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ABSTRACT 

The object of this essay is the Swedish author Agnes von Krusenstjerna’s novels Ninas dag-

bok (The diary of Nina) and Helenas första kärlek (Helena’s first love) as well as the cycle 

novel Fröknarna von Pahlen (The misses von Pahlen). The purpose is to explore her use of 

the discourse of girls’ fiction, which I analyse by the depiciton of women’s sexual awakening, 

and her depiction of sadomasochism. The theories of Elaine Showalter, Jacques Derrida, Mi-

chel Foucault and Judith Butler are used. 

Women’s sexual awakening is depicted similarly in the novels but more explicitly in 

Fröknarna von Pahlen. In Ninas dagbok and Helenas första kärlek there is an eroticization of 

dominance and submission, which is not explicitly sadomasochistic. In Fröknarna von Pah-

len, sadomasochism is explicitly described as a ”perverted” sexuality and reveals the inequali-

ty in the violent sexuality, which is described as ”normal”. The sexuality that is included in 

Fröknarna von Pahlen’s ending utopia is a female same-sex sexuality, which is a further de-

velopment of the intimate friendships that are often depicted through the discourse of girls’ 

fiction.  

Accordingly, Fröknarna von Pahlen and its ending utopia can be interpreted as a ”city of 

girls”, that is a further developement of subjects such as female same-sex sexuality and sado-

masochism that can only be implied within the discourse of girls’ fiction. 
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INLEDNING 

Flickrummet som rasat 

Men man kommer aldrig åter. Det vita flickrummet har rasat. Trädgården med hagtornshäcken har vuxit igen. 
Jorden man trampade har hårdnat. Men djupt nere i hjärnans vrå fladdrar oroligt en ljusblå slöja som inte vill 
trasas sönder. 
   Döljer den en helig plats, en flickstad i ruiner? Skola aldrig mer pelarna resa sig och rosorna dofta där?1

 
 

Agnes von Krusenstjerna skildrar ofta flickor och deras värld. I citatet ovan utgörs den värl-

den av ett flickrum och en trädgård. I min uppsats får just flickrummet representera vad jag 

vill kalla för flickbokens diskurs, det vill säga användningen av en viss tematik eller åter-

kommande situationer i den litterära framställningen. Den diskursen kan urskiljas i Krusen-

stjernas första romaner, Ninas dagbok (1917) och Helenas första kärlek (1918), men även i 

romanserien Fröknarna von Pahlen (1930-1935). I Pahlenserien vidareutvecklas tematik och 

situationer som är typiska för flickbokens diskurs samtidigt som den korsas med andra diskur-

ser. Därmed raserar Krusenstjerna flickrummets fyra väggar och tar ett kliv ut. Utbreder sig 

en flickstad i flickrummets ställe? 

Uppsatsens syfte är att undersöka Krusenstjernas användning av flickbokens diskurs samt 

hennes skildring av sadomasochism i Ninas dagbok, Helenas första kärlek och Fröknarna von 

Pahlen. Flickboken har länge haft låg status och sadomasochism har länge varit sjukförkla-

rad.2 Det är intressant eftersom Pahlenserien vid sin utgivning gav upphov till en hetsig dis-

kussion i pressen, den så kallade Pahlenfejden, då den kritiserades för sina stilbrott och sin 

skildring av sexualitet.3

                                                 
1 Agnes von Krusenstjerna, Dunklet mellan träden, Fattigadel, II (Stockholm 1936), s. 416. Hänvisningar till 
Krusenstjernas verk ges i fortsättningen endast med angivande av sida inom parentes. Då jag hänvisar till hennes 
två första romaner anger jag en förkortning av titeln: Ninas dagbok (ND) (1917) och Helenas första kärlek 
(HFK) (1918). Då jag hänvisar till Fröknarna von Pahlen I-VII anger jag dessutom romanens nummer i serien: 
Den blå rullgardinen (FVP I) (1930), Kvinnogatan (FVP II) (1930), Höstens skuggor (FVP III) (1931), Porten 
vid Johannes (FVP IV) (1933), Älskande par (FVP V) (1933), Bröllop på Ekered (FVP VI) (1935) och Av sam-
ma blod (FVP VII) (1935). Det gäller även då jag i undantagsfall hänvisar till den första boken i serien om Tony 
(till dess två övriga delar hänvisas inte) och till Fattigadel I-III (till dess fjärde del hänvisas inte): Tony växer upp 
(T I) (1922), Fattigadel (FA I) (1935), Dunklet mellan träden (FA II) (1936) och Dessa lyckliga år (FA III) 
(1937). 

 

2 Shirley Foster & Judy Simons, What Katy read. Feminist re-readings of ’classic’ stories for girls (London 
1995), s. 21 f.; Kimberley Reynolds, Girls only? Gender and popular children’s fiction in Britain, 1880-1910 
(London 1990), s. 105; Boel Westin, ”Flickboken som genre”, i Om flickor för flickor. Den svenska flickboken, 
red. Ying Toijer-Nilsson & Boel Westin (Stockholm 1994a), s. 10; Michel Foucault, Viljan att veta, Sexualite-
tens historia, I (1976), övers. Britta Gröndahl (Göteborg 2004), s. 59. Den utgavs 1976 som första delen av 
skriftserien L’histoire de la sexualité med titeln La volonté de savoir. 
3 Jag skriver mer om Pahlenfejden i avsnittet med samma namn nedan. Några litterära strömningar och stilar som 
Pahlenserien förknippats med i den tidigare forskningen är expressionism, grotesk, melodram, modernism, pri-
mitivism, surrealism, symbolism, triviallitteratur och utopi. Se: Stig Ahlgren, Krusenstjerna-studier (Stockholm 
1940), s. 40 ff., 136; Olof Lagercrantz, Agnes von Krusenstjerna (diss. Stockholm 1951) (Stockholm 1951), s. 
12, 248 f., 298 ff.; Merete Mazzarella, Agnes von Krusenstjerna (Stockholm 1992), s. 88, 121 f., 130; Rita Pa-
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Jag analyserar flickbokens diskurs genom Krusenstjernas skildring av kvinnors sexuella 

uppvaknande. Fokus ligger på protagonisterna, Nina, Helena af Willner och Angela von Pah-

len, och min undersökning baseras på följande situationer: det första sexuella uppvaknandet, 

den erotiska vänskapen samt förhållandet till älskaren, den som representerar den farliga sex-

ualiteten och den som representerar den goda sexualiteten.4 Jag använder Elaine Showalters 

teori om att kvinnliga författares texter innehåller en nedtystad berättelse för att lyfta fram 

sådana om kvinnors sexuella uppvaknande, bland annat en sadomasochistisk laddning i Ninas 

dagbok och Helenas första kärlek.5

Min tes är att Fröknarna von Pahlen och dess avslutande skildring av ett utopiskt kvinno-

kollektiv kan läsas som en ”flickstad”. Med det menar jag att Krusenstjerna använder flickbo-

kens diskurs men samtidigt överskrider den, bland annat genom explicita skildringar av 

kvinnlig samkönad sexualitet och sadomasochism, samt att detta förkroppsligas av den avslu-

tande utopin. Jag menar att dessa drag kan ha bidragit till att romanserien delvis nedvärderats 

i Pahlenfejden och tidigare forskning. 

 I Pahlenserien skildras sadomasochism explicit men är 

även där kopplad till kvinnors sexuella uppvaknande. Min analys av skildringen av sadoma-

sochism är upplagd på ett liknande sätt som den av kvinnors sexuella uppvaknande, det vill 

säga med fokus på situationer: det sadomasochistiska uppvaknandet, sambandet mellan sa-

domasochism och psykisk sjukdom, sadomasochisten som könsligt och sexuellt ambivalent 

samt objektifierade kvinnor i en sadomasochistisk krets. 

Förutom Ninas dagbok och Helenas första kärlek består materialet primärt av Pahlenseri-

ens andra del, Kvinnogatan, och dess fjärde del, Porten vid Johannes. Utblickar till övriga 

delar sker dock som komplement. Kvinnogatan och Porten vid Johannes är de romaner i seri-

en som främst skildrar kvinnors sexuella uppvaknande och sadomasochism. I Kvinnogatan är 

Angela på en hushållsskola där hon har en erotisk vänskapsrelation med Stanny Landborg och 

där den sadomasochistiska lärarinnan Bell von Wenden försöker förföra henne. I Porten vid 

Johannes förför Thomas Meller Angela, hon blir förälskad i honom och de inleder en kärleks-

relation. Samtidigt rivaliserar Thomas och Bell om Angela. Jag menar att händelserna i dessa 
                                                                                                                                                         

qvalén, Kampen om Eros. Om kön och kärlek i Pahlensviten (diss. Helsingfors 2007), ss. 66, 112-125, 289; Bir-
gitta Svanberg, Sanningen om kvinnorna. En läsning av Agnes von Krusenstjernas romanserie Fröknarna von 
Pahlen (diss. Uppsala 1989) (Stockholm 1989), s. 125 ff., 195 ff., 209, 218, 225 ff., 245 f., 345, 387; Anna Wil-
liams, Tillträde till den nya tiden. Fem berättelser om när Sverige blev modernt (Eslöv 2002), s. 71 f. 
4 Förutom Angela har Pahlenserien ännu en protagonist, hennes faster Petra von Pahlen. Till skillnad från Angela 
är Petra vuxen vid romanseriens början, tjugosju år, och hennes sexuella uppvaknande skildras därför inte på 
samma sätt som Angelas. Dessutom har inte Petra någon koppling till skildringen av sadomasochism. Därför 
fokuseras hon inte här. Se: FVP I, s. 12. 
5 Elaine Showalter, ”Feminist criticism in the wilderness” (1981), i The new feminist criticism. Essays on wo-
men, literature and theory, red. Elaine Showalter (London 1986), s. 262 ff. Jag skriver mer om Showalters teori i 
avsnittet ”Teoretiska utgångspunkter” nedan. 
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två romaner huvudsakligen utgör Angelas sexuella uppvaknande. Kvinnogatan från 1930 fick 

övervägande god kritik då den utgavs, medan Porten vid Johannes från 1933 var en av de 

romaner som Bonniers förlag inte ville ge ut och som sedan gav upphov till Pahlenfejden. För 

den här uppsatsen blir det därför relevant att undersöka en roman som utgavs innan Pahlen-

fejden och en annan som gav upphov till den. 

Forskningsöversikt 

Forskningen om Fröknarna von Pahlen kom igång i samband med Krusenstjernas död. 1940 

gav litteraturkritikern Stig Ahlgren ut Krusenstjerna-studier som behandlar stora delar av 

Krusenstjernas författarskap men fokuserar på Pahlenserien.6 Den är viktig för denna studie 

eftersom Ahlgren undersöker flickboksdraget i delar av Krusenstjernas författarskap genom 

jämförelser med Louisa M. Alcotts flickböcker. Han undersöker dock inte Ninas dagbok och 

Helenas första kärlek eller skildringen av sadomaschism.7 1951 kom den första avhandlingen, 

Olof Lagercrantz Agnes von Krusenstjerna. Lagercrantz nämner endast Krusenstjernas två 

tidiga romaner i förbifarten och betraktar dem inte som en del av hennes seriösa författarskap. 

Han menar att man i Krusenstjernas tidiga noveller kan se ett inflytande från Alcott och att de 

flickböcker som Krusenstjerna läste som ung präglade hennes författarskap, något han uppfat-

tar som negativt. Han undersöker inte skildringen av sadomasochism.8

På 1980-talet kom de första feministiska studierna om Pahlenserien, konstvetaren Barbro 

Backbergers artikel ”Samhällsklass och kvinnoliv” från 1981 samt litteraturkritikern Eva 

Adolfssons ”Drömmen om badstranden” från 1983.

 

9

                                                 
6 De författare som nämns i forskningsöversikten är litteraturvetare om inget annat anges. 

 1989 kom Birgitta Svanbergs feministis-

ka avhandling om Pahlenserien, Sanningen om kvinnorna. Den är viktig för min uppsats efter-

som hon i korthet nämner några teman som kan ha sina rötter i Alcotts flickböcker. Hon un-

dersöker även skildringen av Angelas sexuella uppvaknande men utan att koppla den till 

7 Ahlgren, ss. 59-77. Ahlgren ger bitvis en sexistisk beskrivning av Krusenstjerna som ointellektuell och menar 
att man inte kan överskatta hennes make David Sprengels betydelse för hennes författarskap. Se: Ibid., s. 21 f. I 
det sammanhanget kan det tyckas underligt att Ahlgren samtidigt uppvärderar Alcott och den ”låga” flickboken 
samt tar Krusenstjernas användning av flickboken på allvar. Detta använder jag mig av men tar samtidigt avstånd 
från det sexistiska och heteronormativa i hans beskrivning av Krusenstjerna, hennes relation till Sprengel, hennes 
romanpersoner och kvinnor i allmänhet. 
8 Lagercrantz, s. 59, 88 ff. Lagercrantz försöker nedteckna Krusenstjernas biografi och gör genomgående biogra-
fiska tolkningar av hennes författarskap. Han beskriver Krusenstjernas relation till Sprengel på samma sätt som 
Ahlgren och biografiserar stilbrotten i Pahlenserien genom sin tes att Sprengel har skrivit delar av den. Det är, 
enligt Lagercrantz, övervägande positivt men ger ibland en besynnerlig verkan. Se: Ibid., s. 185 ff., 244. 
9 Barbro Backberger, ”Samhällsklass och kvinnoliv. En studie i Agnes von Krusenstjernas och Moa Martinsons 
författarskap”, i Kvinnornas litteraturhistoria, I, red. Marie Louise Ramnefalk & Anna Westberg (Stockholm 
1981), ss. 368-397; Eva Adolfsson, ”Drömmen om badstranden. Kvinnobilder i trettiotalslitteraturen, särskilt hos 
Agnes von Krusenstjerna och Moa Martinson”, i Kvinnor och skapande. En antologi om litteratur och konst 
tillägnad Karin Westman Berg, red. Birgitta Paget, Birgitta Svanberg, Barbro Werkmäster, Margareta Wirmark 
& Gabriella Åhmansson (Malmö 1983), ss. 207-219. 
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flickboken. I likhet med Lagercrantz betraktar hon dock Ninas dagbok och Helenas första 

kärlek som oseriösa. Även hennes undersökning av skildringen av sadomasochism är proble-

matisk. Svanberg skrev även avsnittet om Krusenstjerna i den tredje delen av Nordisk kvinno-

litteraturhistoria som kom ut 1996. Liksom i avhandlingen fokuseras här Pahlenserien, de två 

tidiga romanerna behandlas inte.10

1992 utgavs Merete Mazzarellas monografi Agnes von Krusenstjerna. Hon menar att Ninas 

dagbok och Helenas första kärlek litterärt sett är obetydliga men har ett värde eftersom de 

innehåller teman som Krusenstjerna senare återkom till. Mazzarella analyserar dock inte dem 

eller flickboksdraget i Pahlenserien. Skildringen av sadomasochism nämns men analyseras 

inte.

 

11 Under det tidiga 2000-talet kom tre studier som undersöker svenska författarskap i en 

modernistisk eller modernitetskontext där analyser av Pahlenserien ingår: Gunilla Domellöfs 

Mätt med främmande mått från 2001, Kristina Fjelkestams avhandling Ungkarlsflickor, kam-

rathustrur och manhaftiga lesbianer från 2002 och Anna Williams Tillträde till den nya tiden 

från samma år.12

Mot slutet av 2000-talet kom flera studier med Pahlenseriens skildring av sexualitet i fo-

kus. Två artiklar av Rita Paqvalén föregick hennes queerteoretiska avhandling om Pahlenseri-

en, Kampen om Eros, som kom 2007. Paqvalén nämner inte Ninas dagbok eller Helenas för-

sta kärlek, ser inget inflytande från flickboken i Pahlenserien och undersöker inte skildringen 

av sadomasochism. Avhandlingen är ändå viktig för denna studie, delvis på grund av sin teo-

retiska utgångspunkt.

 

13

                                                 
10 Svanberg, 1989, s. 34 f.; Birgitta Svanberg, ”Slaget om driften. Om Agnes von Krusenstjerna”, i Vida världen. 
1900-1960, Nordisk kvinnolitteraturhistoria, III, red. Margaretha Fahlgren & Elisabeth Møller Jensen (Höganäs 
1996), ss. 351-357. Svanberg polemiserar med Ahlgrens och Lagercrantz beskrivning av Krusenstjerna och hen-
nes förhållande till Sprengel. Hon instämmer dock i Lagercrantz tes att Sprengel skrivit delar av Pahlenserien 
men anser, till skillnad från honom, att det är negativt. Se: Svanberg, 1989, s. 36 ff. 

 Liknande utgångspunkter finns i Williams uppsats ”Unge herr Agda” 

11 Mazzarella, s. 23, 118. Till skillnad från Lagercrantz och Svanberg anser Mazzarella att det är ointressant vad 
Krusenstjerna respektive Sprengel skrivit i Pahlenserien. Hon menar att Krusenstjerna ytterst får stå för sitt verk 
då det är skrivet i hennes namn. Enligt Mazzarella pressar Svanberg sina tolkningar av Pahlenserien för att de 
ska överensstämma med hennes feministiska syfte. Däremot använder Mazzarella sig relativt okritiskt av Lager-
crantz biografiska läsningar av Krusenstjernas författarskap. Se: Ibid., s. 9, 39. 
12 Gunilla Domellöf, Mätt med främmande mått. Idéanalys av kvinnliga författares samtidsmottagande och ro-
maner 1930-1935 (Hedemora 2001); Kristina Fjelkestam, Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbi-
aner. Modernitetens litterära gestalter i mellankrigstidens Sverige (diss. Stockholm 2002) (Eslöv 2002); Anna 
Williams, 2002. 
13 Rita Paqvalén, ”Perversion, dekadens eller kärlek? Pahlenforskningen ur ett queerperspekiv”, Lambda nordi-
ca, årg. 9, 2003: 1-2, ss. 121-129; Rita Paqvalén, ”Love as a feminist project. A reading of the Pahlen series by 
Agnes von Krusenstjerna”, i The new woman and the aesthetic opening. Unlocking gender in twentieth-century 
texts, red. Ebba Witt-Brattström (Stockholm 2004), ss. 181-191. Dessa artiklars innehåll har inkluderats i Paqva-
léns avhandling. Därför kommer jag främst att hänvisa till den, se: Paqvalén, 2007. Paqvalén polemiserar med 
både Lagercrantz och Svanberg. Hon menar att den tidigare forskningen bortförklarar Pahlenseriens stilbrott med 
bl.a. Krusenstjernas samarbete med Sprengel. Istället frågar sig Paqvalén vad som händer om vi utgår från att 
stilbrotten är Krusenstjernas medvetna val. Se: Ibid., s. 53. 
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från 2006 samt Jenny Björklunds ”Frihet, jämlikhet, systerskap” från samma år och ”Kärle-

kens gränsland” från 2008.14

Björklund och Williams är även redaktörer för en antologi med essäer om Krusenstjernas 

författarskap, Tänd Eld!, som utgavs 2008. Fröknarna von Pahlen behandlas i flera av upp-

satserna (Adolfssons ”I den svarta strömmen”, Domellöfs ”Fröknarna von Pahlens auktori-

tetsuppror”, Björklunds ”Angela + Stanny = sant” och Paqvaléns ”Den queera familjeutopin”) 

men inte ur de perspektiv som jag anlägger. Ninas dagbok och Helenas första kärlek under-

söks inte heller.

 

15

Som jag visat berörs Krusenstjernas två tidiga romaner mycket sällan inom Krusenstjerna-

forskningen. 1994 publicerades dock Boel Westins artikel ”Patriarkatet och erotiken” som 

behandlar skildringen av erotik i några svenska flickböcker, bland annat Ninas dagbok och 

Helenas första kärlek. Den undersöker skildringen av Ninas och Helenas sexuella uppvak-

nande och är därför viktig för min uppsats. Då Westin fokuserar just flickböcker sätts emeller-

tid Krusenstjernas tidiga romaner inte i förhållande till Pahlenserien.

 

16

Teoretiska utgångspunkter 

 

Som nämnts är en av mina utgångspunkter Elaine Showalters teori om att kvinnliga författa-

res texter innehåller en dominerande och en nedtystad berättelse. Det är en vidareutveckling 

av Edwin Ardeners teori om att män utgör en dominerande och kvinnor en nedtystad grupp. 

