Undersökning	  och	  argumentation	  

7:1	  Den	  Nya	  Kvinnans	  skugga	  –	  homosexuella	  kvinnor	  	  
Jag kommer i denna del att redogöra för de homosexuella kvinnorna, i Fröknarna von 

Pahlensviten, samt deras relationer, genom att se på andra samtida lesbiska 

modernistiska karaktärer och forskningen kring dessa.  	  

       Den nya kvinnans skugga är ett begrepp som jag tagit från Kristina Fjelkestam 

som menar att emanciperade kvinnor under mellankrigstiden framställdes som 

manhaftiga till både utseende och uppförande. Detta plus ett begär i termer av 

maskulinitet, särskilt om detta begär riktades mot kvinnor, ansågs vara den ”dåliga” 

sidan av den kvinnliga emancipationen; kvinnor som blev så okvinnliga att de snarare 

identifierade sig som män och som åtrådde kvinnor. 20  Den enda karaktären som 

uttalat och uteslutande är lesbisk i Fröknarna von Pahlen är Bell von Wenden. Hon 

dyker för första gången upp i den andra delen i sviten, Kvinnogatan, och redan där 

får vi klart för oss att hon inte är som de andra kvinnorna. Hon är ett hittebarn som 

vuxit upp på barnhem under ständig prygling från hemmets föreståndarinna, vilket 

lett till att Bell åtrår smärta på samma sätt som hon åtrår kvinnor. Till sist blir hon 

adopterad av en rik, barnlös adelsdam som ger Bell sitt adliga namn och däri en 

möjlighet till en helt annan framtid. Bell är i mångt och mycket en vad man under 

modernismen kom att kalla en ”ny kvinna”; hon är berest, utbildad, intelligent och 

självständig med ett behagfullt yttre, men hon beskrivs också som falsk, opålitlig och 

spridandes ett obehag till de människor som hon möter. 21Bell har någonting plågat, 

jagande och okontrollerat i sin person, vilket både väcker intresse och rädsla.  I 

Kvinnogatan beskrivs Bells känslor på detta sätt: 

	  
Hon kunde icke hjälpa det. Hon såg på kvinnorna, som en man ser på dem: med begärelse och heta 

önskningar. För henne var det helt naturligt att åtrå en ung kvinna, vilkens kropp blommade och 

                                                             

20 Fjelkestam, 2002 s. 92 f.  
21 Detta framgår återkommande i följande delar: Kvinnogatan, Porten vid Johannes, Älskande par, 
Bröllop på Ekered och Av samma blod (Stockholm 2003 – 05) 
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doftade.[…] Men hade hon i tid blivit rätt ledd kanske hon aldrig vaknat till insikt om denna sin natur. 

(Kvinnogatan s. 97) 

Synen på Bells sexuella läggning är att det är en sjukdom som hon är oförmögen att 

kontrollera. Men hade hon blivit ledd in i den heterosexuella könsakten av en man, så 

hade hennes ”sjukdom” kanske aldrig brutit ut. Nu ser hon på kvinnor som endast en 

man kan se på dem och tar på så sätt en manlig roll.  I samma stycke används ord 

som ”naturligt” och ”sin natur”; det är naturligt för Bell att åtrå kvinnor, även om hon 

lider av sin sexualitet. Med dåtidens sexologiska beskrivning kan Bell sägas vara en 

mans själ instängd i en kvinnans kropp.  Dock är det av största vikt att Bell inte på 

något vis till det yttre ser maskulin ut. Det är snarare så att hon klär sig mer feminint 

och utmanande än många av de andra hetero- och bisexuella kvinnorna som beskrivs 

i böckerna. På så sätt skiljer hon sig från tidiga skildringar av lesbiska kvinnor, såsom 

Margareta Subers Charlie eller Stephen Gordon ur Radclyffs Halls Ensamhetens 

Brunn samt sexologernas tankar om en manhaftig lesbian. De kvinnor Bell älskar och 

åtrår är inte heller de ”kvinnliga lesbianer” som är totalt oattraktiva för män, vilket 

Havelock Ellis vill göra gällande, utan kvinnor likt Angela von Pahlen och Agda 

Wising som har stor inverkan på både män och kvinnor.  

Kristina Fjelkestam menar att Bells karaktär till viss del bygger på 

könskomplementära föreställningar om kvinnors uppoffrande kärlek och roll som 

lesbiska manshatare, men även på dåtida teser om att lesbianism kan 

sammankopplas med narcissism. 22 Detta stämmer till viss del med Bell som predikar 

för Angela von Pahlen, som hon åtrår och försöker förföra, att männen är så olika 

kvinnorna att de aldrig kan förstå dem. En kvinna är som starkast då hon har någon 

att älska och uppoffra sig för, och, avslutar hon, kärleken är bäst om man liknar den 

man åtrår och älskar även till utseende och kön. Istället för onani, som är 

”självbefläckelse”, kan man ”famna en bild snarlik en själv /…/ Då mognar man, då 

blir man helt kvinna”.23  

Bell är en tragisk figur då hon ständigt blir lämnad av sina älskade kvinnor, och då 

oftast för en man, vilket t.ex. är fallet i Bröllop på Ekered. Där gifter sig Agda Wising 

med Greve Gusten och blir på så sätt onåbar för Bell.24 I slutet av Kvinnogatan får 

                                                             