Han menar att det i många samhällen är män som kontrollerar språkets strukturer. Kvinnor 

måste tala genom de dominerande strukturernas tillåtna form och kan därmed inte uttrycka 

sina erfarenheter av förtryck. Vid läsningen av en text med en dominerande och en nedtystad 

berättelse måste, menar Showalter, två olika berättelser hållas synliga samtidigt. Hon menar 

                                                 
14 Anna Williams, ”Unge herr Agda”, i Omklädningsrum. Könsöverskridanden och rollbyten från Tintomara till 
Tant Blomma, red. Eva Heggestad & Anna Williams (Lund 2004), ss. 101-119; Jenny Björklund, ”Frihet, jäm-
likhet, systerskap. Samkönat begär och gränsöverskridande kärlek i Agnes von Krusenstjernas Fröknarna von 
Pahlen”, Tidskrift för litteraturvetenskap, årg. 35, 2006: 3-4, ss. 65-83; Jenny Björklund, ”Kärlekens gränsland. 
Kvinnlig homosexualitet i Agnes von Krusenstjernas Fröknarna von Pahlen”, i Gränser i nordisk litteratur, 
IASS XXVI 2006, II, red. Heidi Grönstrand, Ulrika Gustafsson & Clas Zilliacus (Åbo 2008b), ss. 544-551. 
15 Jenny Björklund & Anna Williams, red., Tänd eld! Essäer om Agnes von Krusenstjernas författarskap (Stock-
holm 2008); Eva Adolfsson, ”I den svarta strömmen”, i Tänd eld! Essäer om Agnes von Krusenstjernas förfat-
tarskap (Stockholm 2008), ss. 17-33; Gunilla Domellöf, ”Fröknarna von Pahlens auktoritetsuppror”, i Tänd eld! 
Essäer om Agnes von Krusenstjernas författarskap (Stockholm 2008), ss. 73-118; Jenny Björklund, ”Angela + 
Stanny = sant. Kärleken som politisk arena i Fröknarna von Pahlen”, i Tänd eld! Essäer om Agnes von Krusen-
stjernas författarskap (Stockholm 2008a), ss. 119-156; Rita Paqvalén, ”Den queera familjeutopin”, i Tänd eld! 
Essäer om Agnes von Krusenstjernas författarskap (Stockholm 2008), ss. 157-187. Adolfsson kallar flickboks-
draget i Pahlenserien banalt. Se: Adolfsson, 2008, s. 18 f. För en mer utförlig diskussion av Pahlenforskningen 
fram till 2004, se: Paqvalén, 2007, s. 20 ff. 
16 Boel Westin, ”Patriarkatet och erotiken. Helena Nyblom, Agnes von Krusenstjerna och Marika Stiernstedt”, i 
Om flickor för flickor. Den svenska flickboken, red. Ying Toijer-Nilsson & Boel Westin (Stockholm 1994b), ss. 
15-43. 
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att kvinnors skrivande alltså inte befinner sig i eller utanför den manliga traditionen utan i två 

traditioner samtidigt.17

Min studie utgår även från Jacques Derridas och Michel Foucaults teorier. Derrida beskri-

ver hur betydelse skapas mellan motsatspar eller binära oppositioner. Betydelsen skapas både 

ur vad något är och vad det inte är, tecknet får sin betydelse just genom frånvaron av sin mot-

sats. Enligt Derrida består ett sådant motsatspar inte av två likställda begrepp utan utgör en 

hierarki och förtrycksordning.

 Jag använder denna teori för att lyfta fram nedtystade berättelser om 

kvinnors sexuella uppvaknande, bland annat en sadomasochistisk laddning i Ninas dagbok 

och Helenas första kärlek där Krusenstjerna uttrycker sig genom flickbokens diskurs. 

18

Begreppet ”pervers” sexualitet är inspirerat av Foucault. Han skriver om ”perversiteter” 

kontra en ”genitalt centrerad” och ”ekonomiskt nyttig och politiskt konservativ sexualitet”.

 Jag använder begreppen ”hög” och ”låg” litteratur samt 

”normal” och ”pervers” sexualitet. Där är det ”hög” litteratur och ”normal” sexualitet som 

befinner sig överst i hierarkin medan ”låg” litteratur och ”pervers” sexualitet befinner sig un-

derst. 

19

Uppsatsen utgår även från Judith Butlers teorier. Butler menar att kvinnors och mäns ”gen-

der” blir förståeligt inom den heterosexuella matrisen. Här knyts en persons ”sex” till dess 

”gender”. Dessutom knyts personens ”gender” till dess begär.

 

Med ”normal” och ”pervers” sexualitet avses i min uppsats det som skildras som ”normalt” 

respektive ”perverst”. Citationstecken används för att markera att jag tar avstånd från den 

binära oppositionens hierarki och förtrycksordning samt för att undgå att reproducera den. 

Begreppen ”hög” och ”låg” litteratur används eftersom ”fin-” och ”populärlitteratur” är för 

snäva för denna studie då det är flickboken, det vill säga en typ av barn- och ungdomslittera-

tur som riktar sig till flickor och unga kvinnor, som diskuteras. Med ”hög” och ”låg” litteratur 

avses det som betraktas eller har betraktats som ”hög” eller ”låg” litteratur. Även här används 

citationstecken för att markera att jag tar avstånd från den binära oppositionens hierarki och 

förtrycksordning samt för att undgå att reproducera den. 

20

                                                 
17 Edwin Ardener, ”The ’problem’ revisited” (1975), i Perceiving women, red. Shirley Ardener (New York 
1977), s. 21 ff.; Showalter, s. 262 ff. Även Westin utgår från dessa teorier i sin analys av flickböcker, bl.a. Ninas 
dagbok och Helenas första kärlek. Se: Westin, 1994b, s. 25 f. 

 I den heterosexuella matrisen 

18 Jacques Derrida, ”Signature Event Context” (1972), övers. Alan Bass, i A Derrida reader. Between the blinds, 
red. Peggy Kamuf (New York 1991), s. 89 f., 108. Den publicerades med titeln ”Signature Evénement Contexte” 
i Marges de la philosophie som utgavs 1972. Pia Laskar påpekar att de motsatspar som Derrida undersöker bru-
kar kallas binära oppositioner i Sverige. Se: Pia Laskar, Ett bidrag till heterosexualitetens historia. Kön, sexuali-
tet och njutningsnormer i sexhandböcker 1800-1920 (diss. Stockholm 2005) (Stockholm 2005), s. 18. 
19 Foucault, s. 59. En av de ”perversiteter” som Foucault tar upp är just sadism. Se: Ibid., s. 61. 
20 Butler menar att ”sex”, kön, är lika kulturellt konstruerat som ”gender”, genus, och att det därför inte finns 
någon skillnad dem emellan. Därför använder Butler endast begreppet genus. Jag väljer dock, i likhet med Las-
kar, att använda begreppet kön istället för genus. Som Laskar påpekar kan begreppet genus ge upphov till en 
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förstås kön som binärt, det vill säga kvinnligt och manligt kön betraktas som ett motsatspar.21 

Även kön kan alltså förstås som en binär opposition där manligt kön, i likhet med ”normal” 

sexualitet och ”hög” litteratur befinner sig högst i hierarkin, medan kvinnligt kön, i likhet med 

”pervers” sexualitet och ”låg” litteratur, befinner sig lägst. Enligt Butler underordnas och för-

kastas även de sexuella begärriktningar och kön som inte ryms inom den heterosexuella ma-

trisen.22

Inspirerad av bland annat Derridas teorier menar Butler att kön kan förstås som en perfor-

mativ iscensättning. Det innebär att en person inte handlar på bestämda sätt för att den känner 

sig som en kvinna eller man, utan att personen känner sig som en kvinna eller man därför att 

den handlar på bestämda sätt. Handlingarna måste vara återkommande för att framstå som 

naturliga och självklara. Det faktum att handlingarna måste upprepas banar väg för att de kan 

upprepas på nya eller oväntade sätt, vilket i förlängningen kan leda till att den heterosexuella 

matrisen förändras.

 

23

Pahlenfejden 

 

I den diskussion i pressen som följde efter utgivningen av den tredje och fjärde delen av 

Fröknarna von Pahlen tydliggörs att normer kring kön, sexualitet och litteratur samverkar. 

Diskussionen brukar kallas Krusenstjernafejden eller Pahlenfejden och är mycket omskriven i 

tidigare forskning.24

När Krusenstjerna gav ut de första delarna av Pahlenserien; Den blå rullgardinen, Kvinno-

gatan och Höstens skuggor; var hon redan en etablerad författare och även om mottagandet 

var något splittrat övervägde den positiva responsen. De två följande delarna, Porten vid Jo-

hannes och Älskande par, ville Bonniers förlag emellertid inte ge ut.

 

25

                                                                                                                                                         
binär uppdelning mellan genus och kön, vilket för tankarna till ett historiskt föränderligt genus och en ursprung-
lig kropp och sexualitet. Se: Judith Butler, Gender trouble. Feminism and the subversion of identity (1990) (New 
York 2006), s. 9 f.; Laskar, s. 390. 

 Bokförläggare Karl 

Otto Bonnier skrev att han på grund av den politiska situationen ”varken kan eller törs utgiva 

21 Butler, 2006, s. 9. 
22 Ibid., s. 23 f. 
23 Ibid., s. 185 ff., 191. I Bodies that matter, som Butler gav ut efter Gender trouble, tydliggörs att hon grundar 
sin teori om att kön är performativt på bl.a. teorier från Derridas ”Signature Event Context”. Se: Judith Butler, 
Bodies that matter. On the discursive limits of ”sex” (New York 1993), s. 12 ff. 
24 I den tidigare forskningen undersöks Bonniers vägran att trycka Porten vid Johannes och Älskande par, hur 
Pahlenfejden tog sig uttryck i pressen samt Pahlenfejdens konsekvenser för samhället i stort. Detta sätts i sam-
band med Nazitysklands influenser i Sverige. Eftersom Pahlenfejden undersökts i tidigare forskning gör jag 
endast en kort genomgång av den här. För mer information om Pahlenfejden, se: Ahlgren, s. 41 f.; Lagercrantz, 
ss. 269-276, 278 ff.; Mazzarella, ss. 132-138; Paqvalén, 2007, s. 15 ff., 50 ff.; Svanberg, 1989, ss. 45 ff., 351-
357. 
25 Paqvalén, 2003, s. 123; Paqvalén, 2007, s. 16, 50; Lagercrantz, s. 269; Svanberg, 1989, s. 46. 
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dem” och att han ”avskyr osmakligheter och allt vad emot naturen är”.26 Det antyds alltså 

vara romanseriens skildring av en viss typ av sexualitet som Bonnier vände sig emot. Samma 

år som Bonniers refuserade Krusenstjernas två romaner gav förlaget ut Margareta Subers ro-

man Charlie och två år senare Karin Boyes roman Kris, båda med en kvinnlig homosexuell 

protagonist. Både Birgitta Svanberg och Kristina Fjelkestam har spekulerat i om Bonniers 

vägran att publicera just Krusenstjernas romaner berodde på den explicita skildringen av sam-

könad sexualitet. En skillnad är att Suber och Boye skildrar fysiskt ofullbordad och obesvarad 

förälskelse.27 Man kan fråga sig om inte även de andra typer av tabubelagd sexualitet som 

Krusenstjerna till skillnad från Suber och Boye skildrar, till exempel sadomasochism, kan ha 

bidragit till Bonniers vägran att ge ut romanerna. Det finns dock inget material som styrker 

det.28

Krusenstjerna vägrade konsekvent att stryka i de två romanerna och gav ut Porten vid Jo-

hannes och Älskande par såväl som de sista delarna, Bröllop på Ekered och Av samma blod, 

på Spektrums förlag. Romanerna recenserades inte i de ledande svenska tidningarna. I en pro-

vokativ recension av Fröknarna von Pahlen i Socialdemokraten förundrade sig Boye över 

tystnaden kring seriens fjärde och femte delar. Hon framhöll det utmanande och revolutione-

rande i romanseriens människo- och samhällsskildring och kopplade tystnaden till det reak-

tionära samhällsklimatet. Boyes artikel gav upphov till en mängd svarsartiklar och brukar 

beskrivas som startskottet till Pahlenfejden.

 

29

Diskussionen kretsade kring Krusenstjernas skildring av sexualitet. Man frågade sig om 

hon hade rätt att skildra sexualitet så öppet och om det skedde på ett taktfullt sätt. Det gick så 

långt att romanserien i stort och Krusenstjerna själv beskrevs som ”perversa”.

 

30 Pahlenseriens 

skildring av ”pervers” sexualitet, till exempel sadomasochism, var alltså ett skäl till att den av 

många betraktades som ”låg” litteratur. Även om debatten främst fokuserade Krusenstjernas 

skildring av sexualitet, diskuterades även dess stilbrott som något provocerande.31

                                                 
26 Cit. efter Svanberg, 1989, s. 46. 

 Också Kru-

senstjernas blandning av ”höga” och ”låga” litterära strömningar och stilar eller användningen 

27 Fjelkestam, s. 110; Svanberg, 1989, s. 384. 
28 Förutom sadomasochism och kvinnlig homosexualitet kan manlig homosexualitet, incest och transvestism 
nämnas som exempel på tabubelagd sexualitet i Pahlenserien. 
29 Lagercrantz, s. 278 ff.; Paqvalén, 2007, s. 51 f.; Svanberg, 1989, s. 46 f. Paqvalén framhåller dock att redan de 
tre första delarna av Pahlenserien innehöll teman som betraktades som ”sedesupplösande” och att de frågor som 
behandlades under Pahlenfejden förekommer i mottagandet av de första romanerna och att diskussionerna blos-
sade upp igen 1939 då Krusenstjerna beviljades ett statligt anslag. Se: Paqvalén, 2007, s. 17. 
30 Ibid., s. 18; Svanberg, 1989, s. 352. 
31 Paqvalén, 2007, s. 17, 52. 
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av ”låga” strömningar och stilar i sig, till exempel flickbokens diskurs, bidrog alltså till att 

Pahlenserien betraktades som ”låg” litteratur.32

Uppläggning 

 

Analysen kommer att inledas med kapitlet ”Flickboken”. Här ges en introduktion till begrep-

pet flickbok där dess låga status diskuteras. Sedan undersöks Krusenstjernas förhållande till 

flickboksförfattaren Louisa M. Alcott och flickböckers skildring av sexualitet. Slutligen ana-

lyseras skildringen av kvinnors sexuella uppvaknande i Fröknarna von Pahlen, Ninas dagbok 

och Helenas första kärlek genom följande situationer: det första sexuella uppvaknandet, den 

erotiska vänskapen samt förhållandet till älskaren, den som representerar den farliga sexuali-

teten och den som representerar den goda sexualiteten. 

Sedan följer kapitlet ”Sadomasochism”. Här ges en introduktion till begreppet sadomaso-

chism där dess klassificering som ”pervers” diskuteras. Sedan undersöks hur ”pervers” sexua-

litet, här incest och sadomasochism, antyds i Alcotts flickböcker samt Ninas dagbok och He-

lenas första kärlek. Därefter följer en jämförelse mellan skildringen av sadomasochism och 

”normal” våldsam sexualitet i Pahlenserien. Sedan analyseras romanseriens skildring av sa-

domasochism genom följande situationer: det sadomasochistiska uppvaknandet, sambandet 

mellan sadomasochism och psykisk sjukdom, sadomasochisten som könsligt och sexuellt am-

bivalent samt objektifierade kvinnor i en sadomasochistisk krets. Slutligen undersöks om Bell 

von Wenden och Thomas Meller kan läsas som dubbelgångare. 

Analysens sista kapitel har rubriken ”Utopin”. Här undersöks vilken sexualitet som inklu-

deras i Pahlenseriens avslutande kvinnokollektivistiska utopi. Till sist gör jag några samman-

fattande slutsatser. 

                                                 
32 Paqvalén diskuterar Krusenstjernas användning av annan ”låg” litteratur, melodramen. Hon utgår från Willi-
ams som menar att vissa kvinnliga författare kring 1920- och 1930-talet, bl.a. Krusenstjerna, medvetet använde 
sig av triviallitterära genrer som melodramen för att behandla tabubelagda frågor. Se: Paqvalén, 2007, s. 66; 
Williams, 2002, s. 71 f. 
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FLICKBOKEN 

Flickboken. ”Låg” litteratur 

Boel Westin definierar flickboken på följande vis: ”Den är, med få undantag, skriven av kvin-

nor. Det är flickor och unga kvinnor som innehar huvudrollerna. Den skildrar hemmet, livet 

och världen ur ett specifikt kvinnligt perspektiv. Den är skriven och avsedd för flickor och 

unga kvinnor.”33 Könet fungerar alltså som en genrebestämmande kategori. Det har påverkat 

bedömningen av flickböcker och bidragit till att de nedvärderats.34

Mottagandet av Krusenstjernas två tidiga romaner, Ninas dagbok och Helenas första kär-

lek, ger också besked om flickbokens låga status. De utgavs som vilka andra romaner som 

helst på Bonniers förlag men genom de unga kvinnliga protagonisterna och kärleksproblema-

tiken kategoriserades de som flickböcker och avfärdades. Flickbokens låga status spillde 

dessutom över på Krusenstjerna som person, något som tydliggörs i Lagercrantz avhandling. 

Där beskriver han hennes smak som banal och tarvlig, samt karaktäriserar den som en ”kvar-

dröjande ungflickssmak”. Det visar på kopplingen mellan prefixet ”flick” och ord som banal 

och tarvlig.

 Som jag visat kan Krusen-

stjernas användning av flickbokens diskurs i Fröknarna von Pahlen ha lett till att dess låga 

status spillde över på romanserien. Det kan ha bidragit till att den kritiserades i Pahlenfejden. 

35

Det finns exempel på författare som velat skriva ”hög” litteratur och betraktas som ”seriö-

sa” men inte kunnat frigöra sig från flickbokens låga status. Ett exempel är Louisa M. Alcott 

som Krusenstjerna nämnde som en av de författare som påverkat henne litterärt. Alcott debu-

terade med en roman för vuxna men gjorde sedan stor succé med flickboken Unga kvinnor 

och fastnade därefter i flickboksfacket.

 

36

Westin menar att flickboken som litterär text i huvudsak bottnar i den kvinnliga roman-

konst som under första hälften av 1800-talet utvecklades av författare som Jane Austen, syst-

 

                                                 
33 Westin, 1994a, s. 10. Hon framhåller att det, trots föreställningen att endast flickor läser flickböcker, finns 
litterära exempel på att även pojkar läser dem. Birgitta Theander, som undersökt de 1022 flickböcker som utgavs 
i Sverige 1945-1965, uppskattar att 85 procent av hennes material är skrivet av kvinnor medan 15 procent är 
skrivet av män, ofta under en kvinnlig pseudonym. Se: Westin, 1994b, s. 15; Birgitta Theander, Älskad och för-
nekad. Flickboken i Sverige 1945-65 (diss. Lund 2006) (Göteborg 2006), s. 32, 35 f. 
34 Westin, 1994a, s. 10. Även andra forskare som undersökt flickboken menar att dess låga status är kopplad till 
författarens, protagonistens och läsarens kön. Se: Foster & Simons, s. 20; Reynolds, s. 105. 
35 Lagercrantz, s. 95 f. Westin påpekar att det kan tyckas ”som om prefixet ’flick’ före ’bok’” för många kritiker 
och kommentatorer ”signalerat något unket, instängt och fjolligt”. Se: Westin, 1994a, s. 10. 
36 Foster & Simons, s. 20. Förutom Alcott nämnde Krusenstjerna Charles Dickens, Topelius och H. C. Andersen 
i artikeln ”Hvordan blev jeg Forfatter?” i Berlingske Aftenavis 1939. Ett annat exempel på en författare som 
fastnade i flickboksfacket är Marta Sandwall-Bergström som skrev flickboksserien om Kulla Gulla (1945-1951). 
Se: Ahlgren, s. 61; Eva Söderberg, Askunge, madonna eller feminist? Kontextuella läsningar av Martha Sand-
wall-Bergströms Kulla-Gullasvit (diss. Umeå 2004), s. 17 ff. 
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rarna Brontë, Elizabeth Gaskell och Fredrika Bremer. Den kan karaktäriseras som en kvinnlig 

utvecklings- och bildningsroman. Den formen använder Krusenstjerna i Ninas dagbok, Hele-

nas första kärlek och Fröknarna von Pahlen.37 Ninas dagbok är skriven i dagboksform och 

skildrar artonåringen Nina som bor i Stockholm men är på besök hos släktingar på herrgården 

Skogsbo ute på landet (ND, s. 9 f., 27). Helenas första kärlek skildras, liksom Fröknarna von 

Pahlen, med ett berättarperspektiv som dels är allvetande och dels förflyttar sig mellan olika 

romanpersoners medvetanden. Helena är något äldre än Nina, tjugo år, och bor i Stockholm 

med sin ensamstående mor Maggi af Willner (HFK, s. 118). Hon är mer lik Angela i Pahlen-

serien än Nina. I romanserien skildras Angelas utveckling mellan tolv och tjugoett års ålder. 