22 Fjelkestam, 2002, s. 93. 
23 Agnes von Krusenstjerna, Kvinnogatan (Stockholm 2003), s. 115  
24 von Krusenstjerna, Bröllop på Ekered, s. 200. 
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Bell ett psykiskt sammanbrott där hon jagas av sin egen skugga, ett Medusa liknande 

monster; den nya kvinnans skugga. Bell inser att det är sig själv hon alltid älskat och 

älskar med. Det är också detta narcissistiska drag i Bells åtrå som Rita Paqvalén 

menar är det förkastliga hos Bell, inte själva sexualiteten,25 och därom måste jag hålla 

med henne, även om jag ser narcisicissmen som en del av Bells karaktär. Däremot 

anser jag inte att Bell är en ond eller sjuk människa för att hon älskar och åtrår 

kvinnor, utan snarare för att hon är en otrevlig person med psykopatiska drag.  För 

romanens manliga heterosexuella karaktärer är det förkastliga att Bell försöker ta 

deras position.26 Hon vill ta makten över kvinnorna ifrån dem och tänjer då ramarna 

för hur en kvinna skall bete sig.  Att Bell skulle vara endast en tragisk lesbisk kvinna 

anser jag inte heller stämma då hon hela tiden återkommer från sina sammanbrott 

starkare än hon var innan. I Porten vid Johannes har Bell återhämtat sig efter sin 

psykos som hon fick i Kvinnogatan, och hon driver nu en dansskola för 

överklassflickor.   

7:2	  Den	  nya	  mannen	  –	  den	  gamle	  mannens	  rädsla:	  homosexuella	  män	  	  
Den gamla mannens rädsla är ett uttryck som jag använder för att visa på hur de 

homosexuella männen framställs ur ett manligt heterosexuellt perspektiv och med 

den gamle mannen menar jag inte bara i ålder utan också i normer och 

världsuppfattning. Exempel på detta finns i den fjärde delen av von Pahlensviten; 

Porten vid Johannes.  Där träffar Thomas Meller Stellan von Pahlen och Kiss Nilsson 

i deras ateljéer.27 Det är intressanta scener där den gamla tidens man, maskulin och 

konservativ, möter de normbrytande och feminina konstnärerna. Den återvändande 

upptäcktsresanden fasar då över att dessa blöta och parfymdoftande fräcka gossar är 

den nya manliga ungdomen.28  Den vita borgerliga mannen, vilket Thomas Meller är, 

befanns sig högst upp i hierarkin sett till både klass, kön, ras och sexualitet.29 Han får 

på så sätt symbolisera både sekelskiftets och modernismens manliga ideal samt ideal 

mannens syn på genus och homosexualitet.30   

                                                             

25 Paqvalén, 2007, s. 217. 
26  Se bl.a. Agnes von Krusenstjerna, Porten vid Johannes (Stockholm 2005) s. 116. 
27 von Krusenstjerna, Porten vid Johannes, s. 51. 
28 Ibid., s. 48. 
29 Laskar, 2005, s. 253.  
30 I Kampen om Eros tar Rita Paqvalén upp begreppet ”heteronostalgi”, skapat av medieforskaren Sara 
Karkulehto, för att förklara Thomas Meller. Termen menar att Meller har en längtan till att 
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Greve Gusten af Sauss Värnamo dyker för första gången upp i del fyra, Porten vid 

Johannes, och är personen kring vilken de bohemiska konstnärerna kretsar. Han är 

en överviktig och ful man som är tyngd och förslappad efter ett liv fyllt av laster.31 

Gusten är ett barn fött ur incest, då hans morfar även är hans far och själv har han 

sexuella relationer med personer obrydda, eller snarare attraherade, av möjliga 

släktskap.32 Trots att Gusten har haft sexuella relationer även med kvinnor så väljer 

jag att räkna honom som en av de homosexuella männen då han sviten igenom är 

med sina gossar som han finner en otvingad åtrå till. Detta är inte fallet med hans 

halvsyster och Agda, där det snarare är släktskapet som attraherar.33 Av de manliga 

homosexuella karaktärerna är Gusten den enda som har ett mer varierat 

personporträtt: han är alltifrån en godhjärtad man till en antastande pedofil med en 

stor självömkan och adelsstolthet.34 Dock är han, till skillnad från sina gossar, inte 

fjollig utan framställs snarare som något slags fadersgestalt. Gusten vet om att han 

för ett syndigt liv men är alldeles för lat för att göra bättring, frälsningen ser han sig 

endast finna i kristendomen och genom att gifta sig med en kvinna.35 Denna kvinna 

blir Agda Wising som intar ett slags kristusgestalt,36  och som lider stora kval för att 

hon inte klarar av att ”frälsa” Gusten.  

Tanken om att homosexualiteten är en sjukdom, eller en abnormitet genomsyrar 

Gustens porträtt, fast i likhet med porträttet av Bell von Wenden så anser jag att 

homosexualiteten endast är en del av vad som uppfattas som sjukt och förtappat hos 

Gusten. Snarare är det hans klasstillhörighet, adelskapet, som är det degenererade 

hos honom.37 Enligt Rita Paqvalén kan: ”Överklassens degeneration kopplas även till 

konsten och de modernistiska homosexuella männen. […]I båda fallen – adeln och 

konsten - handlar det om en förlorad kontakt till livet och om en sexuallitet som inte 

är skapande.”38   

                                                                                                                                                                                              