Under denna tid lever hon med sin faster Petra von Pahlen på herrgården Eka och i Stock-

holm.38

Flickboken är realistisk och skildrar och speglar flickors och unga kvinnors villkor och 

möjligheter i den tid de är skrivna. Därmed beskriver den även vägen till man, äktenskap och 

hem.

 

39 Det sker i Ninas dagbok och Helenas första kärlek där protagonisterna på slutet förlo-

var sig med en man. Westin använder Elaine Showalters teori om att kvinnors texter innehål-

ler en dominerande och en nedtystad berättelse för att visa att flickboken samtidigt gör uppror 

mot detta och visar på alternativ genom att arbeta med dolda, subversiva strategier. Trots att 

texterna på ytan anpassar sig till flickbokens konventioner kan de därmed berätta historier 

som går på tvärs mot normerna, menar hon.40

Krusenstjerna och Louisa M. Alcott 

 I Fröknarna von Pahlen leder frågeställningen 

kring hur en kvinna kan organisera sitt kärleksliv dock till ett helt annat svar då Krusenstjerna 

här korsar flickbokens diskurs med andra diskurser, till exempel utopins. 

I den tidigare forskningen har Louisa M. Alcott ofta nämnts som en av Krusenstjernas älsk-

lingsförfattare.41

                                                 
37 Westin, 1994a, s. 11, 13; Birgitta Josefsson, ”Läsning för unga kvinnors hjärta och förstånd”, i 1900-talet, 
Kvinnornas litteraturhistoria, II, red. Ingrid Holmquist & Ebba Witt-Brattström (Stockholm 1983), s. 256. 
Svanberg påpekar att Krusenstjerna i Pahlenseriens andra del, Kvinnogatan, delvis använder sig av ungflicksro-
manen i internatskolemiljö samtidigt som hon bryter mot de förväntningar som väcks hos läsaren och därmed 
skapar en chockverkan. Se: Svanberg, 1989, s. 179. 

 Unga kvinnor från 1868 är Alcotts första flickbok och uttalat självbiografisk. 

Den skildrar livet för systrarna March och deras mor medan deras far är ute i det amerikanska 

inbördeskriget. På grund av sin popularitet fick den sedan tre uppföljare som inte är självbio-

38 För en uppteckning över årtal och åldrar på Angela och Petra i Pahlenseriens olika delar, se: Ahlgren, s. 139. 
39 Westin, 1994a, s. 12 f. 
40 Ibid., s. 13 f. 
41 Ahlgren, s. 61; Lagercrantz, s. 57; Mazzarella, s. 16; Paqvalén, 2007, s. 65; Svanberg, 1989, s. 74; Westin, 
1994b, s. 15. 
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grafiska: Våra vänner från ifjol, Goss-skolan i Plumfield och De forna skolgossarne i Plumfi-

eld. De skildrar systrarnas uppväxt och liv som vuxna med fokus på pojkflickan Jo som har 

författardrömmar.42

Jag kommer att hänvisas till Unga kvinnor-serien då det, i min tolkning, förekommer ett in-

tertextuellt samband mellan den och Krusenstjernas romaner.

 

43 De svenska utgåvor av roma-

nerna som används i uppsatsen är i många fall från sent 1800- eller tidigt 1900-tal, därför är 

de citat som används översatta på ett bitvis krångligt vis som inte gör originalspråket rättvi-

sa.44

I Tonyseriens första del, Tony växer upp, somnar protagonisten Tony över ”en av Louise 

[sic!] M. Alcotts böcker, de gamla kära med de gula pärmarna och de röda ryggarna” (T I, s. 

160). Just den utgåvan av en av Alcotts böcker går igen i Fattigadel. I romanseriens första del 

står följande att läsa att om Vivekas äldre bror: 

 Jag har ändå valt att använda de svenska översättningarna. I Pahlenserien förekommer 

det visserligen att Angela och hennes jämnåriga kallas ”små kvinnor”, något som kan läsas 

som en direkt översättning av den engelska titeln till den första boken i Unga kvinnor-serien, 

Little Women (se t.ex. FVP V, s. 339). Flera av Krusenstjernas romaner innehåller dock hän-

visningar till de svenska översättningarna av Alcotts flickböcker. 

 
Antonius läste i någon flickbok, en av de där med gula pärmar och röda ryggar: Kate i skolan, En krona bland 
flickor… Han läste dem glödande och med vidöppen mun kännande sig som en kamrat med dessa småpra-
tande flickor som ofta hade något spektakel för sig eller blevo orättvist misstänkta för någon bagatell de inte 
gjort. (FA I, s. 483 f.) 
 

En krona bland flickor är den svenska översättningen av Alcotts An Old-Fashioned Girl. I 

romanseriens andra del, Dunklet mellan träden, är det Vivekas kusiner som läser Alcott i 

svensk översättning: 

 

                                                 
42 Louisa M. Alcott, Unga kvinnor (1868), övers. Sonja Bergvall (Stockholm 1954); Louisa M. Alcott, Våra 
vänner från ifjol (1869), övers. Ann Bucht (Stockholm 1967); Louisa M. Alcott, Goss-skolan i Plumfield. Berät-
telse för ungdom, I (1871) övers. ej angiven (Stockholm 1918a); Louisa M. Alcott, Goss-skolan i Plumfield. 
Berättelse för ungdom, II (1871), övers. ej angiven (Stockholm 1918b); Louisa M. Alcott, De forna skolgossarne 
i Plumfield. Berättelse (1886), övers. ej angiven (Stockholm 1887). De utgavs 1868, 1869, 1871 och 1886 med 
titlarna Little women, Good wives, Little men. Life at Plumfield with Jo’s boys och Jo’s boys, and how they 
turned out. A sequel to Little men. 
43 För en introduktion till begreppet intertextualitet, se: Anders Olsson, ”Intertextualitet, komparation och recep-
tion”, i Litteraturvetenskap. En inledning, red. Staffan Bergsten (Lund 1998), ss. 51-66. Min användning av 
begreppet intertext ligger nära Michael Riffaterres: ”Intertextualitet är läsarens förnimmelse av förbindelserna 
mellan ett verk och dess föregångare eller dess efterföljare. Dessa tidigare texter utgör intertexten.” Cit. efter 
ibid., s. 64. Jag använder begreppet intertextualitet för att beteckna en likhet mellan två texter som inte nödvän-
digtvis kan sammankopplas litteraturhistoriskt eller biografiskt. Likheten är något jag som uttolkare observerar i 
mitt möte med texterna. 
44 I Sverige utgavs Unga kvinnor senast 1995, Våra vänner från ifjol 1967, Goss-skolan i Plumfield 1918 och De 
forna skolgossarne i Plumfield tycks endast ha utgivits en gång, 1887. 
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”Brinner snillets låga, Hanna?” frågade Julie glatt, utan att märka systerns nedslagna min. 
   Uttrycket var hämtat från en av deras älsklingsböcker, ”Unga kvinnor” av Alcott. (FA II, s. 77.)45

 
 

I tidiga översättningar av böckerna i Unga kvinnor-serien ändrades pojkflickan Jos namn till 

Hanna.46 I den tredje delen av Fattigadelserien, Dessa lyckliga år, bär den tredje avdelningen 

namnet ”En krona bland gossar”, något som uppenbart syftar på En krona bland flickor (FA 

III, s. 421).47

Stig Ahlgren är den ende som egentligen undersökt kopplingen mellan Krusenstjernas och 

Alcotts författarskap. Han menar att Alcotts flickböcker är till synes oskyldiga men att det 

döljer sig något annat under ytan som för vissa är möjligt att lyssna fram. Han tänker sig att 

Krusenstjerna som tonåring funnit skildringen av flickors uppväxt i Alcotts böcker otillräcklig 

men att hon ändå fått en tankeställare av de antydningar som finns där.

 Den tredje avdelningen kretsar kring flickboksläsaren Antonius och hans, vill 

jag hävda, erotiska vänskap med en annan ung man. Deras vänskap skildras på ett liknande 

sätt som den intima, erotiska vänskap mellan flickor som ofta skildras i flickböcker. (Se t.ex. 

FA III, ss. 438-487.) 

48

Ahlgren tänker sig att Krusenstjerna senare, som vuxen och författare, ville komplettera 

Alcotts skildring av flickors uppväxt. Han betraktar Krusenstjernas författarskap som en upp-

görelse med hennes ungdoms flickböcker och menar att hon fördjupat flickbokens värld.

 Det överensstämmer 

delvis med Elaine Showalters teori om att kvinnors texter innehåller en dominerande och en 

nedtystad berättelse. 

49

Sexualitet i flickboken 

 

Det är en intressant tanke. Mycket riktigt använder Krusenstjerna flickbokens diskurs i Ninas 

dagbok, Helenas första kärlek och Fröknarna von Pahlen. I Pahlenserien uttrycker hon sig 

dock inte endast genom flickbokens diskurs och kan därmed låta den nedtystade berättelsen 

från de två tidiga romanerna komma upp till ytan. 

Det finns en föreställning om att flickböcker helt saknar anspelningar på sexualitet men det 

stämmer inte. Boel Westin tar de två första delarna i Louisa M. Alcotts Unga kvinnor-serie 

som exempel. I sina romaner för vuxna skildrade Alcott sexualitet explicit men i flickböcker-

na sker det mer dolt. Hon ansåg att sexuella aktiviteter var en fara för både pojkar och flickor 

                                                 
45 Dessa tre exempel tar även Westin. Se: Westin, 1994b, s. 15 f. 
46 Se t.ex.: Alcott, 1918a; Alcott, 1918b; Alcott, 1887. 
47 Det påpekar även Mazzarella. Se: Mazzarella, s. 159. 
48 Ahlgren, s. 63 f. Han skriver i förtäckta ordalag om vad dessa antydningar rör sig om: ”Louisa Alcotts om-
sorgsfullt undertryckta moods, hennes tysta förbehåll rörande stämningslivets gåtor, den dunkla böljegången i 
varelser som håller på att utvecklas till kvinnlig natur.” Se: Ibid., s. 63. 
49 Ibid., s. 71, 76 f. 
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och varnade för sådana i sina flickböcker.50 Westin finner dock en annan sida av Alcotts 

skildring av sexualitet genom att använda Elaine Showalters teori om att kvinnliga författares 

texter innehåller en dominerande och nedtystad berättelse. Den ofta förekommande avslut-

ningen med förlovning, friare och hägrande giftermål ser hon som en dominerande text för-

medlad genom den dominerande strukturens tillåtna form. Djupare inom den dominerande 

berättelsen finner hon dock en nedtystad och förbjuden undertext som handlar om längtan 

efter beröring, hetta, passion och kroppslighet.51

Jag menar att denna undertext i flickböcker ofta uttrycks genom skildringar av natur och 

blommor samt ett blomstrande bildspråk. Westin undersöker Helena Nyströms flickbok Vä-

ninnorna där mannen som friar till protagonisten är trädgårdsmästaren och rosodlare samt 

låter blommorna tala i hans ställe. Hans blomsterspråk når sin erotiska kulmen då de står och 

ser blomman Nattens drottning slå ut en natt. Beskrivningen av blomman är erotisk och för 

tanken till kvinnliga och manliga könsorgan.

 

52 Han friar genom repliken: ”Det där är lyckan. 

Den kommer bara en gång i ett människoliv. Det gäller att passa på och försöka gripa den 

innan den vissnar. Vill ni ge mig den?”53

Ett blomstrande språk används även i Alcotts Unga kvinnor-serie för att uttrycka sexuali-

tet. Metaforer och liknelser som konnoterar rosor används ofta i skildringar av besvarad kär-

lek. I kapitlet ”Hvita rosor” i De forna skolgossarne i Plumfield används just vita rosor för att 

symbolisera kärleken mellan en ung man och en ung kvinna. Han använder tre rosor, en 

knopp, en halvutslagen och en helt utslagen, för att visa sin kärlek och därmed fria till hen-

ne.

 

54 Liksom i Nyströms Vänninorna låter mannen alltså blommorna tala. Kvinnan väljer se-

dan att bära alla tre rosorna på sin klänning för att visa att kärleken är besvarad och därmed 

tacka ja till frieriet.55

I Ninas dagbok används rosor på ett liknande sätt. Efter sitt första möte med Göran Hellner 

får Nina en bukett skära rosor. Göran ler kryptiskt och säger att det egentligen skulle ha varit 

knoppar och att Nina själv är lik en skär rosenknopp. (ND, s. 68.) Här antyds att Göran före-

drar yngre framför äldre kvinnor.

 

56

                                                 
50 Westin, 1994b, s. 16, 29 f.; Charles Strickland, Victorian domesticity. Families in the life and art of Louisa 
May Alcott (Alabama 1985), s. 143 f.; Alcott, 1918b, s. 168, 170. 

 Den röda rosen kopplas istället till den något äldre, mer 

sexuellt erfarna Mary (ND, s. 103). I Helenas första kärlek bär Helena en vit ros i håret på en 

51 Westin, 1994b, s. 26, 29 f. 
52 Ibid., s. 38 f. 
53 Cit. efter ibid., s. 39. 
54 Alcott, 1886, s. 172, 289 ff. 
55 Ibid., ss. 293-302. 
56 Nina förknippas upprepade gånger med en skär rosenknopp. Se: ND, s. 95, 98. 
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bal och får samma kväll en ros kastad i knäet av Torvald Brandel (HFK, s. 176, 182). Att ro-

sen hamnar i just Helenas knä för tanken till hennes könsorgan. Ahlgren påpekar att den röda 

rosen är en återkommande symbol i Krusenstjernas romaner och att den representerar kvinno-

könet och sexualakten.57

Det första sexuella uppvaknandet. Nina, Helena och Angela 

 Krusenstjerna använder sig inte endast av ett blomstrande språk i 

sina tidiga romaner utan även i Fröknarna von Pahlen. Där är det vanligt med skildringar av 

natur och blommor samt ett blomstrande bildspråk i skildringar av kärlek och sexualitet. (Se 

t.ex. FVP IV, s. 162, 387.) 

Det är i mötet med andra som Ninas, Helenas och Angelas sexualitet uttrycks tydligast. Där-

för ska jag granska de romanpersoner som protagonisterna möter under sitt sexuella uppvak-

nande.58

Mary förknippas genomgående med sexualitet. Hennes kropp beskrivs ingående: hennes 

”fötter voro så små som en japanskas, och hennes vrister så gruvligt söta” (ND, s. 49), ”[h]on 

är förtjusande, även när hon sover. Hon låg med ena armen under huvudet, och hennes långa 

ögonfransar avtecknade sig som svarta halvmånar mot den vita hyn” och innan hon klär sig 

smörjer hon ”in hela sin lekamen som en balsamerad egyptier” (ND, s. 52). Inte endast hennes 

kropp utan även de kläder som hon bär beskrivs ingående: ett nattlinne ”av bara broderier och 

spetsar” (ND, s. 48), en tunn vit klänning och vita silkestrumpor (ND, s. 49) samt ”en vinröd 

klänning av något tunt siden” (ND, s. 103). Genom att kläderna är röda eller vita och består av 

tunna material som spets, silke och siden knyts de till sexualitet. Även blommor har betydel-

se. Mary har en röd ros i håret och dansar vid ett tillfälle med en röd vallmo som hon sedan 

kysser (ND, s. 49 f., 103). 

 Helena är den enda av de tre protagonisterna som inte på ett uppslitande sätt får reda 

på hur ett samlag går till. Det sker både Nina och Angela, båda har de följeslagare som visar 

vägen in i sexualitetens mysterier. Ninas följeslagare är den något äldre Mary som Ninas släk-

tingar bjuder till Skogsbo. Nina är svartsjuk och jämför sig med Mary, som hon tycker är väl-

digt vacker och spirituell. (ND, s. 41 ff., 51.) Slutligen inser Nina att hon trots allt tycker om 

eller, som hon skriver, är ”fascinated” av Mary. Ninas dragning till Mary skiljer sig från käns-

lor hon har till andra flickor. (ND, s. 46.) 

Till och med Marys sång beskrivs med ord som konnoterar sexualitet: ”Mary hade absolut 

ingen röst, men hon sjöng små engelska visor med oefterhärmligt uttryck och i en släpig takt 

                                                 
57 Ahlgren, s. 82, 112. 
58 Westin granskar mansgestalterna för att komma åt de oroande stämningarna i de flickböcker som hon analyse-
rar, bl.a. Ninas dagbok och Helenas första kärlek. Se: Westin, 1994b, s. 30. 
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som kittlade ens nerver.” Efter att ha sett Mary dansa med och kyssa vallmon, och sjunga 

känner sig Nina ”upp- och nedvänd” och ”uppskärrad”. (ND, s. 50.) Mary är alltså sexualite-

ten personifierad i Ninas dagbok och det tycks vara det som utgör hennes dragningskraft på 

Nina. Skildringen av Ninas dragning till Mary är därmed ett sätt att uttrycka hennes dragning 

till sexualiteten. Därför är det inte underligt att det också är Mary som inviger Nina i sexuali-

tetens mysterier, vilka Nina sammanfattar med ordet ”kyssar”. Nina frågar Mary om hon inte 

förlovade sig med den unge man som var den förste att kyssa henne. Mary skrattar och påpe-

kar att kyssar oftast inte leder till en förlovning, vilket Nina ställer sig frågande inför. Senare 

skäller Mark ut Nina därför att han är rädd att Mary berättat för mycket för henne. (ND, s. 51, 

53 ff.) Kyssar har alltså en stark sexuell laddning i romanen och är det mest sexuellt explicita 

som skildras. 

Sedan blir dock Nina upplyst om ännu mer än kyssar. Hon råkar hitta boken ”Vad en ung 

flicka bör veta” i sin kvinnliga släktings rum. 

 
Efter en stunds läsning här och där i den ganska tjocka volymen fann jag till min förbluffelse att den egentli-
gen skulle hetat: ”Vad en ung flicka icke bör veta.” 
   Det gjorde naturligtvis att jag slukade den från pärm till pärm och bara hoppade över ett par kapitel om 
gymnastik och födoämnen. (ND s. 86.) 
 

”Vad en ung flicka bör veta” innehåller alltså något som Nina önskar att hon aldrig hade läst 

men som ändå utövade en så stor dragningskraft på henne att hon inte kunde låta bli. En bok 

med en snarlik titel gavs ut 1916, alltså ett år innan Ninas dagbok: Kvinnan som ungmö, hust-

ru och moder. (”Vad varje kvinna bör veta”). Skrivet av en kvinna om och till kvinnor. I in-

ledningen sammanfattas dess innehåll på följande vis: 

 
Boken börjar med den unga flickans kroppsliga utveckling och påpekar de faror, vilka hota denna period, 
ävensom de fel, som ofta begås i uppväxtåren. Den behandlar kärleken vid dess första tillkomst och avslöjar 
allt vad som är omoraliskt. Boken berör även det äktenskapliga förhållandet och fördömer det brottsliga 
framkallandet av abort, och angiver medel däremot. Den behandlar ärftligheten och belyser tämligen utförligt 
släktets fortplantning, skildrar utförligt havandeskapet och förlossningen, ävensom det nyfödda barnets vård 
[…].59

 
 

Ninas reaktion antyder att det är en liknande bok som hon läst. 

En skildring av det dramatiska avtäckandet av sexualitetens mysterier förekommer även i 

Fröknarna von Pahlen. Här har det fått en något mörkare ton. Angela, då jämnårig med Nina, 

blir förkrossad då hon och hennes bästa vän Stanny Landborg ser två hundar para sig: 
                                                 

59 E. B. Duffey, Kvinnan som ungmö, hustru och moder. (”Vad varje kvinna bör veta”). Skrivet av en kvinna om 
och till kvinnor, övers. ej angiven (Stockholm 1916), s. 6 f. I en senare utgåva är titelns ”ungmö” ändrat till ”ung 
flicka”. Se: E. B. Duffey, Kvinnan som ung flicka, förlovad och gift. (Vad varje kvinna bör veta). Skrivet av en 
kvinna om och till kvinnor, övers. ej angiven (Hensmåla 1918). 
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– Tror du att… att… att det går till så, mumlade Angela. 
   Hennes axlar skakade. 
   Stanny lade beskyddande sin arm omkring henne. 
   – Det var kärleken, sade hon lågt. 
   – Då… då vill jag inte, utbrast Angela upprörd. 
   – Det är något starkare än du… som vill! viskade Stanny. 
   – Ingen skulle kunna tvinga mig. 
   – Det skall komma någon, som du älskar, sade Stanny. (FVP II, s. 185 f.) 