återupprätta ett ”könskontrakt som i vilket könet definieras i relation till det andra könet”, vilket de 
homosexuella männen hotar genom att de dras till sitt eget kön. s. 215.  
31 von Krusenstjerna, Porten vid Johannes, s. 111 f. 
32 von Krusenstjerna, Av samma blod, s. 91. 
33 Inte heller Rita Paqvalén beskriver Gusten på annat sätt än som homosexuell.  
34 Se von Krusenstjerna, Porten vid Johannes, Älskande par, Bröllop på Ekered och Av samma blod 
(Stockholm 2003 – 05) 
35 Von Krusenstjerna, Bröllop på Ekered, s.147. 
36 Björklund, 2006, s. 70 f.  
37 Jag inser att en djupare analys av kritiken emot adelskapet och om hur homosexualiteten sågs som 
en del av detta skulle ha varit intressant men skulle då ha lett till att ämnesvalet breddats för mycket.  
38 Paqvalén, 2007, s. 219. 
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Gusten går som tidigare nämnt längre än så och hänger sig inte bara åt icke 

livskapande sexualitet utan även åt incest. Till skillnad ifrån Bell är Gusten varken 

attraktiv eller intelligent, men då han är både vad gäller kön och attribut en man 

kommen ur en överklass så accepteras han av omgivningen. 

En av Gustens älskare är en handlarson från Småland som rest till Stockholm för att 

bli konstnär. Han heter egentligen Kristian Nilsson men kallas alltid för Kiss.  

Han framställs som vacker, fåfäng, feminin, snål, retsam och allmänt ointelligent.39  

Kiss kan sägas vara Gustens förste älskare och påminner i mångt och mycket om en 

moder för greven, men samtidigt så är det inte några varma känslor Kiss hyser för 

Gusten utan snarare en fråga om ekonomiskt beroende i utbyte mot sex. Gustens 

andre älskare är Elias Vanselin, en balettdansör från operan.  Även han beskrivs som 

feminin; nästintill en docka med endast ett vackert yttre. Elias Vanselin är aldrig elak 

eller retsam, utan har snarare en dumsnäll framtoning.40  Stellan von Pahlen är kusin 

till Angela von Pahlen och brorson till Petra von Pahlen. Han beskrivs som en 

bortskämd och otrevlig pojke, som vet med sig att han har ett vackert yttre och som 

inte tvekar att använda detta för att nå personlig vinning. Stellan förför många 

kvinnor, inte minst sin mammas väninna, och han gifter sig med Frideborg, men han 

söker sig endast till män för sexuell och känslomässig njutning. Pengar är av största 

vikt för Stellan och de gånger han förför kvinnor eller gifter sig med dem är det för att 

det finns en ekonomisk vinning i det. Förutom pengar så älskar Stellan kvinnokläder 

och accessoarer både att se dem och att klä sig i dem.41. Enligt Rita Paqvalén så följer 

Agens von Krusenstjerna samtida stereotypa porträtt av homosexuella män då de 

framställs som narcissistiska, karaktärslösa och feminina. Beskrivningarna kan 

kopplas samman, menar Paqvalén, med både sexologernas tankar om den feminina 

homosexuella mannen, men också med dandyn. Det nästintill äcklade 

avståndstagandet från kvinnan som Stellan, Elias och Kiss visar, tillsammans med de 

bohemiska interiörerna som de rör sig i är enligt Paqvalén typiska drag för den 

(manliga) sekelskiftesdekadansen. Deras liv är bekymmerslöst och lyxigt.42. Dock 

menar Paqvalèn att det inte går att göra någon direkt koppling mellan detta och 

                                                             

39 Se Agnes von Krusenstjerna, Porten vid Johannes, 2005, s. 48 ff. och Bröllop på Ekered, 2005, s. 
249 f. 
40 Ibid., s. 114. 
41 von Krusenstjerna, Bröllop på Ekered, 2005, s. 249.  
42 Paqvalén, 2007, s. 71-73. 
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homosexualitet i von Pahlensviten.43 Ett exempel på detta kan vara karaktären Tage 

Ehrencreutz som är en heterosexuell man som alltid beskrivs som feminin, eller till 

och med fjollig om det är andra heterosexuella män, t.ex. Thomas Meller, som uttalar 

sig. Därtill har han även en fäbless för att pröva kvinnokläder.44  

Gusten, Stellan von Pahlen, Elias Vanselin och Kiss Nilsson har alla en manlig 

könsidentitet vilket gör att deras gemenskap utgör en homosocialitet. Det innebär 

även att de är en del av den patriarkala makten, och genom sin solidaritet med 

varandra behåller de sin position över kvinnorna. Eve Kosofsky-Sedgewick menar 

dock att varje homosocial grupp är obligatoriskt heterosexuell och på så sätt även 

homofobisk. Detta eftersom en öppen homosexualitet ses som ett hot emot den 

heterosexuella patriarkala ordningen.  På så sätt är Gusten och gossarna en del av en 

patriarkal makt som förtrycker deras egen sexualitet. Detta existerar inte alls på 

samma sätt, menar Kosofsky-Sedgewick, med de homosexuella kvinnorna, som då 

redan är i en underordnad position då de har en kvinnlig könstillhörighet och har då 

inte någon makt att förlora genom sin homosexualitet. Som ett uttryck för detta kan 

man se på det faktum att samlag och känsloyttringar mellan kvinnor är frekvent 

återkommande i hela von Pahlensviten, samtidigt som de homosexuella männens 

kärleksliv inte berörs många gånger. Angela von Pahlen och Agda Wisings relation 

beskrivs som lycklig och naturlig; De har ett monogamt förhållande till skillnad från 

de flesta andra karaktärer (vilket även är fallet med de kvinnor som Bell von Wenden 

förälskar sig i och älskar med). Relationerna mellan Gusten och hans gossar 

framställs som onaturliga och perverterade; sällan innehåller en samlagsscen färre än 

tre personer, oavsett om de är män, kvinnor eller om de inblandade är släkt med 

varandra. 

Gayle Rubin har i artikeln Thinking sex (1984) tagit fram en sexuell värdehierarki där 

olika sexuella handlingar placeras på olika plats beroende på deras status i samhället:  

Mest favoriserad och önskvärd, menar Rubin är den som sker i hemmet, i frivillig, monogam 

tvåsamhet, ur samma generation, utan sexuella hjälpmedel och i syfte att avla barn.  

Sämre är det om den sexuella handlingen sker mellan två (eller fler) personer av samma kön som inte 

                                                             

43 Ibid., s.73. 
44 von Krusenstjerna, Älskande par, 2005, s.142 f.  



18 
 

har en relation eller avser att gifta sig. Dålig [sic.] sex inbegriper också pengar, fetischer, orgier, stor 

ålderskillnad, pornografi och sexleksaker. 45 

Om detta appliceras på samlagsscenerna i Fröknarna von Pahlen så kan följande 

iakttagelser göras: de lesbiska samlagsscenerna, i alla fall de frivilliga, sker i hemmet 

och är strikt hållna mellan två personer och följer ett stereotypt heterosexuellt 

könsmönster där mannen tar och kvinnan ger. Det är heller inte några större 

generationsklyftor mellan deltagarna.  Sämre sex är det dock med tanke på att det är 

två, i Agda och Angelas fall även gravida, kvinnor som hänger sig åt varandra, och 

självklart då utan uppsåt att avla barn. För de homosexuella männen ser det värre ut 

vad gäller sexuell hierarki: inte nog med att samlagen dem emellan sällan innefattar 

färre än tre personer, deltagarna har därtill nästan alltid samma kön och det finns en 

stor ålderskillnad. Samtidigt finns det ingenting som tyder på att samlagen mellan 

Gusten och till exempel Kiss inte skulle vara frivilliga, men det faktum att Kiss får 

betalt efter en älskogsstund visar på att det hela inte går i kärlekens tecken. Detta 

tillsammans med de orgieliknande tillställningar som utspelas i Berlin, hamnar de 

homosexuella männens sex långt ut på Rubins sexuella värdehierarki. Bildspråket i 

de olika samlagsscenerna skiljer sig också mellan manliga och kvinnliga, där det 

mellan Agda och Angela är kopplat till naturen med blommor, solljus och liv,46 vilket 

kontrasteras mot Gusten och gossarnas mörka, instängda och ångestfyllda.47 

Känsloyttringar existerar som sagt nästan inte alls mellan de homosexuella männen, 

men nedanstående replik av Frideborg riktad till arrendatorn på Eka vittnar om att 

kärlek även spirar i relationen mellan de homosexuella männen: 

 - En gång när jag öppnade dörren till vårt rum i det där huset i Berlin, sutto Stellan och Kiss Nilsson 

där som vi nu, i en trång liten soffa. När jag steg in flyttade de sig liksom generade ifrån varandra. De 

voro skära om kinderna som unga flickor. De sågo förälskade ut. Men lita på att de ej var en smula 

förälskade i mig!  

De voro kära i varandra. Kom man blott i närheten av dem berördes man som av en ljuv ström som 

gick ut från deras upphettade kroppar. De hade också hemliga ord och tecken sinsemellan som skulle 

var obegripliga för andra. (Av samma blod s. 173)  

Det är av intresse att denna kärleksscen utspelar sig mellan två yngre män, på en mer 

jämlik nivå, än vad som är fallet med till exempel Gusten och Kiss. Denna beskrivning 

                                                             

 45 Ambjörnsson, 2007, s. 85 ff. 
46  von Krusenstjerna, Av samma blod, 2005, s.184 f. 
47  Ibid., 85 f. 
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liknar även de som Petra von Pahlen gör när hon ser Angela och Agda och inser att de 

är förälskade. Dock är det med svartsjuka och ångest hon betraktar dem48 till skillnad 

från Frideborgs spefulla iakttagelse. 

7.3	  Kärlek	  utan	  kön	  –	  bisexuella	  karaktärer	  

I	  denna	  del	  tas	  de	  bisexuella	  karaktärerna	  upp	  och	  hur	  deras	  relationer	  skiljer	  sig	  

åt	  beroende	  på	  deras	  könstilhörighet.	  	  	  
Flera av karaktärerna i Fröknarna von Pahlen har relationer med både män och 

kvinnor, inte minst Angela von Pahlen som är den karaktär i sviten som drar till sig 

mest åtrå och förälskelser från båda könen. I den andra delen av sviten, 

Kvinnogatan, har Angela en vad som kan ses som en kärleksrelation med sin väninna 

Stanny Landborg; en till både utseende och intressen pojkliknande flicka från en 

adlig familj. De två är närmast oskiljaktiga under sin tid på Prästkragens 

hushållsskola och har en fysisk och psykisk närhet som når sin kulmen i en kyss.49 

Efter detta skiljs de åt på grund av Stannys svartsjuka mor och i nästa del, Höstens 

skuggor, kommer Thomas Meller tillbaka och Angelas förälskelse får ett nytt objekt. 

Relationen mellan Thomas Meller och Angela är än mer fysisk och stormande, med 

resultatet att Angela blir gravid med en säkerligen 20 år äldre man.   