 

Stanny är en romanperson som skiljer sig mycket från Mary i Ninas dagbok. Även om Stanny 

är mer sexuellt erfaren än Angela kan hon inte sägas personifiera sexualiteten så som Mary 

gör. Trots skillnaderna har Stanny och de två hundarna samma funktion i Pahlenserien, som 

Mary och ”Vad en ung flicka bör veta” i Ninas dagbok. 

Erotisk vänskap. Angela och Stanny 

Det finns stora skillnader i beskrivningarna av Ninas Mary och Angelas Stanny. Mary be-

skrivs som vacker medan Stanny sägs vara ”ful” med undantag för munnen och ögonen. Mary 

skildras som feminin medan Stanny skildras som maskulin. Till skillnad från Marys tunna 

kläder, röda och vita, av material som spets, silke och siden, bär Stanny ”en elegant brun uls-

ter” och en brun halmhatt. (FVP II, s. 74.) I likhet med Mary är Stanny dock mer sexuellt er-

faren än sin vän. Genom Marks utskällning av Nina markeras att det är något förbjudet att, 

som Mary, kyssa flera unga män. Stannys sexuella erfarenhet är dock ännu mer förbjuden, 

hon är förälskad i sin storebror Bernard Landborg (se t.ex. FVP II, s. 94). 

Stannys vänskap med Angela inleds med en fråga: 

 
– Du, Angela, sade Stanny. Vill du inte bli min vän? 
   Angela kände en stöt för bröstet. Det var som om hon haft en liten fågel inom sig, som också längtade att 
bli fri. Men hon svarade inte först. 
   – Vill du inte? 
   Angela såg hastigt upp i Stannys ansikte. Kände Stanny det på samma sätt som hon? Angela lade ofrivilligt 
sin hand mot hennes hjärta. 
   – Det slår, viskade hon. Nästan som fågelns. 
   De ivriga svalorna i deras hjärtan ville flyga ut. 
   – Aldrig har någon bett mig bli hennes vän, sade Angela andfått. Aldrig! 
   – Inte mig heller! svarade Stanny. Jag har aldrig haft någon vän. 
   – Nu har du en, utbrast Angela. (FVP II, s. 88 f.) 
 

I Ninas dagbok och Helenas första kärlek står skildringen av protagonisternas relationer till 

män i centrum medan deras relationer till andra flickor hamnar i bakgrunden. Därför innehål-

ler de ingen liknande skildring, det gör inte heller Louisa M. Alcotts Unga kvinnor-serie. 

En liknande scen utspelar sig dock mellan flickorna Anne och Diana i L. M. Montgomerys 

flickbok Anne of Green Gables: 
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’Oh, Diana,’ said Anne at last, clasping her hands and speaking almost in a whisper, ’do you think – oh, do 
you think you can like me a little – enough to be my bosom friend?’ 
   Diana laughed. Diana always laughed before she spoke. 
   ’Why, I guess so,’ she said frankly. ’I’m awfully glad you’ve come to live at Green Gables. It will be jolly 
to have somebody to play with. There isn’t any other girl who lives near enough to play with, and I’ve no sis-
ters big enough.’ 
   ’Will you swear to be my friend for ever and ever?’ demanded Anne eagerly.  
   Diana looked shocked. 
   ’Why, it’s dreadfully wicked to swear,’ she said rebukingly. 
   ’Oh, no, not my kind of swearing. There are two kinds, you know.’ 
   ’I never heard of but one kind,’ said Diana doubtfully. 
   ’There really is another. Oh, it isn’t wicked at all. It just means vowing and promising solemnly.’ 
   ’Well, I don’t mind doing that,’ agreed Diana, relieved. ’How do you do it?’ 
   ’We must join hands – so,’ said Anne gravely. It ought to be over running water. We’ll just imagine this 
path is running water. I’ll repeat the oath first. I solemnly swear to be faithful to my bosom friend, Diana 
Barry, as long as the sun and moon shall endure. Now you say it and put my name in.’  
   Diana repeated the ’oath’ with a laugh fore and aft.60

 
 

Jag menar att det finns ett intertextuellt samband mellan Anne of Green Gables och Pahlense-

rien och det har inte uppmärksammats i den tidigare forskningen. I Pahlenserien används inte 

ordet ”vän” för att beskriva vilken bekantskap som helst, något som liknar användningen av 

uttrycket ”bosom friend” i Anne of Green Gables. Jenny Björklund påpekar att Angelas och 

Stannys möte liknar en flirt och att de sedan beter sig som ett nyförälskat par.61

Lika lite som Anne och Diana använder Stanny och Angela ord som kärlek eller älska då 

de blir vänner med varandra. Ändå framstår båda parens löften om evig vänskap som erotisk. 

Senare blir Stannys och Angelas kärlek mer uttalad: Stanny och Angela ”kramade […] kär-

leksfullt varandras händer och skulle en skön morgon som denna också velat dö för sin tro på 

varandra” (FVP II, s. 215), ”[d]eras händer hade slutits i ett fast grepp, deras hjärtan hade 

öppnats. De ägde varandras kärlek och förtroenden och drömmar” (FVP II, s. 237). Då Stanny 

och Angela sett de två hundarna para sig kysser Stanny dessutom Angela: 

 Så kan även 

de intima vänskapsrelationer två flickor emellan, som ofta skildras i flickboken, beskrivas. 

Inom flickbokens vänskapsrelationer finns det alltså möjlighet att skildra samkönat begär utan 

att det stämplas som homosexualitet. 

 
Hon tänkte på sin bror, den där natten då han böjt sig över henne och kysst hennes mun. Då hade hon velat 
bli hans. Och häftigt gripen av minnet tog hon Angelas ansikte mellan sina händer. Angelas läppar darrade. 
Stanny kysste dem. Hon stod där bredbent som hunden nyss och borrade in sina händer i Angelas vita hud. 
(FVP II, s. 186.) 
 

                                                 
60 L. M. Montgomery, Anne of Green Gables (1908) (London 1994), s. 103. 
61 Björklund, 2008a, s. 137 f. 
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Då hör de någon komma i trappan och tycker sig skymta sin homosexuella och sadomasochis-

tiska lärarinna Bell von Wenden (FVP II, s. 186). Som Björklund påpekar ger Bells symbolis-

ka närvaro deras kyss en homoerotisk prägel.62

Senare inleder Angela en kärleksrelation med en man, Thomas Meller. Hon berättar för 

honom att hon förlorat Stanny. Det får Thomas att fråga sig om hon känner samma sak för 

Stanny som för honom. Han kommer dessutom att tänka på Bell, som är hans rival om Ange-

la, och frågar sig varför. (FVP IV, s. 395 f.) Svaret på Thomas fråga kan mycket väl vara att 

han tänker på Angelas och Stannys vänskap som erotisk och därför kopplar den till homosex-

uella Bell. Björklund framhåller att Bell även här fungerar som homoerotisk markör.

 

63

Som Björklund påpekar sker det en sammanblandning av Angelas kärleksobjekt.

 Tho-

mas frågar Angela om Bell någonsin kysst henne. När Angela medger det kommer hon även 

att tänka på Stannys kyss, något hon inte vill berätta för Thomas. (FVP IV, s. 397 f.) Minnet 

”upphetsade henne så, att hon kastade sig in mot Thomas” (FVP IV, s. 398). 
64 Till-

sammans med Stanny tänker hon på Bell och med Thomas på Bell och Stanny. Då hon är till-

sammans med Agda Wising, som hon senare har en kärleksrelation med, kommer hon att tän-

ka på Stanny, Bell och Thomas (FVP VII, s. 246 f.). På det viset likställs samkönad och olik-

könad sexualitet i Pahlenserien.65

Den farliga sexualiteten. Göran och Bell 

 

Jag använder tre huvudtyper för att undersöka de romanpersoner som Nina, Helena och Ange-

la har någon form av kärleks- eller sexuell relation med: förföraren (”Don Juan”), läraren och 

älskaren (”teacher-lover”) samt den gröna älskaren (”green-world-lover”). Westin anpassar 

dessa mansgestalter, som Ellen Moers och Annis Pratt iakttagit i kvinnliga författares littera-

tur, till flickboken.66

Det som kännetecknar läraren och älskaren är hans intellektuella och moraliska prestige. 

Han är ofta en äldre man som fungerar som vägledare för protagonisten. Den gröna älskaren 

är knuten till naturen och förkroppsligar en livgivande, sann kärlek. Det blomstrande språk 

som är vanligt då kärlek och sexualitet skildras i flickboken är ofta förknippat med honom.

 

67

                                                 
62 Björklund, 2008a, s. 138. 

 

Därför representerar läraren och älskaren samt den gröna älskaren vad jag vill kalla den goda 

63 Ibid., s. 139. 
64 Ibid., s. 140. 
65 Ibid., s. 142. 
66 Westin, 1994b, ss. 30-41; Ellen Moers, Literary women (1976) (London 1986), s. 156 f.; Annis Pratt, Arche-
typal patterns in women’s fiction (1981) (Brighton 1982), s. 22 ff. 
67 Westin, 1994b, s. 30 ff., 37 ff. 
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sexualiteten, det vill säga en sexualitet som skildras som positiv och lyckobringande för pro-

tagonisten. Till skillnad från dessa mansgestalter är förföraren vacker, charmerande och har 

en stark sexuell dragningskraft på protagonisten. Men han är hänsynslös och drivs av sina 

egna intressen.68

Göran Hellner i Ninas dagbok är en representant för just den farliga sexualiteten. Nina mö-

ter honom av en slump i en stad dit hon åkt från Skogsbo med en släkting. Det uppmärksam-

mar även Westin som menar att staden förförarens arena.

 Därför representerar förföraren vad jag vill kalla den farliga sexualiteten, det 

vill säga en sexualitet som skildras som negativ och farlig för protagonisten. 

69

Nina tänker att Göran är galen, är rädd att han ska sticka en kniv i henne och kommer att 

tänka på herrar som rövat bort unga flickor i storstäder. Då hon tar sig en närmare titt på Gö-

ran tycker hon dock att han ser ut som en fin människa och en gentleman trots sina sluskiga 

kläder. (ND, s. 61 ff.) Han beskrivs som vacker: Han ser ”så ljus och blek ut att det verkar 

nästan romantiskt. […] [O]nekligen är hans ansikte rätt vackert med de blå mandelformade 

ögonen och den intressanta pannan. Och så har han en så lustig stor och rund underläpp som 

han ofta biter i, vilket gör den än rödare.” (ND, s. 87.) Det visar sig att han är ingenjör och bor 

i staden (ND, s. 65). 

 När Nina får syn på Göran står 

han lutad mot en lyktstolpe med hatten nerdragen över ögonen, händerna i fickorna och en 

cigarett i munnen. Han framstår som en oroande gestalt i den lika oroande stadsmiljön. Ändå 

utövar han en sådan lockelse på henne att hon inte kan låta bli att tilltala honom. (ND, s. 59 f.) 

”Som en liten snäll flicka borde jag inte ens ha vänt på huvudet, men ibland glömmer jag ab-

solut bort att jag är ’en liten snäll flicka’, och det inträffade just vid det här tillfället… Den 

onde flög i mig.” (ND, s. 60.) Just den sidan av Nina träder fram i möte med Göran. 

Göran skildras alltså som tvetydig, han är både sluskig och gentleman samt skrämmande 

och lockande. Den dubbeltydigheten präglar även skildringen av Bell von Wenden i Fröknar-

na von Pahlen. Angela möter Bell på Prästkragens hushållsskola, där Bell är underlärarinna 

och Angela elev. Skolan ligger på landet men det är första sommaren som Bell är där och hon 

trivs inte. Då Bell återkommer senare i romanserien bor hon istället i Stockholm och är lära-

rinna i dans och plastik, Angela är återigen hennes elev. (FVP II, s. 113; FVP IV, s. 87.) Bells 

arena är alltså, liksom Görans, staden. Både Göran och Bell röker dessutom (se t.ex. FVP II, 

s. 195). I likhet med honom beskrivs hon som både vacker och ljus: ”Det var en smärt dam på 

trettio år, som hade ett blekt ansikte med stolt, fin näsa, röda, smala läppar, ljusa ögon och en 

                                                 
68 Westin, 1994b, s. 34 ff. I Pahlenserien är de romanpersoner som Angela har kärleks- eller sexuella relationer 
med inte endast män. Westins huvudtyper används här med den modifikationen. 
69 Ibid., s. 37 f. 
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massa färgat, gullgult hår.” (FVP II, s. 113.) Förföraren använder sig av sitt utseende för att 

locka protagonisten.70

Bell beskrivs med ord som ”misstänkt” och ”hemlighetsfull” (FVP II, s. 113 f.). ”[D]et var 

något besynnerligt med henne. Inte bara håret. Ögonen hade en så underligt ruvande blick, 

som om de lurade på något.” (FVP II, s. 154.) Liksom Göran väcker Bell dock inte endast 

rädsla utan även starka kroppsliga reaktioner. Då hon under en lektion hjälper Angela med 

hennes väv blir Angela ”orolig och darrande. Ja, hon darrade i hela kroppen bara av att den 

där kvinnan lade sin hand på hennes” (FVP II, s. 155). Bells tvetydighet belyses av en liknel-

se: 

 

 
Hon liknade en av dessa ljust röda blommor, som trivas i kärren och slingra sina slemmiga rötter allt djupare 
ned i dyn. De blomma i solskenet med huvudena ovanför den blanka vattenytan, medan de hämta all sin när-
ing och allt sitt liv från den underjordiska och mörka ruttenhet, som de stå fast i. (FVP II, s. 162.) 

 

Förutom utseendet är talet viktigt för förföraren. Göran ger Nina komplimanger för hennes 

blåare än blåklintsblå ögon och hennes körsbärslika mun (ND, s. 92).71

Den bristande kontrollen märks också på hennes ansikte: ”Hennes ögon lyste, samman-

dragna, smala som strimmor. Munnen var som ett blodrött streck. Håret kastade en skugga 

över halva ansiktet, så att andra halvan framträdde onaturligt blek och förstorad som hos en 

som har ett lyte.” (FVP II, s. 155 f.) Det är en bild som inte tycks vara ovanlig i skildringar av 

homosexuella kvinnor från tidigt 1900-tal. I Svarta fanor beskriver August Strindberg en ho-

mosexuell kvinna som en vampyr: 

 Bell, å sin sida, försö-

ker locka Angela till sitt rum genom att tala om sitt goda te. Då Angela väl är där talar Bell för 

att intaga henne och väcka hennes medkänsla. (FVP II, s. 156, 192 f.) Dessa är situationer då 

Bells ”underjordiska” sida tycks ta över. Hon får svårt att kontrollera rösten som låter dov och 

ansträngd (FVP II, s. 155). 

 
Och där stod – det rysligaste i människohamn han någonsin sett. Med rött hår, svullna ögon och en mun så-
som uppskuren med en rakkniv, läppar som alltid föreföllo blodiga och gav honom den föreställningen att 
hon sög blod. Denna kvinna hade en gång bekänt sin kärlek för honom, och när han tillbakavisat henne, hade 
hon kastat sitt hat över honom, och sin perversa inslagna kärlek på hans hustru. Därpå hade båda blodsugarne 
öppnat krig mot honom, och vampyren hade skiljt honom från hans barn.72

 
 

                                                 
70 Westin, 1994b, s. 34. 
71 Ibid., s. 34. Även Westin påpekar att Göran har ett fördelaktigt utseende och ger Nina komplimanger. Se: 
Ibid., s. 35. 
72 August Strindberg, Svarta fanor. Sedeskildringar från sekelskiftet (1907), August Strindbergs samlade verk, 
57 (Stockholm 1995), s. 82 f. Värt att notera är att Porten vid Johannes har ett motto från Svarta fanor. Ett av de 
två avsnitt från romanen som citeras handlar om ”perversa damer”. Se: FVP IV, opag. 
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Det finns dock en intressant likhet mellan det ansikte som Bell får då hon släpper fram sin 

”underjordiska” sida och Görans då han är ute och kör med Nina i hennes släktingars trilla 

som endast rymmer två (ND, s. 93). Nina beskriver hur ”[h]ans ögon lyste […] under de halv-

slutna ögonlocken” och hur de drar henne till sig mot hennes vilja. Plötsligt slår han armarna 

om Nina som blir ”så rädd att det föreföll mig som om hjärtat stannade i bröstet en hel minut, 

men hans hjärta bultade så hårt som om det velat slå sönder mig med sina hammarslag”. Då 

han vill kyssa henne vänder hon bort ansiktet, och försöker resa sig och komma undan men 

ger snart upp. (ND, s. 95.) Då förlorar även Göran kontrollen över sin röst som nu är ”sträv, 

och det stramade kring hans mun som av gråt” (ND, s. 96). 

Även Bell försöker kyssa Angela. Det sker i Bells soffa som, liksom trillan i Ninas dagbok, 

endast rymmer två (FVP II, s. 188). ”Bell drog häftigt Angela intill sig. Angela kände hennes 

andedräkt mot sin kind. Hon ville rycka sig lös, bli fri, men förmådde inte. Bell gav Angela en 

kyss. Inte en öm kyss, sådan en mor eller äldre väninna kan ge, utan en älskares kyss, het, 

passionerad och utan behärskning.” (FVP II, s. 194.) Liksom Nina vill Angela alltså göra 

motstånd men kan inte. 

Efteråt vill inte Angela berätta för Stanny vad som hänt. Även Nina är rädd för att skriva 

om de känslor som Göran väcker i henne eftersom hon känner sig usel och har dåligt samvete. 

(FVP II, s. 229; ND, s. 92 f.) Westin menar att förförarens erotik är förknippad med skräck- 

och skamkänslor men att det förbjudna ändå representerar en kraft som protagonisterna själva 

bär inom sig.73 Så tolkar jag Ninas känsla av att Göran och Mark nystar på två olika trådar till 

hennes inre: ”Den tråd som Mark nystar på går till mina vackraste tankar, det allra bästa inom 

mig […]. Men ingenjören har fått tag i en annan sida av mitt jag, och han nystar fram i ljuset 

allt möjligt som jag aldrig ens drömt kunde finnas inom mig.” (ND, s. 92.) De två älskarna 

representerar alltså två olika sidor av Nina, Göran tycks stå för hennes sexualitet. Enligt Wes-

tin är det vanligt att förföraren förkroppsligar det sexuella begäret och representerar det för-

bjudna.74

Jag menar att både Göran i Ninas dagbok och Bell i Fröknarna von Pahlen representerar 

den farliga sexualiteten såväl som idén om förföraren. Liksom den sexuellt mer erfarna vän-

nen, fungerar de som en vägvisare in i sexualitetens mysterier för Nina och Angela. Förföra-

ren leder dock protagonisterna på villovägar. Nina och Helena lockas men lyckas slutligen 

göra motstånd varpå förföraren avvisas från scenen. I slutet av Ninas dagbok får Nina en 

 

                                                 
73 Westin, 1994b, s. 36. Även Westin påpekar att Nina tvekar att fästa sina känslor för Göran på papperet efter-
som de är så förbjudna. Se: Ibid., s. 33. 
74 Ibid. 
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skymt av Göran på en fest då han och Mary sitter mycket nära varandra (ND, s. 107). Det 

tycks logiskt att Mary, som förkroppsligar sexualiteten, och Göran, som representerar den 

farliga sexualiteten, finner varandra. I Kvinnogatan får Bell ett nervöst sammanbrott efter sitt 

misslyckade försök att förföra Angela och skickas till en vårdanstalt för nervsjuka (FVP II, s. 

226). 

Den goda sexualiteten. David, Mark, Torvald och Thomas 

I Porten vid Johannes återkommer Bell von Wenden och gör ett nytt försök att förföra Ange-

la. Nu har hon dock en rival, Thomas Meller, och misslyckas återigen eftersom Angela är 

förälskad i Thomas. Något liknande sker i Ninas dagbok där Nina återgår till Mark, som hon 

träffade innan Göran och är förälskad i. Protagonistens relation med förföraren fungerar alltså 

som ett förstadium till hennes relation med ytterligare en älskare som har drag av läraren och 

älskaren eller den gröna älskaren. Dessa huvudtyper står i Ninas dagbok, Helenas första kär-

lek och Fröknarna von Pahlen mer eller mindre för vad jag vill kalla den goda sexualiteten. 

Westin diskuterar om David Hencke i Helenas första kärlek kan läsas som en förförare 

men kommer fram till att det snarare är Helena som jagar honom än tvärt om.75

Westin menar att Mark, som Nina förlovar sig med i slutet av Ninas dagbok, med vissa 

modifikationer ingår i den kvinnolitterära traditionen av lärare och älskare. Denna älskartyp 

finns även i Unga kvinnor-serien i gestalt av Jos make professor Bhaer.