Det dröjer ända till den femte delen, Älskande par, innan Stanny och Angela återser 

varandra:  

- Stanny, sade Angela lågt. 

Stanny vände sig om. Det fång av brokiga blommor hon hade i händerna föll ned på det blanka 

parkettgolvet. 

- O, så jag bär mig åt, sade Stanny och brast i skratt. Jag blev rädd, förstår du. Jag visste inte att du 

redan var här. 

De böjde sig båda ned för att samla upp blommorna. Angela räckte dem hon fick tag i till Stanny. 

Deras händer snuddade vid varandra. Då gick en ilning av glädje igenom dem. 

Knäböjande på golvet, sågo de leende och förtjusta på varandra. (Älskande par s.56)  

I detta citat anser jag att man tydligt se att de känslor som Stanny och Angela hyser 

för varandra är av den förälskade sorten. Återseendet slutar dock inte lyckligt då 

Stanny, efter att ha haft ett incestuöst förhållande till sin bror Bernard, tar sitt liv. Det 

intressanta med Angelas älskade är att de båda, Stanny Landborg och Thomas Meller, 
                                                             

48 Ibid., 146 f. 
49 von Krusenstjerna, Kvinnogatan, 2005, s.112. 
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liknar varandra vad gäller både utseende och sätt. Båda är blonda med blå ögon, och 

Stanny har som sagt en maskulin framtoning; hon har kort hår och klär sig gärna i 

mer traditionella manliga plagg och beskrivs ofta som liknande en ung man. (not!) 

 I och med att Stanny dör så faller Angela i Thomas Mellers, och på så sätt även i den 

heterosexuella matrisens, armar.  Angelas relation till Thomas Meller är även den 

normbrytande då han är 20 år äldre än Angela, gift och har en son. (Diskutera!)  Att 

han sedan tidigare varit trolovad med Angelas faster Petra gör inte situationen 

mindre prekär.  

När sedan även Thomas Meller försvinner träder en ny kvinna in i Angelas liv: Agda 

Wising, gift med Gusten och väntande hans barn. Tillsammans med Frideborg 

kommer Agda och bosätter sig på Eka tillsammans med Angela och Petra. Agda är en 

vacker kvinna med mörka, mystiska drag som stått modell för Stellan von Pahlen och 

Kiss Nilsson. Hon har haft en kort kärleksrelation med Angelas kusin Sven, men även 

med Bell von Wenden som introducerade henne i den lesbiska kärleken.  Angela och 

Agda omfamnar varandra i ett rum på Eka, och blir därefter ett kärlekspar.50  Både 

Angela och Agda har haft både hetero- och homosexuella relationer och även när de 

tillsammans har en relation så utesluter de inte att de kommer ha heterosexuella 

förhållanden i framtiden. Därför kan de då enligt min definition anses vara 

bisexuella.  

Enligt Fanny Ambjörnsson ifrågasätter bisexualiteten den heteronormativa 

ordningen då könet inte spelar någon som helst roll för kärlek eller åtrå.51 Detta 

menar hon leder till att bisexuella människor ofta anses vara ombytliga och flyktiga, 

då de inte rättar sig efter en norm som säger att det är viktigt att veta exakt vilken 

könstillhörighet och sexuell läggning man har. Detta kan även uppfattas i Fröknarna 

von Pahlen, där de tydligt homosexuella karaktärerna såsom Bell von Wenden och 

Stellan von Pahlen uteslutande attraheras av personer med samma könstillhörighet 

som de själva; motsatt könstillhörighet (könsidentitet)ger för dem upphov till 

nästintill fysiskt illamående. Angela och Agda å andra sidan har aldrig en uttalad 

sexuell läggning; de beskrivs på ett mer överjordiskt sätt (Angelas namn har till och 

med en himmelsk koppling)(diskutera namnvalet Stig Ahlgren och Jenny Björklund) 

och det är möjligt att se detta icke jordiska och svårgripbara som anledningen till 
                                                             

50 Agnes von Krusenstjerna, Av samma blod, 2005, s. 146 ff.  
51 Fanny Ambjörnsson, 2006, s. 145 f.  
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övriga karaktärers attraktion till de två. Judith Butler menar att genom den 

heterosexuella matrisen och praktiserandet av den obligatoriska heterosexualitet så 

definieras kön och genus som motsatta och hierarkiskt ordnade. Detta gör att vi kan 

förstå vad som till exempel är en kvinna; en person med kvinnokropp, kvinnligt 

genus och ett begär som riktas emot män. Sett ur detta perspektiv kan man se att 

både i relationen mellan kvinna och kvinna samt mellan man och man i Fröknarna 

von Pahlen finns försök till att efterlikna den ”rätta” heterosexuella relationen. Om 

man till exempel ser på Gusten på detta sätt så är han inte en man, då han inte har ett 

begär som enbart riktar sig mot kvinnor. Dock görs ett försök att jämna ut detta 

genom att de män som Gusten begär är feminina gossar vars manlighet begränsas till 

kroppen . Det syns också i det faktum att det i sexuella sammanhang är Gusten som 

tar njutning och gossarna som ger honom den.52  På samma sätt kan man se på 

Angela och Stanny: det är Stanny som kysser Angela och Agda som ”tar” Angela som 

spelar en traditionellt passiv kvinnlig roll (samma roll som när hon är med Thomas 

Meller i en heterosexuell relation.)53  

Petra von Pahlen är en karaktär som möjligtvis bör vara med i denna del då hon har 

haft kärleksförhållanden med män men även hyser en stark kärlek till Angela. Deras 

relation är stark rent känslomässigt: de bekänner varandra sin kärlek flera gånger och 

kyssar utbytts.54 Petra lider av svår svartsjuka när Angela förälskar sig först i Thomas 

och sedan i Agda, men när Angela sedan föder sitt barn så är det ”Vårt barn”55, det vill 

säga Angelas och Petras. Det som gör att jag tvivlar på Petras hemmahörande bland 

de övriga bisexuella karaktärerna är att den enda kvinna hon håller av är hennes egen 

brorsdotter, som hon uppfostrat som sin dotter. Detta innebär inte att jag förminskar 

deras förhållande, det är snarare tvärtom: jag anser att de känslor Angela och Petra 

hyser för varandra är starkare än de känslor de känner för de andra männen och 

kvinnorna. Ur von Krusenstjernas perspektiv kan kanske  Petra och Angela anses 

vara ”av samma blod” både till släktskap och till könstillhörighet. 

7.4	  Förklädnader	  -‐	  Transvestitism	  och	  kön	   

Efter Angelas och Agdas första kärleksmöte syr Agda upp ett par mansbyxor och en 

                                                             

52 von Krusenstjerna, Av samma blod, s. 215. 
53 von Krusenstjerna, Älskande par, s. 172 f. 
54 von Krusenstjerna, Bröllop på Ekered, s. 41 f. 
55 von Krusenstjerna, Av samma blod, s. 295.  
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kavaj i mörk sammet till sig själv. I dessa kläder liknar hon inte bara till det yttre en 

av de homosexuella gossarna.56 Detta anser jag är en del av Agdas sätt att få sig själv 

och sitt begär till Angela att passa in i den heterosexuella matrisen; hon vill vara en 

gosse så att hon kan vara med Angela utan att det framstår som fel.57 Agda vill visa 

upp en könsidentitet som bättre passar till hennes begär, men skapar istället en ännu 

mer normbrytande karaktär. Det är inte första gången Agda klär sig i manskläder: i 

Berlin hade Gusten tvingat henne att klä sig i smoking för att det behagade honom 

mer att se henne som man än som kvinna,58 vilket på så sätt skapar en brytning i den 

heterosexuella matrisen och homosocialiteten; en brytning som inte tidigare funnits 

där.  

Detta är också den stora skillnaden mellan Bell och Agda: Bell klär sig alltid feminint 

och utmanande, och hon går ofta i konflikt med män om att ta en maskulin position. 

Agda klär sig i manskläder och får på så sätt en maskulin position, eftersom de övriga 

kvinnorna klär sig traditionellt i klänning. Dock går Agda aldrig i kamp om en 

maskulinmakt position med män på samma sätt som Bell gör med t.ex. Thomas 

Meller om Angela.59 Även om Agda framställs som liknande en av de homosexuella 

gossarna så framhävs det faktum att hon är en kvinna, med en kvinnlig kropp, och 

inte minst hennes inåtgående knän (!)(vilket krusenstjerna lägger stor vikt vid)  

framställs som typiskt kvinnliga.60 Men hon blir då en kvinna i en 

maskulinitetsposition, vilket inte minst framgår i den scen där Angela och Agda 

spatserar i skogen: Angela blir plötsligt väldigt trött och Agda vill bära henne hem, 

som hon tror att en man skulle ha gjort. Men Agda är endast en ”svag kvinna” och är 

på så sätt bokstavligt talat inte man nog till uppgiften.61 Till sist får de skjuts hem av 

Angelas kusin Edla som gör följande observation:  

Agda löpte tillbaka. Edla stirrade efter henne: det var ju en smärt ung gosse. Vad hade man egentligen 

för sig på Eka? […] Här kommo de. När hon varseblev Agda vid Angelas sida, ryckte hon åter förvånad 

till. Sannerligen sågo de inte ut som fästfolk! Eller, korrektare, som ett ungt gift par. Om Angelas 

tillstånd var ju inte längre något tvivel. (Av samma blod s. 157)  

                                                             

56 Ibid., s. 146 – 149. 
57 Se även Paqvalén, Kampen om Eros, s. 276.  
58 von Krusenstjerna, Av samma blod, s. 152.  
59 von Krusenstjerna, Porten vid Johannes, s. 111 ff.  
60 von Krusenstjerna, Av samma blod, s. 184 f. 
61 Ibid., s.156 . 
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För Edla ser alltså Angela och Agda ut som ett par, till och med ett gift par, vilket 

passar bättre in med tanke på Angelas tillstånd. Agda tar även kommandot över 

färden hem på ett sätt som då endast var passande för en man.   

Angela och Agdas förhållande är således normbrytande på flera plan: de är två 

kvinnor i ett kärleksförhållande vilket trotsar den heterosexuella matrisen. Båda två 

är gravida och en av dem klär sig i manskläder vilket på så sätt trotsar den 

familjenorm som säger(och då särskilt vid sekelskiftet 1900) att en familj ska bestå av 

mamma, pappa och barn. Vilket det på ett sätt också gör då Agda väljer att ta en 

maskulinitetsposition. Dock är det i relationen till Angela som Agda klädd i 

manskläder känner sig friare än hon någonsin tidigare gjort,62 då hon lämnar sitt 

biologiska kön med allt vad det innebär. 