 Kan han istäl-

let sägas representera den goda sexualiteten? Det finns likheter mellan honom och läraren och 

älskaren samt den gröna älskaren. Helena tar själv initiativ till att kyssa David, säger att hon 

älskar honom och vill gifta sig med honom. De springer i kapp och kysser varandra ute i natu-

ren. (HFK, s. 142, 160 f., 177.) Helenas känslor för David är lik protagonisternas känslor för 

läraren och älskaren samt den gröna älskaren, de är inte motstridiga som för förföraren. En 

kväll går Helena dessutom hem till David med avsikt att ”ge” sig åt honom, något som David 

dock tackar nej till eftersom han tycker att han annars vore en usling (HFK, s. 227 f.). Ändå 

kan han inte sägas stå för den goda sexualiteten. Helenas relation till honom skildras nämligen 

inte som helt igenom god, rätt och riktig. David ber Helena att inte berätta för någon att de 

kysst varandra och han vill inte säga att han älskar henne eller gifta sig med henne. Genom att 

tacka nej till ett samlag med Helena med hänvisning till att hon en dag ska gifta sig med nå-

gon annan avslutar han deras relation. (HFK, s. 143, 167 ff., 228.) 

76

                                                 
75 Westin, 1994b, s. 37. 

 Mark är en avlägsen 

76 Ibid., s. 30; Moers, s. 156 f. 
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släkting till Nina och studerar filosofi (ND, s. 14, 20). Till skillnad från förförarna Göran och 

Bell, som beskrivs vackra, skildras Mark som varken vacker eller ful: 

 
Hans mun är rätt klumpig när han inte ler, ty då han ler blixtra en massa vita tänder fram som, just därför att 
de äro så vita, verka som om de vore flera än en normal människa bör äga och besitta. […] 
   Näsan är något liten och kindkotorna stå ut, vilket gör ansiktet oregelbundet, pannan är bred med geniknö-
lar över ögonen, och håret faller i en tung lugg ner över pannan. (ND, s. 22.) 
 

”Han vore nästan ful, om inte – och detta lilla ’om’ kastar över ända allt vad jag förut sagt – 

ögonen strålade så man kan mista andan”, skriver Nina (ND, s. 22). På det viset liknar be-

skrivningen av Marks utseende den av Stannys i Kvinnogatan: ”Hon var egentligen ful, men 

det var ögonen.” (FVP II, s. 74.) Till skillnad från de ljusa Göran och Bell, har Mark mörka 

färger och ser ut som en italienare (ND, s. 23). 

När flickboken övertar läraren och älskaren från vuxenlitteraturen smälter älskaren, läraren 

och maken ihop. Det, menar Westin, är en förklaring till den kluvenhet som utmärker denne 

älskartyp i flickböckerna. Enligt henne framstår han oftast mer som lärare än som passionerad 

älskare, vilket protagonisterna på ett plan accepterar men på ett annat plan värjer sig emot.77

 

 

Just detta sker i Ninas dagbok. Marks ögon får Nina att fantisera om att ”föras bort av honom 

på en otämjd svart springare. […] Sitta framför honom på sadelknappen – en vild ritt över en 

stor blå slätt vid vars horisont ett marmorslott skymtar fram” (ND, s. 28). 

Men är man förståndig att inte döma honom efter ögonen, förstår man snart att han vore den siste i världen 
som skulle enlevera en flicka på en svart häst. Man skulle förstå att han hade mycket, mycket svårt att bli kär, 
och när han väl bleve det skulle han sätta på sig sina mest nypressade byxor, gå upp till flickans föräldrar och 
i samråd med dem så att säga få sin kärlek stämplad såsom varande nog god och hederlig att erbjudas en fin 
och söt flicka. Därpå skulle han nalkas den fina och söta flickan helt högtidligt, kyssa hennes hand och fråga, 
om hon ville bli hans hustru, märk detta, hans hustru, inte hans ”lilla sweetheart”, utan hans hustru i ett ord-
nat hushåll med jungfrur, bonade golv och rentvättade fönster. Isch! (ND, s. 28 f.) 
 

I romanens början värjer sig alltså Nina mot tanken på en ordnad framtid med läraren och 

älskaren Mark. Här kan en kritik mot kärnfamiljen anas. Detta glömmer hon dock bort i slutet 

av romanen då hon förlovar sig med Mark.78

Mark har gott inflytande över Nina: han grälar på henne då hon legat vaken och pratat med 

Mary om kyssar, han ogillar att Göran får henne att röka hennes första cigarett, han betraktar 

henne som en självständig individ och nystar, i motsats till Göran, på en tråd som går till det 

bästa inom henne (ND, s. 53 ff., 76, 91 f.). Westin menar att det är på dessa områden som 

 

                                                 
77 Westin, 1994b, s. 31. 
78 I flickboken används ofta protagonistens fantasi som protest mot och flykt undan heteronormativa och patriar-
kala strukturer. Se: Foster & Simons, s. 29 f., 161. 
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Mark fungerar som lärare för Nina.79

Efter Görans försök att förföra Nina blir hennes och Marks relation allt mer seriös. Nina är 

lycklig, vilket illustreras med att hon är ute i naturen som omger Skogsbo och springer mot 

solen (ND, s. 99 f.). Här använder alltså Krusenstjerna en naturskildring för att visa på det 

goda i Ninas relation till Mark. Westin påpekar att Skogsbo är en grön miljö där Nina mycket 

väl skulle kunna möta en grön älskare. Trots att hon först träffar Mark där är han dock ingen 

genuin grön älskare eftersom han inte är direkt förknippad med naturen. Däremot tänker sig 

Westin att den gröna färgen på soffan där han friar till Nina säkert har betydelse.

 Känslorna för Mark skildras som raka motsatsen till de 

för Göran. Då Nina ser in i Görans ögon blir hon torr i munnen och kan inte svara, då hon 

möter Marks blick blir hon istället lugn (ND, s. 72, 95). 

80

Även om Mark inte är någon grön älskare finner Westin konturerna av detta kvinnolitterära 

mönster i Ninas dagbok. Hon menar att förföraren, vars arena är staden, spelar våldtäktsman-

nens roll och att traumat efter hans attacker övervinns inom ramen för den gröna världens 

arketyp. Där befinner sig den gröna älskaren, som står i förbindelse med det levande och väx-

ande.

 

81 I Helenas första kärlek vidareutvecklar Krusenstjerna mönstret med den gröna älska-

ren som endast antyds i Ninas dagbok. Även om David inte är någon förförare lämnar Helena 

Stockholm för en småstad, en grön miljö, för att komma över deras separation (HFK, s. 

229).82

Småstaden kan betraktas som ett förstadium till den gröna miljö ännu närmare naturen som 

Helena är på väg att träda in i. I ett torp med skogsgröna tapeter och där E. A. Karlfeldts 

Vildmarks- och kärleksvisor ligger uppslagen möter Helena den gröna älskaren Torvald Bran-

del (HFK, s. 236).

 Helenas rum ligger mot ”den gröna trädgården. Den var så grön som om man sett den 

genom ett grönt glas. Till och med sanden föreföll grön, ty träden spredo en grönaktig skug-

ga” och staden befinner sig i ”tystnadens och naturens närhet” (HFK, s. 233 f.). 

83

                                                 
79 Westin, 1994b, s. 32. Även Westin påpekar att Mark är moralisk. Se: Ibid., s. 31. 

 ”I arbetsdräkt och grova stövlar stod Torvald Brandel i dörren. Hans an-

sikte var brunbränt som en skogsarbetares, men uppe i pannan, där mössan suttit nedtryckt, 

löpte ett vitt band som en bindel.” (HFK, s. 236 f.) Torvald har tidigare uppvaktat Helenas 

mor i Stockholm men är bortrest långa perioder. Det visar sig att han då bor den lilla röda 

80 Ibid., s. 38. Se även: ND, s. 109. 
81 Westin, 1994b, s. 37 f. Se även: Pratt, ss. 16-29. 
82 Westin betraktar Helenas kärlekshistoria med David som ”en omvänd variant av ’the rape trauma’”. Se: Wes-
tin, 1994b, s. 39. 
83 Ibid. Westin anser att även stuginteriörens färgskala och Torvalds lektyr överensstämmer med den gröna värl-
dens arketyp. Se: Ibid., s. 40. 
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stugan med vita knutar, odlar potatis och har en ko, en häst, en gris och höns (HFK, s. 119, 

235 ff.).84

Helena känner sig genast hemmastad hos Torvald som alltså, liksom Mark, skildras som en 

trygg älskare som inger lugn (HFK, s. 236). Även i Torvald kan man se drag av läraren och 

älskaren. Han är ett tjugotal år äldre än Helena och efter att ha friat till henne tar han henne i 

händerna och lyfter henne från marken, något som kan tolkas som att han ”lyfter” henne till 

sin egen nivå. Som Westin påpekar är det en direkt parallell till slutet av Ninas dagbok där 

Mark, efter sitt frieri, fattar Ninas händer och lyfter henne ”upp till sig”.

 

85

Marks och Ninas möte saknar emellertid något som genomsyrar Torvalds och Helenas, 

nämligen naturens närvaro: ”[N]är han drog upp henne kom hon tätt intill honom, och plöts-

ligt, oemotståndligt, slog han armarna om henne, och de kysstes medan månskäran stack upp 

över de mörka trädtopparna och en trast gav till en gäll klar vissling inne i skogen.” (HFK, s. 

252 f.)

 

86

Helenas första kärlek har ett inledande motto av Karlfeldt och till det återknyts under He-

lenas vandring mot berget. Hon kommer att tänka på en versrad av Karlfeldt: ”’Nu öppnar 

nattglim sin krona.’ Hon kom ej ihåg mer än första raden. Det låg något förväntansfullt i den, 

som om naturen höll andan i bävande tystnad medan undret skedde.” (HFK, s. 249.) Detta 

understryker det erotiska i den naturskildring som inramar Karlfeldt-citatet.

 Liksom i Ninas dagbok används alltså naturskildringar för att markera att det rör sig 

om en god sexualitet. På väg till ett möte med Torvald på ett berg observerar Helena en 

mängd naturfenomen: ”Nyponblommorna hade slagit ut på ett par dagar och blommade i skärt 

och vitt”, ”[k]ornknarren lät höra sitt hesa och sträva rop”, ”[t]vå blå fjärilar jagade varandra”, 

”en syrsa surrade i gräset som om den blivit tokig av glädje”, ”[e]n liten asp bredvid vägen 

skälvde, och dess blad darrade i luften” och ”en röd flamma [slog] upp mot himlen som en 

eldtunga” (HFK, s. 248 f.). Här får naturen uttrycka Helenas känslor, den blomstrar, är galen 

av glädje, skälver och darrar. 

87

                                                 
84 Westin beskriver Torvald som ”en primitivistisk periodare, en domesticerad skogvaktartyp modell Lawrence’ 
Oliver Mellors men utformad avant la lettre”. Se: Westin, 1994b, s. 40. D. H. Lawrence’ primitivistiska roman 
Lady Chatterley’s lover utkom 1928, alltså tio år efter Helenas första kärlek och två år före den första romanen i 
Pahlenserien, Den blå rullgardinen. I den tidigare forskningen har den ofta diskuterats och primitivismen är en 
av de litterära strömningar som getts störst utrymme. Ahlgren och Lagercrantz finner endast likheter mellan 
Lawrence och Krusenstjerna samt betraktar henne som en primitivist. Svanberg och Paqvalén menar istället att 
Krusenstjerna går i dialog med de manliga primitivisterna och ifrågasätter deras kvinnoskildringar. Se: Ahlgren, 
s. 136; Lagercrantz, s. 248 f.; Svanberg, 1989, s. 125 ff., 195 ff.; Paqvalén, 2007, ss. 115-125. 

 

85 Westin, 1994b, s. 40 f. Se även: HFK, s. 252 f.; ND, s. 112. 
86 Även Westin påpekar att famntaget ackompanjeras av naturen. Se: Westin, 1994b, s. 41. 
87 Mottot lyder: ”Intet är som längtanstider. / – – – / Ingen vår ett skimmer sprider / som en hemlig hjärtanskär. / 
Sällan mötas, skiljas snarligt, / drömma om allt ljuvt och farligt / livet i sitt sköte bär!” Det är några rader från 
”Intet är som väntanstider” från Fridolins visor. Se: HFK, opag. För en mer utförlig diskussion av mottot, se: 
Westin, 1994b, s. 40. 
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I Porten vid Johannes kan Thomas Meller sägas representera den goda sexualiteten. I lik-

het med Torvald är han betydligt äldre än Angela och har varit förlovad med hennes faster, 

Petra. Han bor i Stockholm men kommer från Chile där han har arbetat som forskare i flera år. 

(FVP IV, s. 29 ff.) Liksom Mark är han alltså verksam inom universitetsvärlden och har drag 

av läraren och älskaren.88 Han har också drag av den gröna älskaren.89 Även om Thomas, 

liksom Bell, allt som oftast befinner sig i staden, trivs han på landet. Det skiljer honom från 

förföraren Bell som tycker illa om landet (FVP VI, s. 333). Då Thomas och Angela är ute på 

landet tillsammans påminner skildringen av deras kärlek om Torvalds och Helenas. Thomas 

tycks förkroppsliga naturen: Angela tycker ”att hela våren omkring henne kommit henne till 

mötes från hans läppar. Och den lätta luften smög sig mot hennes kropp som en vänlig famn. 

Hela naturen älskade med henne” (FVP IV, s. 392). Att vara på landet med Thomas får Ange-

la att drömma om en framtid med honom. Hon tänker sig att de skulle bo i ett hus likt Tor-

valds men, betecknande nog, grönt. (FVP IV, s. 386 f.) Det finns en namnlikhet mellan Tor-

vald Brandel och Thomas Meller. Som Svanberg påpekar finns det även en namnlikhet mellan 

Thomas Meller och Oliver Mellors i D. H. Lawrence’ roman Lady Chatterley’s Lover, något 

som enligt henne inte är en slump.90

Liksom protagonisternas känslor till övriga älskare som står för en god sexualitet skildras 

Angelas känslor för Thomas som relativt enkla att förstå. Efter att ha kysst Thomas två gånger 

inser hon att hon älskar honom (FVP IV, s. 168). Det gör även Helena då hon kysst David 

första gången och hon upplever samtidigt ett kroppsligt uppvaknande. Den natten ligger hon 

vaken i sin säng: 

 

 
– Jag älskar dig! Jag älskar dig! viskade hon ut i mörkret och tryckte händerna hårt mot bröstet. 
   Hon tyckte sig känna hur livet växte inom henne, och med ögon bländade av tårar upprepade hon oupphör-
ligt: 
   – Jag älskar dig! (HFK, s. 145.) 
 

Angela upplever ett liknande kroppsligt uppvaknande efter Thomas första kyssar, det är dock 

mer explicit skildrat än Helenas: 

                                                 
88 Det kvinnolitterära mönstret med läraren och älskaren kommer från en manlig litterär tradition, t.ex. Jean Jac-
ques Rousseaus älskartyp Saint-Preux i La Nouvelle Héloïse. Se: Westin, 1994b, s. 30; Moers, s. 156. Värt att 
notera är att Porten vid Johannes, den första roman där Thomas spelar en viktig roll, har ett motto från företalet 
till La Nouvelle Héloïse. Se: FVP IV, opag. 
89 Svanberg menar att Tord Holmström, en annan av Pahlenseriens mansgestalter, för ett ögonblick framskymtar 
som en grön älskare för Petra. Se: Svanberg, 1989, s. 297. Mycket riktigt framstår Tord (vars förnamn för övrigt 
liknar Torvalds) stundtals som en romanperson som skulle kunna utvecklas till en grön älskare. Det sker dock 
aldrig. I mitt tycke har Tord alltför många negativa sidor för att kunna stå för den gröna älskarens goda sexuali-
tet, bl.a. försöker han tvinga Petra att ha samlag med honom. Se: FVP III, s. 219 ff. 
90 Svanberg, 1989, s. 280. 
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När hon om natten låg i sin säng, sjöng det inom henne. Men hon låg tyst med vidöppna ögon, som ibland 
dock fylldes av heta tårar. […] 
   Hennes kropp fanns där. Hon lät sina fingrar glida över den, medan hon höll andan. Allt detta mjuka vita, 
denna glatta friska hud, dessa runda bröst, dessa fördjupningar och gropar, det var hennes kropp. (FVP IV, s. 
163.) 
 

Helena inser inte att hon älskar Torvald lika snabbt som hon gjorde med David, och Nina in-

ser inte att hon älskar Mark förrän i slutet av romanen. Angelas snabba kärleksförklaring till 

Thomas är därmed inte nödvändigtvis ett tecken på att han representerar den goda sexualite-

ten. 

Inte heller skildringen av Thomas och Angelas första kyss tyder på att han står för den 

goda sexualiteten. En kväll då hon är hemma hos honom känner sig Angela endast motvilligt 

dragen till honom, något som liknar Ninas känslor för förföraren Göran. Dessutom försöker 

Thomas få henne att stanna genom att väcka hennes medlidande, något som även förföraren 

Bell tidigare gjort. (FVP IV, s. 150.)91

Liksom Bell är det Thomas som tar initiativ till den första kyssen med Angela. Han tycks, i 

likhet med Göran och faktiskt även Mark, bli upphetsad av att Angela är sexuellt oerfaren. Då 

hon säger att ingen kysst henne tidigare blir han ”galen”: 

 

 
Han tog henne obehärskat i sina armar. Hon föll in mot hans bröst, viljelöst, som när en liten fågel faller till 
marken. Då lyfte Thomas upp hennes ansikte och pressade sina läppar mot hennes mun. 
   Nyss var hon blek. Nu var hon röd. För henne kändes det som vild smärta, som om en kniv genomborrat 
henne. Hon skrek till litet, då han ett ögonblick hörde upp. (FVP IV, s. 152.) 

 

Svanberg framhåller våldsprägeln över ordvalet i skildringen av kyssen.92 Här är det inte frå-

ga om den goda sexualitet som läraren och älskaren samt den gröna älskaren representerar. 

Thomas och Angelas andra kyss skildras som mer behaglig men väldigt omtumlande. Angela 

känner en lycka som nästan är förfärlig och börjar gråta (FVP IV, s. 152). Som Svanberg på-

pekar är skildringen av Angelas och Thomas kärleksrelation mycket tvetydig. Den är inte en-

dast ljus och oproblematisk, utan mångtydig och motsägelsefull.93 Tvetydigheten hör, som vi 

sett, till förförarens sexualitet. Svanberg kategoriserar Thomas som en Don Juan-typ som inte 

förmått etablera några långvariga, djupa eller förtroliga erotiska relationer.94

                                                 
91 Även Paqvalén påpekar att både Thomas och Bell försöker få Angela att stanna hos dem genom att väcka 
hennes medlidande. En annan likhet som hon noterar är att Bell och Thomas använder sig av samma visuella 
hjälpmedel då de ska förföra Angela, nämligen bilder som utgår från den nakna kvinnokroppen. Bell använder 
ett foto av en naken kvinnokropp draperad i en slöja och Thomas en brun staty föreställande en naken kvinna. 
Se: Paqvalén, 2007, s. 223 f., 228. 

 

92 Svanberg, 1989, s. 245. 
93 Ibid., s. 236, 246. 
94 Ibid., s. 251. 
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Thomas låter sig alltså inte kategoriseras enkelt, något som han har gemensamt med David 

i Ninas dagbok. I Krusenstjernas romaner fungerar den farliga sexualiteten ofta som en fond 

mot vilken den goda sexualiteten avtecknar sig i skarp kontrast. Jenny Björklund menar att 

Bell är en av dem som har en sådan funktion i Pahlenserien, utan henne skulle inte den ideala 

kärleken kunna definieras.95

                                                 
95 Björklund, 2006, s. 71, 75. 

 I egenskap av den farliga sexualitetens representant får alltså Bell 

bland annat Thomas sexualitet att framstå som god. Men Bells och Thomas likhet med var-

andra avslöjar ändå sprickorna i Thomas fasad. 
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SADOMASOCHISM 

Sadomasochism. ”Pervers” sexualitet 

Michel Foucault skriver om den ”perversa” sexualitetens införande. Han menar att utövandet 

av ”pervers” sexualitet tidigare betraktats som ett karaktärsfel men att det i slutet av 1700-

talet istället började kopplas till psykisk sjukdom.96

En av de ”perversa” sexualiteter som Krusenstjerna skildrar i Fröknarna von Pahlen är sa-

domasochism. Skildringen av sadomasochism knyts främst till den homosexuella lärarinnan 

Bell von Wenden som är den enda utpräglat sadomasochistiska romanpersonen i Pahlenseri-

en. Som jag visat bidrog skildringen av sadomasochism till att Pahlenserien i stort och Kru-

senstjerna själv beskrevs som ”perversa” i Pahlenfejden. Jag vill hävda att det skedde en me-

dikalisering av Pahlenserien och i förlängningen av Krusenstjerna som person.