En annan karaktär med en dragning till det motsatta könets kläder och attribut är 

Stellan von Pahlen. Han har redan som barn lånat, eller stulit, sin syster Paulas 

klänningar och tar varje tillfälle i akt att klä sig kvinnligt. Till skillnad från Paula, som 

beskrivs som en ful, klumpig och okvinnlig flicka med ett fantastiskt rött hår,63 så är 

Stellan en graciös och feminin varelse som även till beteende är mer normativt 

kvinnlig än vad Paula någonsin kommer att bli:  

På eftermiddagen hade Stellan svassat omkring klädd till flicka. Det var hans förtjusning. Han 

behandlade Paulas kläder på ett mycket mera ömt och försiktigt sätt än hon själv. Han nöp i tyget, 

knixade som en flicka, dansade och hovrerade sig. Men han satte aldrig en fläck eller rev sönder 

sig.(Porten vid Johannes s. 40)  

Stellan klär sig även som man på ett feminint sätt men hos honom handlar det inte i 

samma utsträckning om att som Agda normalisera en kärleksrelation utan snarare 

om ett begär till traditionellt kvinnliga attribut. Det är klänningarna och 

brudbuketterna som står i centrum för hans begär, inte den kvinnliga 

könstillhörigheten: kvinnor finner han äckliga och osmakliga.64 Stellan klär ut sig till 

kvinna, men han vill varken vara en eller vara med en.  

Tiina Rosenberg menar i Byxbegär (2002) att det innebär social degradering för en 

man att klä sig i kvinnokläder, samtidigt som kvinnor har använt och kan använda 

                                                             

62 von Krusenstjerna, Av samma blod, s.153. 
63 von Krusenstjerna, Porten vid Johannes, s. 38 ff.  
64 von Krusenstjerna, Av samma blod, s. 200. 
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manskläder för att ”slippa ett traditionellt kvinnoliv”.65 Detta stämmer på många sätt 

in på Stellan von Pahlen och Agda Wising, där Stellans transvestitism är någonting 

som sker i stunder av underhållning och njutning för Stellan själv men som av 

omgivningen, både den manliga och kvinnliga, uppfattas som stötande.  Agdas 

transvestitism är ett resultat av den heterosexuella matrisen, d.v.s. en önskan att vara 

normen tillags, men när relationen till Angela tar slut eller när Gusten kräver sin 

plats som make så krävs inte förklädnaden längre och hon platsar återigen i normen. 

I och med sin förklädnad så blir Agda behandlad mer som en man skulle bli 

behandlad, i varje fall av kvinnorna, som ömsom driver med och ömsom attraheras 

av henne. Männen å andra sidan, och främst då de homosexuella, ser på henne och 

hennes relation till Angela som ”Naturvidrigt”,66 vilket också stämmer överens med 

den syn som Agda hyser för deras sätt och förhållanden.67 Med Judith Butlers synsätt 

så har Stellan och Agda i och med sina könstillhörigheter blivit ”gjorda” till en man 

och en kvinna genom en rad upprepade performativa handlingar med början vid 

födseln. Då Stellan har fått den manliga könstillhörigheten, och på sätt är en del av 

den patriarkala makten, så har han ingenting att vinna genom att klä sig i klänning, 

snarare förlorar han på det. Agda däremot vinner både makt och kärlek. Båda finner 

således lycka i en annan könstillhörighet.  

	  
 

 

	  

	  
 

 

 

                                                             

65 Rosenberg, 2000, s. 9. 
66 von Krusenstjerna, Av samma blod, s. 201 f. 
67 von Krusenstjerna, Bröllop på Ekered,s. 232  
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8.	  Slutdiskussion	  	  
Bell von Wenden och å andra sidan Greve Gusten af Sauss Värnamo får här 

representera den homosexuella mannen och kvinnan i Agnes von Krusenstjernas 

Fröknarna von Pahlen och framställningen av dessa två skiljer sig på många sätt: 

Bell är en attraktiv och modern kvinna som alltid kommer tillbaka efter ett nederlag. 

Gusten är en fet och oattraktivt man som tränger sig djupare och djupare ner i sin 

egen misär. Det enda de två egentligen har gemensamt, om man kan kalla det en 

gemenskap, är deras sexualitet; båda två är homosexuella. Dock har min granskning 

av dessa karaktärer och deras relationer visat på att det finns stora skillnader även 

här i vilka olika förutsättningar man har för att få leva ut sin sexualitet som man och 

kvinna.   

För Bell von Wenden, men även för de bisexuella Angela von Pahlen och Agda 

Wising, så gör den kvinnliga homosocialitetens starka koppling till lesbisk kärlek det 

möjligt för dem att till viss del leva ut sina begär. För Gusten och hans gossar gör den 

inom den manliga homosocialiteten obligatoriska heterosexualiten att de är en del av 

sitt eget förtryck. Trots detta ser jag det som att en kvinna som Bell von Wenden står 

längst ner i den samhälleliga hierarkin då hon är en kvinna som väljer bort männen, 

som har makten, till förmån för kvinnor(vad menar jag?) . Samtidigt står Angela, 

Agda, Petra och Frideborg i Av samma blod högst upp på lyckoskalan av precis 

samma anledning; bortväljandet av män till förmån för kvinnor.  