 Då skedde alltså en medikalisering av den 

”perversa” sexualiteten. Jag menar att litteratur som skildrar ”pervers” sexualitet riskerar att 

förknippas med den sexualitet den skildrar och i sin tur medikaliseras. 

97

Även 1800-talsförfattaren Leopold von Sacher-Masoch och hans litteratur medikaliserades 

på grund av skildringar av ”pervers” sexualitet. I sin bok Psychopathia sexualis från 1886 

avslöjar sexualforskaren Richard von Krafft-Ebing den då levande Sacher-Masoch som maso-

chist och gör samtidigt en något oväntad koppling mellan ”pervers” sexualitet och ”låg” litte-

ratur. Att Sacher-Masoch skildrar ”pervers” sexualitet i sin litteratur är, enligt Krafft-Ebing, 

anledningen till att han är bristfällig som författare.

 

98 Krafft-Ebing gör alltså samma koppling 

som Krusenstjernas kritiker under Pahlenfejden. Det Krusenstjerna har gemensamt med Sa-

cher-Masoch är att de båda skildrar ”pervers” sexualitet och, mer specifikt, sadomasochism.99

Det var Krafft-Ebing som lanserade begreppen sadism och masochism i Psychopathia sex-

ualis. Masochismen är, som framgår av namnet, uppkallad efter Sacher-Masoch. En av de 

romaner där Sacher-Masoch skildrar den typ av sexualitet som Krafft-Ebing sedan kallar ma-

sochism är Venus i päls. Den handlar om Severin som njuter sexuellt av att bli slagen och 

 

                                                 
96 Foucault, s. 58 ff. 
97 Även Svanberg påpekar att Krusenstjerna sjukförklarades. Hon menar dock att det berodde på Krusenstjernas 
kön och kopplar det till Mary Ellmans teori att böcker av kvinnliga författare blir behandlade som om de själva 
vore kvinnor. Jag är ense med Svanberg om att synen på Krusenstjerna som kvinna och även ”hysterisk”, förut-
om hennes skildring av sexualitet, säkert hade betydelse för hur Pahlenfejden tog sig uttryck. ”Hysteri” var den 
diagnos som hon fått av sina läkare. Se: Svanberg, 1989, s. 356 f.; Lagercrantz, s. 118 ff. 
98 Richard von Krafft-Ebing, Psychopathia sexualis. With especial reference to the antipathic sexual instinct. A 
medico-forensic study (1886), övers. Franklin S. Klaf (New York 1965), s. 87. Den utgavs 1886 med titeln Psy-
chopathia sexualis. Eine klinisch-forensische Studie. 
99 Krafft-Ebing och Freud använder begreppen sadism och masochism separat. Jag använder dock även begrep-
pet sadomasochism då jag syftar på en sexualitet eller situation som har både sadistiska och masochistiska drag. 
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förödmjukad, och därför gör sig till slav under en kvinna som han älskar.100

 

 Krafft-Ebing de-

finierar masochism som: 

[A] peculiar perversion of the psychical sexual life in which the individual affected, in sexual feeling and 
thought, is controlled by the idea of being completely and unconditionally subject to the will of a person of 
the opposite sex; of being treated by this person as by a master, humiliated and abused.101

 
 

För Krafft-Ebing utgörs alltså masochism av en lust att lida och bli förödmjukad. Sadism, 

menar han, utgörs däremot av en lust att skada och förödmjuka sig själv eller någon annan: 

 
Sadism is the experience of sexual pleasurable sensations (including orgasm) produced by acts of cruelty, 
bodily punishment afflicted on one’s own person or when witnessed in others, be they animals or human be-
ings. It may also consist of an innate desire to humiliate, hurt, wound or even destroy others in order thereby 
to create sexual pleasure in one’s self.102

 
 

Sadismen är uppkallad efter 1700-talsförfattaren markis de Sade. En av de romaner där Sade 

skildrar den typ av sexualitet som Krafft-Ebing sedan kallar sadomasochism är Filosofin i 

sängkammaren. Den handlar om femtonåriga Eugenie som av tre äldre libertiner lär sig att 

sätta sin egen sexuella njutning främst, bland annat genom att misshandla och våldta sin 

mor.103

På 1900-talet slog psykoanalytikern Sigmund Freuds teorier om psyket och sexualiteten 

igenom. Freud hänvisar till Krafft-Ebing och använder sig av hans begrepp sadism och maso-

chism men på ett delvis annorlunda sätt. Freud menar att de är den aktiva respektive passiva 

formen av en och samma ”perversion” som han för övrigt anser vara den vanligaste och mest 

betydelsefulla av alla. Han definierar den som ”[t]endensen att vilja tillfoga sexualobjektet 

smärta, och dess motstycke”.

 Jag kommer att hänvisa till Sades och Sacher-Masochs böcker då det, i min tolkning, 

förekommer ett intertextuellt samband mellan dem och Pahlenserien. Detta samband har inte 

uppmärksammats i tidigare forskning. Det är okänt om Krusenstjerna läst författarna men 

eftersom Krafft-Ebing haft deras litteratur som utgångspunkt då han utformat sina teorier om 

sadomasochism är de tätt knutna till tidens föreställning om denna sexualitet. 

104

                                                 
100 Krafft-Ebing, s. 87; Leopold von Sacher-Masoch, Venus i päls (1870), övers. Carl-Michael Edenborg, Verti-
gos erotiska klassiker, VII (Stockholm 2007). Den utgavs 1870 med titeln Venus im Pelz. 

 Freud talar dock om att ordet sadism kan betyda allt ifrån en 

101 Krafft-Ebing, s. 86. 
102 Ibid., s. 53. 
103 Ibid., s. 417; Markis de Sade, Filosofin i sängkammaren eller De omoraliska lärarna. Dialoger avsedda för 
unga flickors uppfostran (1795), övers. Hans Johansson, Vertigos erotiska klassiker, III (Stockholm 2006). Den 
utgavs 1795 med titeln La philosophie dans le boudoir ou Les instituteurs immoraux. Dialouges destinés à 
l’éducation des jeunes demoiselles. 
104 Sigmund Freud, ”Tre avhandlingar om sexualteori” (1905), övers. Ingrid Wikén Bonde, i Sexualiteten, Sam-
lade skrifter av Sigmund Freud, V, red. Ludvig Igra (Stockholm 1998), s. 85. Den utgavs 1905 med titeln Drei 
Abhandlungen zur Sexualtheorie. 
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”endast aktiv, ibland våldsam inställning till sexualobjektet” till att sexuell tillfredsställelse 

endast ”kan uppnås genom att betvinga och misshandla detta”. Detsamma säger han om ma-

sochism: Ordet kan beteckna ”alla passiva inställningar till sexuallivet och sexualobjektet; 

extremfallet är att tillfredsställelse endast uppnås genom att man låter sig utsättas för fysisk 

eller psykisk smärta av sexualobjektet”.105

Intressant nog anser Freud att endast extremfallet av sadism och masochism kan betraktas 

som en ”perversion”. Även här skiljer han sig från Krafft-Ebing som inte gör samma åtskill-

nad. Dock menar Krafft-Ebing att det är ”naturligt” att män är aggressiva och kvinnor passiva 

sexuellt, vilket tycks vara vad Freud menar. Krafft-Ebing anser att mäns sadism och kvinnors 

masochism utgör en patologisk intensifiering av ”normalt” sexuellt samspel mellan könen.

 

106 

Samtidigt menar Freud att sadism och masochism särskiljer sig från andra ”perversioner” ef-

tersom ”den motsats mellan aktivitet och passivitet som ligger till grund för dem hör till sexu-

allivets allmänna kännetecken”.107

Freud hävdar att masochism oftast uppstår ur sadism genom ombildning.

 Det antyder att han går med på Krafft-Ebings påstående 

om kvinnors ”naturliga” passivitet och mäns ”naturliga” aggressivitet. 
108 Med det menar 

han ”att masochismen inte är någonting annat än en fortsättning av sadismen, som har vänts 

mot den egna personen, som därvid fyller sexualobjektets funktion”. Den teorin bottnar i att 

han anser att masochism står längre ifrån det ”normala” sexuallivet än sadism.109 Han anser 

även att det är intressant att sadism och masochism i regel förekommer hos en och samma 

person. Han påpekar att det är ett motsatspar och är ”frestad att sätta dylika samtidigt före-

kommande motsatser i samband med den motsats av manligt och kvinnligt som är förenad i 

bisexualiteten, för vilken man inom psykoanalysen ofta kan placera in motsatsen mellan aktiv 

och passiv”.110

Freud diskuterar även hur sadism och masochism uppstår, vilket enligt honom sker i barn-

domen. Han menar att grymhet ligger barnkaraktären nära eftersom förmågan till medlidande 

sker relativt sent och att grymheten dominerar en fas i barnets sexualliv. Det finns en risk att 

sammankopplingen mellan grymhetsdriften och de erogena drifterna blir omöjliga att lösa upp 

senare i livet. Detta kan leda till sadism och vid en bortträngning av sadistiska tendenser kan 

 Det är alltså intressant att notera att Freud kopplar sadism och masochism till 

de för de olika könen utmärkande egenskaper som han här ser blandas i en och samma person. 

                                                 
105 Freud, s. 86. 
106 Ibid.; Krafft-Ebing, s. 56, 130. 
107 Freud, s. 86. 
108 Ibid., s. 86, 317. 
109 Ibid., s. 86. 
110 Ibid., s. 87. 
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en person istället bli masochist. Med hänvisning till Jean-Jacques Rosseaus roman Confes-

sions hävdar han att masochism kan orsakas av kroppslig bestraffning i barndomen. Freud 

spekulerar även i om intensiva smärtförnimmelser har erogen verkan och om det kan vara en 

förklaring till varför någon blir sadist eller masochist. Han drar dock slutsatsen att det inte 

endast är det utan en mängd faktorer som ligger bakom.111

Jag tar avstånd från Freuds och Krafft-Ebings teorier men kommer att använda dem som 

kontext till Pahlenseriens skildring av sadomasochism. Freuds teorier hade stor betydelse för 

olika modernistiska strömningar, bland annat primitivismen som jag nämnt att Pahlenserien 

upprepade gånger har kopplats till, och Krafft-Ebings Psychopathia sexualis torde ha varit 

relativt känd för en initierad läsare i 1930-talets Sverige.

 

112

Incest och sadomasochism i Ninas dagbok, Helenas första kärlek och Pahlenserien 

 

Ett exempel på en ”pervers” sexualitet som Krusenstjerna skildrar i Fröknarna von Pahlen 

förutom sadomasochism är ömsesidig incest. Det uttrycks bland annat i relationen mellan 

syskonen Stanny och Bernard Landborg.113 Stig Ahlgren menar att Krusenstjernas skildring 

av incest föregrips i Louisa M. Alcotts flickböcker där intensiva och kärleksfulla relationer 

mellan bröder och systrar skildras.114

 

 I Unga kvinnor-serien har tvillingarna Demis och Dai-

sys relation en erotisk laddning som dels skapas genom att deras beteende gentemot varandra 

jämförs med ett gift pars och dels genom betoningen av hur kärleksfull deras relation är: 

Den ömmaste kärlek rådde dem emellan, och ingen kunde genom gyckel förmå Demi att avlägga sitt kärleks-
fulla beteende mot systern. Han slogs tappert, när det gällde att försvara hennes sak, och kunde aldrig fatta, 
varför gossar skulle skämmas, att ”rent ut” säga, att de hålla av sina systrar. Daisy tillbad sin tvillingbroder, 
ansåg ”min bror” för den märkvärdigaste gosse i världen […].115

 
 

En sådan laddning finns även bitvis mellan systrarna Jo och Meg i första delen av Unga kvin-

nor-serien. Jo önskar att hon själv kunde gifta sig med Meg så att hon stannade inom famil-

jen.116

                                                 
111 Freud, s. 87, 93, 113 f., 123. 

 Då hon senare ser Meg sitta i sin nyblivna fästmans knä stannar hon ”som fastnaglad 

112 Paqvalén, 2007, s. 115 ff. 
113 Lagercrantz menar att systerns erotiska dragning till sin bror är ett återkommande konfliktmönster i hela Kru-
senstjernas författarskap. Svanberg har undersökt temat genom Stannys och Bernards mor, Isa Landborg, och 
hennes förhållande till Stanny. Hon menar att det rör sig om ett triangeldrama mellan syskon och mor. Se: La-
gercrantz, s. 266; Svanberg, 1989, s. 82 f. 
114 Ahlgren, s. 72. Hans tes kritiseras av Lagercrantz och Svanberg som anser att det är troligare att Krusenstjer-
na tagit intryck av Alcotts skildring av kvinnlig gemenskap i Unga kvinnor. Se: Lagercrantz, s. 60; Svanberg, 
1989, s. 391. Jag vill dock hävda att dessa teorier inte utesluter varandra utan att Krusenstjerna kan ha inspirerats 
av Alcotts skildring av bröders och systrars relationer såväl som kvinnlig gemenskap. 
115 Alcott, 1918a, s. 20. 
116 Alcott, 1954, s. 230. 
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på tröskeln med stirrande ögon och gapande mun”, kastar sig på sängen och gråter och ra-

sar.117 Senare säger hon: ”Det blir aldrig detsamma mer. Jag har förlorat min bästa vän.”118

Förutom den incestuösa laddningen förekommer en erotisering av över- och underordning 

som inte är uttalat sadomasochistisk: ”Dimi tyranniserade förstås Daisy, men försvarade hen-

ne tappert mot alla fiender, medan Daisy gjorde sig till slav och beundrade sin bror som den 

enda fullkomliga varelsen under solen.”

 

Här får alltså även relationen mellan Jo och Meg en incestuös och homoerotisk laddning. 

119

En sadomasochistisk laddning förekommer även i Krusenstjernas två tidiga romaner. I Ni-

nas dagbok används Göran Hellners tal för att skapa den: 

 Den vill jag kalla en sadomasochistisk laddning. 

En sådan laddning finns även i Krusenstjernas skildring av syskonen Stannys och Bernards 

incestuösa relation i Pahlenserien: Stanny dricker ur Bernards glas ”som en liten hund dricker, 

när man sätter fram en skål för honom” och hon följer honom ”som en hund sin herre – med 

nedböjt huvud och lysande blickar” (FVP V, s. 114, 116). 

 
Jag undrar, sade han, och nu var hans röst så mjuk att jag måste se på honom. Hans ögon lyste emot mig un-
der de halvslutna ögonlocken, och liksom en liten fågel som blivit fascinerad av en orm kunde jag inte ta 
mina ögon ifrån honom. Jag undrar vad en sådan där liten rosenknopp tänker på hela dagen? Inte är det väl så 
mycket? Ni leker som en liten prinsessa bland blommorna och vet inte vilka faror som lura utanför slottsmu-
ren, inte sant? (ND, s. 95.) 
 

Här erotiseras förhållandet mellan en äldre, erfaren man och en yngre, oerfaren kvinna med 

ord som för tanken till sagor och därmed överdriver deras åldersskillnad. Dessa ord, faror och 

orm kontra liten fågel, liten rosenknopp och liten prinsessa, konnoterar över- och underord-

ning. Härigenom skapas den sadomasochistiska laddningen. 

Här skildras Görans sexualitet öppet samtidigt som det tycks finnas en vilja hos Krusen-

stjerna att även skildra Ninas sexualitet, vilket leder till att skildringen blir motstridig och sker 

i förtäckta ordalag. Nina är rädd för Göran, men dras till honom mot sin vilja (ND, s. 95). 

Med det i åtanke är det möjligt att en sadomasochistisk laddning lätt uppstår då sexualitet 

skildras genom flickbokens diskurs och den unga kvinnans sexualitet inte kan skildras öppet. 

Här används och förstärks denna laddning genom bildspråket. 

Även i Helenas första kärlek förekommer en lätt sadomasochistisk laddning. Den skapas 

dock på ett annat sätt än i Ninas dagbok eftersom Helenas sexualitet skildras mer explicit än 

Ninas. Helena och David är på konditori och gnabbas om den sista kakan. ”Lilla stygga flicka, 

                                                 
117 Alcott, 1954, s. 263 f. 
118 Ibid., s. 266. 
119 Alcott, 1967, s. 264. 
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sade han leende.” (HFK, s. 142.) Detta leder till att situationen blir sexuellt laddad: ”Deras 

ansikten voro mycket nära varandra. Plötsligt blevo de allvarliga, och han släppte hennes ax-

lar. De sutto tysta en stund. Helenas händer darrade så, att hon måste knäppa samman dem i 

knäet. Han knöt handen i fickan och såg rätt framför sig.” David får anstränga sig för att inte 

kyssa Helena tills hon ger honom tillåtelse. (HFK, s. 142.) Efter kyssen biter David henne i 

lillfingret. ”Aj, du stora björn, skrattade hon. Du skulle kunna äta upp mig bit för bit.” (HFK, 

s. 143.) Senare kallar Helena David för ”du stygga, älskade gosse” eftersom hon älskar honom 

trots att han sårar henne (HFK, s. 190). 

”Pervers” sadomasochism och ”normal” våldsam sexualitet i Pahlenserien 

I Fröknarna von Pahlen genomsyrar inte över- och underordning samt våld endast sadomaso-

chistiska utan även många ”normala” heterosexuella relationer. Därmed illustrerar Krusen-

stjernas skildring av sexualitet i Pahlenserien Richard von Krafft-Ebings och Sigmund Freuds 

teori att sadomasochism endast är en intensifiering av den dominans och underkastelse som 

präglar ”normala” samlag. Jag vill hävda att det i Pahlenserien skildras två olika typer av 

våldsam sexualitet, den ena som ”normal” och den andra som ”pervers”. 

”Normala” heterosexuella samlag förknippas med underkastelse och smärta för kvinnan 

samt dominans och njutning för mannen. Ett exempel är skildringen av första gången Angela 

och Thomas Meller har samlag i ett båthus på herrgården Ösa på midsommarafton. Innan är 

Angela förväntansfull och inte alls rädd. Väl där vill hon röra vid honom men han för undan 

hennes händer. Han tar av henne kläderna trots att hon är blyg och stretar emot, själv behåller 

han kläderna på. Han för in ett finger i henne för att kontrollera att hon är oskuld och hon 

tycker att det gör ont och skriker till. Angela sluter först Thomas till sig men försöker snart 

skjuta honom ifrån sig eftersom även det gör ont. Hon kastar en blick full av hat på Thomas 

men han är upptagen av sin egen njutning och ser inte det. Efteråt är Angelas ögon våta av 

tårar. (FVP V, s. 213 ff.) Thomas är aktiv medan Angela är passiv, för henne innebär samlaget 

tvång, smärta, gråt, skrik, hat och lidande, för honom innebär det njutning och lycka.120

                                                 
120 Se även: Svanberg, 1989, s. 268 f. Även Petra förekommer i skildringar av ”normal” våldsam sexualitet. Då 
hon har samlag med Tage Ehrencreutz ger hon ”till ett litet hest skrik” som blir ”ett med smärtan som just i detta 
ögonblick skar genom hennes liv. […] I ångest höjde hon bönfallande ögonen mot honom och mötte hans blick, 
en blank stirrande blick, som icke tycktes se henne […].” Se: FVP IV, s. 311 f. Då Tord Holmström försöker ha 
samlag med Petra ger han henne ”en hård, orimlig kyss med läppar som ville bitas och göra illa”. Se: FVP III, s. 
219. Tord vill knäppa upp Petras blus och lyssnar inte när hon säger att han inte får, de strider om en knapp tills 
den lossnar. Han knäpper upp ännu en knapp utan att se att Petras ögon svartnat. Hon vill resa sig men han pres-
sar henne tillbaka. Skildringarna är ambivalenta eftersom Petra senare känner åtrå och vällust. Svanberg menar 
att Petra drar sig ur samlaget med Tord till synes omotiverat och att orsaken är att hans kärlek innebär ett hot mot 
hennes människovärde och ideal. Se: Ibid., s. 219 ff.; FVP IV, s. 312; Svanberg, 1989, s. 213 ff. Granskas det 
våld som Tord utsätter Petra för framstår det dock inte som underligt att hon inte har samlag med honom. 
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Svanberg menar att skildringen av Angelas och Thomas samlag speglar vad hon kallar ”det 

urgamla sado-masochistiska mönstret” samt att Angela gör uppror mot det genom att kämpa 

emot och visa att hon inte uppskattar vad som sker. Samma mönster ser hon speglat i skild-

ringen av Bell von Wenden.121 Jag anser dock att Svanbergs resonemang är problematiskt. 