Den heterosexuella matrisen påverkar både de homosexuella männen och kvinnorna 

eftersom de blir tvungna att vara just män eller kvinnor. Dock åtföljs inte normerna 

för hur en man och en kvinna ska vara av vare sig de homosexuella männen eller 

kvinnorna oavsett när det gäller beteende, utseende eller sexualitet. Som när Agda 

klär sig i manskläder eller när Gusten har samlag med Stellan, Kiss och Elias på 

samma gång. Men den heterosexuella matrisen får de homo- och bisexuella 

karaktärerna att tvivla på att deras, och andras känslor är rätta och friska, som när 

Gusten ser sin frälsning i att gifta sig med en kvinna eller när Angela funderar över 

om hon och Agda gör ”fel” när de älskar varandra. Detta syns även i det faktum att de 

homosexuella kvinnorna ser de homosexuella männen som degenererade och vice 

versa; ett ”vi är inte som de”- tänkande.  Även om de homo- och bisexuella 

karaktärerna i Fröknarna von Pahlen är normbrytande på många sätt så har Agnes 

von Krusenstjerna fastnat i många stereotypa bilder av homosexuella. Bland annat är 
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Kiss Nilsson, Stellan von Pahlen och Elias Vanselin fjolliga och clownaktiga 

karaktärer som man kan skratta åt något som inte minst märks i valet av namn till de 

homosexuella männen: Kiss är en minst sagt ovanlig förkortning av Kristian och 

namnet Vanselin klingar ovanligt likt vaselin. Dock finns där också Greve Gusten som 

förutom sin sexualitet visar upp en relativt normativ manstyp. Den lesbiska kvinnan 

Bell von Wenden är en olycklig eller otäck karaktär som man kan gråta för i 

vetskapen om att hon aldrig kommer bli lycklig i och med sin sexuella läggning. Men 

även denna bild ifrågasätts då Angela och Agda finner varandra i vad som till synes är 

en lycklig kärleksrelation.  

Framställningen av transvestitism påverkas även den beroende på vem som gör det: 

Agda försöker passa in i den heterosexuella matrisen och Stellan leker för sin egen 

njutnings skull. Skillnaden finns också i det faktum att Stellan har en maktposition 

som han avsäger sig i och med att han klär sig som en kvinna. För Agda innebär 

manskläderna istället att hon får ta en maktroll som hon i sitt ursprungliga kön är 

förbjuden. Agda och Stellan har blivit gjorda till man och kvinna men väljer sedan att 

klä sig i motsatt könstillhörighet, även om de har olika anledningar till och 

förutsättningar för det. De homosexuella männen och kvinnorna påverkas således 

båda två av den heterosexuella matrisen, både den manliga och kvinnliga, 

homosocialiteten men de framställs på olika sätt. Transvestitismen sker även den 

både hos de manliga och hos de kvinnliga karaktärerna men även där påverkas det av 

vilken könsidentitet personen ifråga blivit skapad till rent performativt. 

Även om jag i den här uppsatsen har valt att se på homo- och bisexualitet grundad i 

sexuell attraktion så inser jag också att jag på så sätt har begränsat min analys av 

romansvitens karaktärer, då det finns flera som hyser känslor för karaktärer av 

samma könstillhörighet men som inte agerar på det på samma sätt som de öppet bi- 

eller homosexuella gör. Denna begränsning har dock varit av stor vikt för att kunna 

sikta in mig mer på en djupgående analys av ett fåtal karaktärer snarare än en 

karaktärsförteckning.  Avgränsningen skapar någonting statiskt av sexualitet då jag 

bestämmer vad homo- och bisexualitet innebär när det i poststrukturalistiska tankar 

menas att en slutgiltig betydelse aldrig kan existera.  I Fröknarna von Pahlen 

bestäms sexualiteten betydelse i de kontraster som uppstår i mötet mellan homo- och 

heterosexuella manliga och kvinnliga karaktärer.    



27 
 

9.	  Källhänvisning	  
Tryckta källor 

Ambjörnsson, Fanny, Vad är queer? Natur och kultur, Stockholm, 2006 

Butler, Judith, Gender trouble, Routledge, New York, 2006 

Björklund, Jenny, Frihet, jämlikhet, systerskap. Samkönat begär och 

gränsöverskridande kärlek i Agnes von Krusenstjernas Fröknarna von Pahlen. ur 

Tidskrift för litteraturvetenskap (TFL) 2006 nr  6-7 s. 65 - 82 

Fjelkestam, Kristina, Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer – 

modernitetens litterära gestalter i mellankrigstidens Sverige(ak.avh.), Brutus 

Östling Förlag/Symposion, Stockholm/Stehag, 2002  

Kosfosky – Sedgewick, Eve, Between men, Columbia University Press, New York, 

(1985) 

Laskar, Pia, Ett bidrag till heterosexualitetens historia – Kön sexualitet och 

njutningsnormer i sexhandböcker 1800-1920. Modernista, Stockholm, (2005) 

Paqvalén, Rita, Kampen om Eros – om kön och kärlek i Pahlensviten (ak. avh.),   

Nordica, Helsingfors, (2007)  

Rosenberg, Tiina, Byxbegär, 1:a uppl., Anamma, Göteborg, (2000) 

Rich, Adrienne,  Compulsory heterosexuality and lesbian existence (1980) ur Journal 
of women’s history Vol 3, Indiana University Press,(2003) s. 11- 47  
 
von Krusenstjerna, Agnes, Den blå rullgardinen, Kvinnogatan, Höstens skuggor, 

Porten vid Johannes, Älskande par, Bröllop på Ekered, Av samma blod, Albert 

Bonniers Förlag, Delfinserien, Stockholm, (2003 – 05) 

	  
 

 

 

 



28 
 

 

	  

	  
	  

 