Som jag visat är begreppet sadomasochism inte urgammalt utan från sent 1800-tal samt be-

tecknar en ”pervers” sexualitet och inte sexuellt våld mot kvinnor i allmänhet. I den tidigare 

forskningen sker ofta denna sammanblandning mellan sexuellt våld och sadomasochism. Jag 

menar istället att det är viktigt att hålla isär de olika skildringarna för att kunna förstå Pahlen-

serien.122

Skillnaden mellan sexuellt våld och sadomasochism i romanserien tydliggörs vid en 

granskning av romanpersonerna Thomas och Bell. Thomas våldsamma sexualitet skildras 

som ”normal” medan Bells skildras som ”pervers”. Thomas dominerar med hjälp av tvång 

och våld medan Bell fantiserar om att både dominera och underkasta sig. De unga kvinnor 

som Bell har sexuella möten med drar sig oftast ur, det finns flera avsnitt där Bell försöker 

förföra Angela eller Agda men misslyckas eftersom de gör motstånd. De tar sig från platsen 

medan Bell lämnas kvar, ensam, ledsen och ofta psykiskt instabil. (FVP II, s. 194 f.; FVP IV, 

s. 240 f., 363 ff.; FVP VI, s. 248 ff.) Bell tycks alltså inte utgöra något riktigt hot om våldtäkt 

utan väcker medlidande hos Angela och Agda (FVP IV, s. 241; FVP VI, s. 254). Thomas låter 

sig dock inte besegras lika lätt som Bell. Då han och Angela har samlag första gången be-

skrivs hur Angela ”vrängde och vred på sig, så att han måste släppa sitt tag. När hon väl kän-

de sig fri från honom, kröp hon på skälvande knän bort i ett mörkt hörn” (FVP V, s. 215). Då 

Thomas kommer fram till henne blir hon rädd igen (FVP V, s. 216). 

 

Sadomasochistiska möten. Isa och Tage, Bernard och Frideborg, och Bell 

I Fröknarna von Pahlen är de heterosexuella möten som inte skildras som skrämmande och 

smärtsamma för kvinnan ofta sadomasochistiska.123

                                                 
121 Svanberg, 1989, s. 188, 269 f.  

 Det finns två exempel på att sadomaso-

chistiska möten skildras som ömsesidiga och njutningsfyllda för båda inblandade. Det är Isa 

122 Även Mazzarella sammanblandar sexuellt våld och sadomasochism. Mot Svanbergs analys av Angelas och 
Thomas samlag invänder Mazzarella att Thomas inte är entydigt brutal utan förbereder Angela genom att föra in 
ett finger i henne, att samlaget kan läsas som en invigningsrit och därför förutsätter smärta, samt att det kan 
kopplas till en föreställning om kvinnlig masochism som hon finner hos Krusenstjerna. Se: Mazzarella, s. 92 f. 
Eftersom Angela inte njuter av det våld och tvång som hon utsätts för anser jag dock inte att samlaget kan läsas 
som en skildring av kvinnlig masochism. Smärtan kan inte heller bortförklaras som en invigningsrit eftersom 
Thomas och Angelas samlag, som jag visat, inte är det enda som skildras på detta sätt. Dessutom för han inte in 
ett finger i henne för att förbereda henne utan för att kontrollera om hon är oskuld. Se: FVP V, s. 214. 
123 Skildringarna av Angelas och Thomas sista samt Petras och Tords enda samlag utgör undantagen. De innehål-
ler varken ”normal” våldsam sexualitet eller sadomasochism. Se: Ibid., s. 322 ff.; FVP VII, s. 431 ff. 
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Landborgs och Tage Ehrencreutz samt Bernard Landborgs och Frideborgs på Ösa på mid-

sommarafton. 

Det sadomasochistiska i dessa möten består av en lekfull iscensättning av över- och under-

ordning. Romanpersonerna använder sitt tal, sina handlingar och sin fantasi för att inta olika 

roller. Tage intar rollen som kvinna, han är iklädd Isas morgonrock i rosafärgat siden med 

spetsar och Isa kallar honom ”[m]ademoiselle” och ”[f]röken” (FVP V, s. 224, 227). Han intar 

också rollen som stygg pojke medan Isa intar rollen som sträng dam, hon kallar honom ”[l]illa 

dumbom”, säger att han borde ha stryk och ger honom en örfil (FVP V, s. 225, 227 f.). Tage 

intar också rollen som katt medan Isa intar rollen som matte. Slutligen intar han rollen som 

fångvaktare medan hon intar rollen som fånge. (FVP V, s. 229 f.) 

Frideborg kallar Bernard ”löjtnanten” och han henne ”du” (FVP V, s. 167, 169). ”Han kal-

lade henne du och brydde sig ej om att förklara för henne, varför han gjorde det. Kanske reta-

de det honom nu att han hela tiden förut sagt fröken.” (FVP V, s. 168.) Efter deras sadomaso-

chistiska möte säger Bernard återigen ”fröken” till Frideborg (FVP V, s. 173). Frideborg intar 

rollen som oskuldsfull och oerfaren flicka, hon säger att hon aldrig har haft någon fästman, att 

hon ”aktar” sig, att flickor som har fått barn är ”dåliga och lättfärdiga”, och att ”[m]an måste 

hålla på sig själv” (FVP V, s. 165). Det antyds dock att hon inte menar allvar, ”det glittrade 

till i hennes ögon” och ”det lät inte riktigt äkta” (FVP V, s. 165). Frideborg fortsätter att spela 

sin roll genom att låtsas som att hon inte förstår vad som händer och säga att Bernard är stygg 

på ett smeksamt sätt. Slutligen fylls Bernard av samma lekfulla mordlust som en katt. (FVP 

V, s. 168 f.) 

Bell von Wenden fantiserar om att själv inta en roll som härskarinna medan Agda intar en 

roll som hennes slavinna: ”En ung trälinna med en underbar kropp som böjde ett glänsande 

marmorknä vid hennes sida och hörsamt lyssnade till hennes befallningar. En undergiven sla-

vinna som Bell kunde piska, om hon vore olydig, och låta kyssa sin fot, när hon var henne till 

lags.” (FVP IV, s. 360.) Hon försöker även inta en roll som hund medan Angela intar en roll 

som dess härskarinna:  

 
– Vet du, sade hon och fingrade på sin cigarett, när jag ligger så här, känner jag mig som en liten hund vid sin 
härskarinnas fötter. Han är rädd, ser du, därför att hans härskarinna är så mycket starkare än han. I nästa 
ögonblick skall hon trampa på honom med sina höga klackar eller ta ned piskan, lyfta den och slå honom. Å 
vad hunden fruktar hennes klackar och hennes piska, men det ligger kanske lust i hans skälvningar. Sådan är 
åtminstone jag. (FVP IV, s. 237 f.) 

 

Svanberg menar att hundmetaforik, som i citatet ovan, ofta förekommer i Pahlenserien då 

förälskade kvinnor skildras. Hon frågar sig om inte herre-hundmotivet antyder att det är något 
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skevt, en brist på ömsesidighet och gemenskap, i dessa kärleksförhållanden.124

Bell deltar dock aldrig i något sadomasochistiskt möte trots att hon försöker och det beror 

på att varken Angela eller Agda är aktiva deltagare (FVP IV, s. 237 ff., 363 ff.). Eftersom 

båda de inblandades tal och fantasier är viktiga för iscensättningen av över- och underordning 

tycks ett sadomasochistiskt möte med någon som inte vill eller förstår spelet vara en omöjlig-

het. Det utgör en skillnad mellan skildringarna av denna typ av sexualitet och skildringarna av 

”normal” våldsam sexualitet, där kvinnor blir offer för mäns dominans och våld. Under ett 

sadomasochistiskt möte leker deltagarna istället med roller som kvinna och man samt den 

maktskillnad som de implicerar. 

 Det stämmer i 

vissa fall men bilden av herre och hund eller katt används även, liksom herre och slav, vuxen 

och barn samt man och kvinna, som en markör för den över- och underordning som vissa par 

ömsesidigt iscensätter. Det går igen från Ninas dagbok och Helenas första kärlek. Talet och 

fantasierna är något som romanpersonerna använder för att hetsa upp sig själva (FVP IV, s. 

238, 360; FVP V, s. 168, 228). 

Judith Butler menar att en sexualitet utanför maktstrukturerna är en omöjlighet men att 

subversiva möjligheter för sexualitet kan omprövas inom den heterosexuella matrisen. Hon 

frågar sig vad det skulle innebära att upprepa den sexuella normen med syfte att synliggöra 

dess imitativa struktur och återskapa den annorlunda. Enligt Butler förutsätter det att upprep-

ningen inte okritiskt reproducerar förtrycksordningen.125

Det sadomasochistiska uppvaknandet. Bell och Severin 

 Det är därför möjligt att läsa skild-

ringarna av sadomasochism som en upprepning av den ”normala” våldsamma sexualitet som 

också skildras. I upprepningen intar till exempel en man en kvinnas roll och vice versa. Rol-

lerna skiftas, vilket synliggör det absurda i en mans ”normala” dominans och en kvinnas 

”normala” underkastelse. Den sexuella normen synliggörs och avslöjas som ojämställd. 

Isa Landborg och Tage Ehrencreutz samt Bernard Landborg och Frideborg intar endast sadis-

tiska och masochistiska positioner medan Bell von Wendens hela personlighet präglas av 

hennes sadomasochism. Därför är hon den enda romanperson vars sadomasochistiska upp-

vaknande skildras. Det skedde då hon var hittebarn och bodde på ett barnhem där hon blev 

agad av föreståndarinnan: 

 
Ur den förskräckliga rädslan för att få stryk växte så småningom upp ett underligt begär därefter. Ett rasande, 
kittlande begär, som gjorde hennes strupe torr och brännande och som jagade henne ända in i nattens dröm-

                                                 
124 Svanberg, 1989, s. 114. 
125 Butler, 2006, s. 42, 44; Butler, 1993, s. 15. 
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mar. När föreståndarinnan fingrade på knapparna till hennes byxor, klängde hon sig fast vid henne, snyftan-
de, med vidöppna ögon och ryckande som i spasmer. Skammen, blygselkänslan, allt smalt bort för denna 
längtan efter den svidande smärta som de där händerna tillfogade henne. Hon krängde och vred sig över före-
ståndarinnans knän blott för att i allt högre grad få känna njutningen av rappen, hettan i kroppen, de bultande 
pulsslagen. Hon begick handlingar, vilka stämplades som okynne och elakhet, endast för att ånyo skälvande 
få ledas fram till föreståndarinnan och mottaga straffet. (FVP II, s. 161 f.) 

 

Senare berättar Bell om agan för Angela: ”Du vet – jag är ett hittebarn. Jag uppfostrades på ett 

barnhem, innan min fostermor gamla fru Arabella Wenden tog mig till sig. Jag fick stryk där. 

Ohyggligt med stryk av en gammal häxa till föreståndarinna. Hon gav mig ris för minsta or-

sak – eller för ingen orsak alls.” (FVP IV, s. 239.) 

Det finns en intressant likhet mellan den bekännelse som Bell gör för den unga Angela 

som hon är förälskad i och vill göra till sin härskarinna, samt den som Severin i Leopold von 

Sacher-Masochs roman Venus i päls gör för den unga Wanda som han är förälskad i och se-

dan faktiskt gör till sin härskarinna. I likhet med Bell var Severin barn då han genomgick sitt 

sadomasochistiska uppvaknande. Det var en kvinna, hans tant, som slog honom och det sked-

de som bestraffning.126

 

 

Helt oväntat klev hon in i sin pälsfordrade kappa, följd av kökspigan, kokerskan och den lilla kattan, vars 
kärleksbevis jag försmått. Utan krusiduller grep de mig och band mig till händer och fötter, trots mitt våld-
samma motstånd, sedan vek min tant med ett illavarslande leende upp ärmen och började prygla mig med ett 
långt spö, och hon slog så hårt att blodet flöt och jag till sist, trots mitt hjältemod, skrek och grät och bad om 
nåd. Då lät hon lösa mina band, men jag måste knäböjande tacka henne för straffet och kyssa hennes hand.127

 
 

Severin berättar att det var då ”tycket för kvinnan” vaknade i honom.128

Severin hade motstridiga känslor för prygeln. Han skrek, grät och bad om nåd men berättar 

för Wanda att han efteråt kände en stark dragning till sin tant.

 Det är möjligt att läsa 

det som att det stryk som Bell fick av sin föreståndarinna bidrog till att även hennes sexuella 

begär riktades mot kvinnor: ”Hon var född med denna förbannelse i sitt blod, men hade hon i 

tid blivit rätt ledd, kanske hon aldrig vaknat till insikt om denna sin natur.” (FVP II, s. 160.) 

129

                                                 
126 Sacher-Masoch, s. 40 f. 

 Samma sak framgår i Bells 

berättelse: ”Hon risade mig tills mina begrepp blevo så förvirrade, att jag längtade efter hen-

nes breda feta händer. På en hand hade hon en missbildad nagel. Den var lik en krökt klo 

Ibland [sic!] drömmer jag om den där handen.” (FVP IV, s. 239.) Bells föreståndarinnas och 

Severins tants händer är lika varandra, de är båda fylliga och gropiga. I Fröknarna von Pahlen 

skildras dock händerna negativt: de beskrivs som ”breda”, ”feta”, ”knubbiga” och ”loja”, med 

”gropar […] likt små uttorkade insjöar” och en ”förvriden”, ”missbildad” nagel som är ”lik en 

127 Ibid., s. 41. 
128 Ibid. 
129 Ibid., s. 42 f. 
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krökt klo” (FVP II, s. 161). Skildringen i Venus i päls är dock positiv: händerna beskrivs som 

”underbara”, ”vackert formade”, ”fina och fylliga och vita och med de allra ljuvligaste små 

gropar”.130

Skildringen av Bells sadomasochistiska uppvaknande kan läsas som en negativ omskriv-

ning av Severins. Hans berättelse är ljus och förlagd till hans familjs och hans tants, grevinnan 

Sobols, hem. Både Severins familj och hans tant har det mycket gott ställt. Grevinnan Sobol 

beskrivs som ”en majestätiskt vacker kvinna med ett förtjusande leende”, ”denna sköna, yppi-

ga kvinna, som i sin pälskappa tycktes mig som en förargad drottning” och ”åtråvärd”.

 

131 Hon 

bär pälsfordrade kappor, en hermelinbesatt röd och en i grön sammet med brun mårdpäls. 

Severin säger att han betraktade henne som den mest tilldragande kvinnan på jorden och att 

han själv var salig som en gud.132

”Ni ger lasten en gloria”, säger Wanda till Severin efter hans berättelse.

 
133 Det gör inte 

Bell, hennes berättelse är mörk. Hon hade ingen familj utan växte upp på ett hem för föräldra-

lösa barn. Tiden på barnhemmet kopplas till ”den underjordiska och mörka ruttenhet” som 

utgör en av Bells två sidor (FVP II, s. 162). Föreståndarinnan kallas en ”gammal häxa” som 

”uppfostrade henne med stryk, därför att hon fann att goda ord och förmaningar inte hjälpte” 

(FVP IV, s. 239; FVP II, s. 161).134

Bell – sadomasochist, psykiskt sjuk, homosexuell och androgyn 

 

Bell von Wenden är en romanperson som har en komplex identitet och sexualitet. Hur kom-

mer det sig och hur hänger hennes olika sidor ihop? Bell berättar för Angela att hon fortfaran-

de drömmer om sin gamla föreståndarinnas hand och dess kloformade nagel. 

                                                 
130 Sacher-Masoch, s. 42 f. 
131 Ibid., s. 41 f. 
132 Ibid. 
133 Ibid., s. 43. 
134 Svanberg tar inte upp beröringspunkterna mellan Bell och Severin i Venus i päls. Hon hävdar istället att det 
påpekats att skildringen av hur Bell blir sadomasochist tycks vara inspirerad av ett liknande avsnitt i Denis Dide-
rots roman Nunnan. Hon skriver att Nunnan innehåller ett ondsint porträtt av ”den sadomasochistiskt homosexu-
ella priorinnan”. Se: Svanberg, 1989, s. 376. Svanberg anger dock inte var detta påpekats eller vilket avsnitt i 
Nunnan det gäller. Jag har inte kunnat finna något avsnitt som påminner om det i Kvinnogatan där Bell får stryk. 
Det är inte heller uppenbart vilken av protagonisten Suzannes tre priorinnor Svanberg åsyftar. Den andra prio-
rinnan i ordningen skildras som ondskefull men tycks inte få någon sexuell tillfredsställelse av det eller vara 
homosexuell. Den tredje priorinnan i ordningen skildras som homosexuell men inte sadomasochistisk. Hon be-
skrivs ta in nunnorna på sitt rum vid den minsta försummelse, banna dem och befalla dem att klä av sig och 
gissla sig. Men de har knappt börjat gissla sig förrän hon grips av medömkan, tar ifrån dem botgöringsredskapet 
och brister i gråt. Det tycks alltså snarare handla om att hon vill se dem klä av sig än gissla sig. Priorinnan visar 
heller aldrig någon längtan efter att låta Suzanne, som hon är förälskad i, gissla sig. Hon nöjer sig med att uppre-
pade gånger försöka förföra henne. Se: Denis Diderot, Nunnan. Skuggbilder ur franskt klosterliv omkring 1750-
1760 (1796), övers. David Sprengel (Stockholm 1925), s. 132. Det som Bell har gemensamt med priorinnan är 
alltså homosexualiteten och de olyckliga förälskelserna, inte sadomasochismen. Jag vill dock poängtera att be-
greppen homosexualitet och sadomasochism inte hade lanserats då Nunnan skrevs. 
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Klon sträcker sig efter mig, som ville den hugga in i mitt kött. Då vaknar jag skrikande av ångest. Men – och 
Bell böjde sig mot Angela med hemlighetsfullt lysande ögon – den där klon har inte fått tag i mig ännu. Den 
bidar sin tid, förstår du. Den var nära att draga mig intill sig då, den gången jag blev så sjuk. Nu väntar den 
bara på att finna mig alldeles hjälplös för att få riva mig i stycken. (FVP IV, s. 239 f.) 

 

Genom att klon sitter på den hand som gett Bell stryk kopplas den till hennes sadomasochism 

men även till hennes psykiska sjukdom. Hennes påtalade sjukdom syftar nämligen på det ner-

vösa sammanbrott som ledde till att hon togs in på en vårdanstalt för nervsjuka (FVP II, s. 222 

ff.). Därmed sammanblandas hennes sjukdom och sadomasochism.135

Mycket i skildringen av Bells sadomasochism överensstämmer med Freuds teorier. Hon är 

både sadist och masochist, hennes sadomasochistiska uppvaknande sker i barndomen, det 

orsakas av kroppslig bestraffning och en bidragande orsak är smärtans erogena verkan.

 

136 Det 

finns dock en skillnad. Freud menar att det är vanligt att masochism, genom ombildning, upp-

står ur sadism men för Bell är det tvärtom.137

Även Bells homosexualitet överensstämmer med Krafft-Ebings och Freuds teorier om sa-

domasochism. De kopplar nämligen samman sadism, masochism och homosexualitet, då de 

betraktar alla dessa sexualiteter som könsöverskridande.

 Hon får så mycket stryk att hon till slut börjar 

njuta av det, vilket leder till att hon senare fantiserar om att inta både en masochistisk och 

sadistisk position. 

138 Mycket riktigt har Bell både femi-

nina och maskulina drag. Hennes yttre beskrivs som feminint: hon är ”en smärt dam” med 

”röda, smala läppar”, ”en massa färgat gullgult hår” och ”långa, smala fingrar” (FVP II, s. 

113, 151). Hon bär även feminina kläder och attribut: en klänning av tunt, gyllene tyg med ett 

guldskärp om midjan, hennes hår är uppsatt som i en krona, hon har parfym och bär ett par 

stora pärlemoörhängen. Ändå har Bell ett maskulint inre: hon ser på kvinnor som en man och 

hon ger Angela en manlig älskares kyss. (FVP II, s. 160, 187 f., 194; FVP IV, s. 397.)139

                                                 
135 Även Björklund diskuterar Bells sammanbrott och vistelse på vårdanstalten. Hon menar att detta förbinder 
skildringen av Bell med ”de olika teorier om homosexualitet som en sjukdom eller psykisk avvikelse som före-
kom inom sexologi och psykoanalys kring sekelskiftet 1900”. Se: Björklund, 2006, s. 70. Hon diskuterar dock 
inte Bells sadomasochism. 

 Fri-

gjorda kvinnor i mellankrigslitteraturen porträtterades ofta som manhaftiga till både utseende 

och uppförande. Hos kvinnor definierades ett aktivt sexuellt begär ofta i termer av maskulini-

136 Freud, s. 87, 113 f., 123. 
137 Ibid., s. 86, 317. 
138 Krafft-Ebing, s. 139 f., 143; Freud, s. 87. Se även: Björklund, 2008a, s. 129. 
139 Se även: Fjelkestam, s. 93 f.; Björklund, 2008a, s. 123. Björklund menar dock att androgyniteten inte är sär-
skilt framträdande hos Bell eftersom hon har ett feminint utseende. 
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tet, i synnerhet då begäret riktades mot andra kvinnor. Den homosexuella kvinnan skildrades 

som om hon vore man, som ett tredje kön.140

Något annat som var typiskt för skildringar av homosexuella kvinnor i mellankrigstidens 

litteratur var att de fick monstruösa drag.

 

141

 

 Även det överensstämmer med skildringen av 

Bell: hon skildras som Medusa, en missbildad vampyr och ett skogsrå, med ”rödkantade ögon 

som glodde” och en bloddrypande mun som ”spetsas rovdjurslikt” (FVP II, s. 151, 155 f., 223 

f.). Bell har dessutom djuriska drag: 

Jag känner mig bara ibland som något slags djur, något halvtämt djur i människohamn. […] Ofta när jag talar 
med andra människor, stirra de som förbluffade på mig […]. Precis som om jag sagt miau miau eller vov 
vov! Eller snarare som om de plötsligt fått höra ett skri från urtidens vildmarker. (FVP IV, s. 240 f.) 

 

Den splittrade skildringen av Bells identitet och könsuttryck kan kopplas till att hon genom 

sin sadomasochism och homosexualitet bryter mot normer kring sexualitet. Inom den hetero-

sexuella matrisen förväntas Bells könsuttryck vara feminint och hennes sexualitet passiv och 

inriktad på män eftersom hon är kvinna.142

Sadomasochism och objektifierade kvinnor. Konstnärskretsen och libertinerna 

 Då hon istället är androgyn samt har en aktiv sa-

distisk såväl som masochistisk sexualitet, kan hon inte förstås som en ”riktig” kvinna utan 

förstås istället som ett tredje kön, monster och djur. 

Bell von Wenden är en del i en grupp som huvudsakligen består av homosexuella män. Förut-

om Bell består den innersta kretsen av konstnärerna Stellan von Pahlen och Kiss Nilsson, 

dansaren Elias Vanselin och mecenaten Gusten af Sauss. Konstnärskretsen liknar libertinerna 

i markis de Sades roman Filosofin i sängkammaren. Libertinerna är två män och en kvinna, 

som alla har samlag med både män och kvinnor.143

Bell är inte den enda romanperson i konstnärskretsen som förknippas med sadomasochism. 

Tage Ehrencreutz jämför sitt sexuella möte med Isa Landborg med ett med Gusten, och Kiss 

har gjort en skiss av Gusten klädd i en nattrock samt med en liten hundpiska i handen (FVP 

V, s. 228; FVP IV, s. 181). I konstnärskretsens periferi befinner sig Agda Wising och Fride-

borg, två unga, vackra kvinnor. Till en början sitter de modell för konstnärerna men de blir 

 

                                                 
140 Fjelkestam, s. 92 f. 
141 Ibid., s. 95. Som jag visat förekom sådana skildringar även tidigare under 1900-talet, t.ex. i Strindbergs Svarta 
fanor från 1907. 
142 Butler, 2006, s. 9 f. 
143 Sade, 2006, s. 15. 
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allt mer indragna i kretsen. Libertinerna, å sin sida, ska lära den unga, vackra kvinnan Eugenie 

att också bli libertin.144

Gusten övertalar Agda att börja ta danslektioner för Bell. Hon, som känner ”en dunkel 

ångest” inför Bell, lyder motvilligt (FVP VI, s. 247). Bell har gett Gusten nycklar till sig så att 

han när som helst ska kunna komma upp och se på lektionerna. En dag då han är hos Bell 

kommer Agda utspringande naken och gråtande från Bells inre rum rakt in i hans famn. (FVP 

VI, s. 248.) ”Hjälp mig, ropade hon. Bell ville göra något styggt med mig… Orden stockade 

sig i halsen på henne, och hon brast i gråt.” (FVP VI, s. 249.) Då Gusten gör ett försök att 

tillrättavisa Bell blir hon nervös: ”Om jag förstode vad du har med den där flickan att göra, 

fortsatte Bell med stigande nervositet. Du har ju Kiss. Elias Vanselin har du också – och 

hundra andra. Du har kommit in på fel jaktmarker, greve.” (FVP VI, s. 250.) Här reduceras 

alltså Agda till ett objekt som konstnärskretsen förhandlar om sinsemellan.

 

145

 

 Senare försöker 

Stellan trösta Bell: 

– Gråt inte, Bell, sade han tafatt. Du skall nog få någon. 
   Och, som om han plötsligt fått en lysande idé, genomströmmad av ädelmod: 
   – Kunde du inte försöka med Frideborg? […] 
   – Ja, vad skall du med Frideborg? frågade hon häftigt. (FVP VI, s. 336.) 

 

Stellan har fått pengar av Bernard Landborg för att gifta sig med Frideborg eftersom hon vän-

tar Bernards barn. Bell tycker att det är orättvist att Stellan får gifta sig med henne eftersom 

han är homosexuell och därför inte har någon glädje av det (FVP VI, s. 336). Här reduceras 

alltså även Frideborg till ett objekt som konstnärskretsen förhandlar om. Vad Frideborg och 

Agda själva vill är det ingen som bryr sig om, de saknar agens.146

Konstnärskretsens inbördes förhandlingar om Agda och Frideborg liknar de fyra manliga 

libertinernas om sina döttrar i Sades De 120 dagarna i Sodom. Libertinerna vill knyta banden 

hårdare mellan sig med och var och en gifter sig därför med en av de övrigas dotter. Tanken 

är dock att döttrarna ska tillhöra alla libertiner lika mycket. Det stärker deras sammanhållning 

medan döttrarnas vilja inte har någon betydelse. Libertinerna i Sades romaner har en filosofi 

 

                                                 
144 Sade, 2006, s. 19. 
145 Paqvalén menar att Gustens och Bells kamp om Agda beror på att hon förenar maskulinitet och femininitet i 
sin uppenbarelse. Se: Paqvalén, 2007, s. 280 f. 
146 Svanberg påpekar att Frideborg reduceras till en vara som Bernard och Stellan förhandlar om. Hon nämner 
dock inte att Frideborg även fungerar som en handelsvara mellan Stellan och Bell. Svanberg menar att Agda 
utgör ett exempel på en annan ”urgammal” kvinnoroll, den självuppoffrande kvinnan. Detta på grund av att hon, 
av medlidande, gifter sig med Gusten. Svanberg påpekar dock inte att även Agda utgör en handelsvara i den 
homosexuella konstnärskretsen. Se: Svanberg, 1989, s. 338, 340. 
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som går ut på att det inte finns någon gräns för vad man kan göra för sin personliga njutnings 

skull. Det leder till att de våldtar och mördar efter sitt eget godtycke.147

Då Gusten, efter sina och Bells förhandlingar om Agda, betraktar sig själv ser han ”en 

tjock röd uppsvälld mansling, märkt av laster” (FVP VI, s. 251). Här liknar Gusten libertiner-

na i De 120 dagarna i Sodom som även de beskrivs som sjukliga, nervklena, märkta av laster, 

fula och frånstötande. Gusten skildras dock inte som skrämmande som libertinerna utan fram-

står här som misslyckad och patetisk. Agda och Frideborg skildras som vackra, i likhet med 

libertinernas döttrar.

 

148

Skildringen av konstnärskretsen kan läsas som en negativ omskrivning av Sades libertiner. 

Libertinernas filosofi är raka motsatsen till den som uttrycks i Pahlenserien. Där är inte den 

som är egoist, makthungrig och förtryckande stark, utan den förlorar alltid. De romanpersoner 

vars kärlek är god, osjälvisk och konstruktiv inkluderas i avslutningens utopiska kvinnokol-

lektiv på Eka. Konstnärskretsen exkluderas från det.

 

149

Smygande orminna och liderlig hanhund. Bell och Thomas som dubbelgångare 

 

Bell von Wenden förhandlar alltså med Gusten af Sauss om Agda och med Stellan von Pahlen 

om Frideborg. En liknande förhandling sker dessutom mellan Bell och Thomas Meller om 

Angela. I möte med Thomas träder Bells ”underjordiska” sida fram: hennes röst är kall utan 

spår av sentimentalitet, hennes ögon gnistrar och hennes ansikte uttrycker hat. Även en okon-

trollerad sida av Thomas träder fram: han skriker och blir het. (FVP IV, s. 256 f.) 

Bell ber Thomas att inte röra vid Angela (FVP IV, s. 256). ”Angela är ännu oskuld, viska-

de Bell hest. Ni kommer att göra henne olycklig. Släpp henne därför. Lämna henne åt mig.” 

(FVP IV, s. 257.) Thomas är också ute efter Angelas oskuld, om det vittnar hans oroliga frå-

gor om någon kysst henne och om hon har haft samlag med någon (FVP IV, s. 152; FVP V, s. 

                                                 
147 Markis de Sade, De 120 dagarna i Sodom eller Liderlighetens skola (1931-1935), övers. Hans Johansson, 
Överträdelsens klassiker, XI (Stockholm 2005), s. 16 ff.; Sade, 2006, s. 45, 56. De 120 dagarna i Sodom skrevs 
1785 men slutfördes aldrig och manuskriptet utgavs postumt. Den första utgåvan kom 1904 men innehöll många 
felaktigheter. Den andra utgåvan gavs ut i tre band 1931-1935 med titeln Les 120 journées de Sodom ou L’école 
du libertinage och ligger till grund för senare upplagor och översättningar. 
148 Sade, 2005, s. 28, 31 f., 36 f., 39 f., 43 f. En av libertinerna skildras dock som vacker men skrämmande på 
grund av sin stora, muskulösa kroppshydda medan en av döttrarna skildras som vacker men smutsig och med en 
missbildad mun. Paqvalén tar inte upp Gustens likhet med Sades libertiner utan menar att han och Bell för-
kroppsligar ”sekelskiftets och det tidiga 1900-talets stereotypiska bild av den homosexuella mannen och kvin-
nan: Gusten som kroppsligen ’märkt av laster’ och Bell som den lesbiska vampyren”. Se: Ibid., s. 26, 42 f.; Pa-
qvalén, 2007, s. 281. 
149 Paqvalén kallar detta en ”ny kärleksmoral” och menar att den grundar sig på ”krav på kärlekens frihet och på 
en livsbejakande och jämställd kärlek”. Häri ser hon ett inflytande från Ellen Key. Se: Paqvalén, 2007, s. 256 f. 
Eftersom Krusenstjerna brevväxlade med Key har hon ofta tagits upp i Pahlenforskningen. För en tolkning av 
Pahlenseriens nya kärleksmoral och kvinnlighet utifrån Key, se: Ibid., ss. 40-46, 236-319. Se även: Lagercrantz, 
ss. 97-106; Svanberg, 1989, ss. 70-81, 295 f., 391 ff. 
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214). Eftersom de är oroliga för att den andra ska hinna före varnar de Angela för varandra. 

Thomas ber henne sluta gå på sina danslektioner hos Bell och Bell säger att det är bra att 

Angela knappt känner Thomas eftersom hon inte vill se Angela i någon mans våld (FVP IV, s. 

235, 397).150

”Hon var en sådan, som inte bryr sig om män, det var kvinnor, unga flickor, som behagade 

henne”, tänker Thomas om Bell (FVP IV, s. 256). Sedan kallar han henne ”ni bleka smygande 

orminna”. ”Vet ni vad, ni stryker omkring vädrande som en gammal liderlig hanhund, när han 

om våren fått upp spåret på färskaste ungtiken. Det är era känslor för Angela”, svarar Bell. 

(FVP IV, s. 257.) Likheten i deras omdömen om varandra understryks av att de använder dju-

riska metaforer.

 

151

På grund av sin kritik mot heterosexuell kärlek har Bell i den tidigare forskningen karaktä-

riserats som en sanningssägare. Något annat som ofta diskuterats är om Krusenstjerna dömer 

Bell eller inte.

 Varken Bell eller Thomas tycks dock förstå att deras omdömen om var-

andra är lika och att ingen av dem har ädla avsikter med Angela. Thomas utsätter Angela för 

sexuellt tvång bara för att sedan tala poetiskt med henne om sin ”kärleksfilosofi” och Bell 

fördömer heterosexuell kärlek som brutal utan att förstå att hon själv upprepade gånger för-

sökt tvinga sig på kvinnor (FVP V, s. 269 f.; FVP VI, s. 335). 

152 Bells likhet med Thomas antyder dock att hon inte primärt fungerar som ett 

varnande exempel som sedan döms. Jag vill istället ta fasta på Paqvaléns tes att Bell och 

Thomas fungerar som varandras speglar i den triangulära relation som de formar med Angela. 

Till skillnad från Paqvalén vill jag dock fokusera sambandet mellan Thomas ”normala” våld-

samma sexualitet och Bells sadomasochism.153

Vid första anblick kan Thomas tyckas representera en god sexualitet eftersom den skildras 

som ”normal”. Jag har dock visat att Pahlenseriens sadomasochistiska möten upprepar den 

”normala” våldsamma sexualiteten och avslöjar den som ojämställd. Även konstnärskretsens 

förhandlingar om Agda och Frideborg kan sägas upprepa Bells och Thomas förhandlingar om 

Angela, som också de avslöjas som cyniska.

 

154

                                                 
150 Även Paqvalén påpekar att Bell och Thomas är ute efter Angelas oskuld och att de är oroliga över att den 
andra ska hinna före. Se: Paqvalén, 2007, s. 220. 

 I skildringen av Bell och Thomas skapas dess-

151 Ibid., s. 216. 
152 Svanberg och Paqvalén menar att Bell döms eftersom hennes kärlek är självisk. Björklund håller inte med. 
Det grundar hon på att Bell fungerar som sanningssägare samt att hennes kärleksfilosofi används av Angela och 
Agda i deras positivt skildrade kärleksrelation. Se: Svanberg, 1989, s. 377, 385; Paqvalén, 2007, s. 217; Björk-
lund, 2006, s. 71. 
153 Paqvalén, 2007, s. 220. 
154 Även Paqvalén menar att Bells och Gustens kamp om Agda utgör en grotesk förvrängning av Thomas och 
Bells om Angela. Hon uppmärksammar även Thomas och Jacobs kamp om Angela men inte Bells och Stellans 
om Frideborg som jag gjort. Paqvalén poängterar att begärstrianglarna bygger på en objektifiering av den unga 
kvinnan. Se: Ibid., s. 281. 
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utom en komisk effekt genom att de anklagar varandra för vad de själva uppenbart håller på 

med. Den upprepning av Thomas ”normala” våldsamma sexualitet som sker genom Bells sa-

domasochism kan därför betecknas som en parodiering. 

Deras likhet gör dem till dubbelgångare men med en viktig skillnad sinsemellan, Bells 

sexualitet skildras som ”pervers” och Thomas som ”normal”. Bells sadomasochism gör henne 

till föremål för kritik, något som inte minst synliggörs i den tidigare forskningen där det dis-

kuterats om hon döms eller inte. Thomas likhet med ”perversa” Bell synliggör dock det klan-

dervärda i hans sexualitet. 

Även om Bell skildras som en tvetydig romanperson med flera osympatiska drag, skildras 

hon med större insikt och medlidande än Thomas. Skildringen av hennes uppväxt och livs-

villkor ger läsaren förståelse för varför hon är som hon är. Bells öde illustrerar att det förtryck 

som hon utsatts för i egenskap av hittebarn, kvinna och homosexuell skapat ett monster utan 

självinsikt, något som synliggör det förkastliga i detta förtryck. Dessutom representerar Bell 

ett uppror i texten. Genom sitt aktiva sexuella begär, sin homosexualitet och sin sadomaso-

chism öppnar hon upp för andra sätt att vara kvinna än de accepterade.155

                                                 
155 Svanberg menar att en annan osympatisk romanperson i Pahlenserien, Adèle Holmström, utgör en anklagelse 
mot den traditionella kvinnorollen och att ett förkrympt kvinnoliv synliggörs genom henne. Hon anser även att 
det finns insikt och medlidande i Krusenstjernas skildring av Adèle. Dessutom representerar Adèle, enligt Svan-
berg, ett uppror i texten, en rebellisk möjlighet att överskrida gränserna för det accepterat kvinnliga. Se: Svan-
berg, 1989, s. 134 ff., 204. 
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UTOPIN 

Det utopiska Eka – en flickstad? 

I den sista delen av Fröknarna von Pahlen, Av samma blod, bor Petra och Angela på Eka. Där 

ska Angela föda det barn som hon och Petra betraktar som sitt gemensamma. De upptäcker att 

Agda och Frideborg, som tidigare tjänat i Petras bröders familjer, är deras utomäktenskapliga 

släktingar. Frideborg, som var gravid redan innan hon gifte sig med Stellan von Pahlen, och 

Agda, som blivit gravid med sin make Gusten af Sauss, lämnar sina män och kommer till Eka. 

(FVP VII, s. 18, 101 f., 133 f.) I Pahlenseriens avslutning lever de fyra kvinnorna tillsammans 

i en harmonisk enhet med varandra och omgivningarna: ”Denna tid på Eka […] tycktes Agda 

och Frideborg, Petra och Angela förenade på ett drömmande sätt som kom Ekas väggar att 

vänligt sluta sig om dem.” (FVP VII, s. 484.) Eka beskrivs som en tidlös plats som är avskild 

från resten av världen, en helgedom, ett förlossningshem, ett drivhus (FVP VII, s. 44, 174, 

192, 248) och som ”ett stort och kärleksfullt rike för barn och kvinnor” (FVP VII, s. 478). 

Skildring av kvinnokollektivet på Eka beskrivs i den tidigare forskningen som utopisk.156 

Birgitta Svanberg menar att Pahlenseriens utopi kan tolkas som feministisk eftersom den ”ut-

gör en vision av en ny livsordning för kvinnor, ett annat sätt att leva, som är uttalat framtidsu-

triktat”.157 Rita Paqvalén kallar den ”queer för att betona att Pahlensvitens omvärdering i för-

sta hand riktar sig mot en heteronormativ förståelse av kön, sexualitet, föräldraskap och fa-

milj”.158

Som Paqvalén påpekar genomsyrar motsatsparet landsbygd och stad Fröknarna von Pah-

len. Det aktualiserar andra motsatspar som till exempel tradition och modernitet.

 Jag ställer frågan om kvinnokollektivet på Eka kan läsas som en ”flickstad”. 

159

                                                 
156 Ahlgren, s. 40 ff.; Mazzarella, s. 130; Paqvalén, 2007, s. 289; Svanberg, 1989, s. 387. Lagercrantz knyter inte 
begreppet utopi till just Pahlenserien utan till hennes författarskap i stort. Se: Lagercrantz, s. 12. 

 Motsats-

paret landsbygd och stad genomsyrar även Ninas dagbok och Helenas första kärlek. Herr-

gårdsmiljön är vanligt förekommande i flickböcker, till exempel i Louisa M. Alcotts Unga 

kvinnor-serie. Svanberg menar att Krusenstjerna kan ha hämtat inspiration till kvinnokollekti-

157 Svanberg, 1989, s. 401. Eva Heggestad tar Pahlenserien som exempel på vad hon kallar den helkvinnliga 
modellen för kvinnliga författares feministiska utopier. Den bygger på separatism och särartstänkande, det kan 
handla om kvinnliga grupperingar som utmanar det rådande idealet att kvinnor ska leva för och genom män. Se: 
Eva Heggestad, En bättre och lyckligare värld. Kvinnliga författares utopiska visioner 1850-1950 (Eslöv 2003), 
s. 23 ff. 
158 Paqvalén, 2007, s. 315. 
159 Ibid., s. 59. Paqvalén menar att de andra motsatspar som aktualiseras är kvinnligt och manligt, livsbejakelse 
och livsförnekelse samt livstro och dekadens. Williams kopplar dessa motsatspar till moderniteten. Hon påpekar 
att tiden strax efter sekelskiftet skildras som en brytningstid mellan gammalt och nytt, land och stad, samt hand-
kraft och teknik i Pahlenserien. Enligt Williams tycks kvinnokollektivet på Eka förena att leva i den moderna 
tiden med respekt för kretsloppet och landskapet. Se: Ibid.; Williams, 2002, s. 67, 83. 
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vet på Eka i Unga kvinnor där en varm familje- och arbetsgemenskap mellan modern och 

hennes fyra döttrar skildras. Hon tar dock inte upp de två senare delarna av Unga kvinnor-

serien, Goss-skolan i Plumfield och De forna skolgossarne i Plumfield. I slutet av Våra vän-

ner från ifjol ärver Jo herrgården Plumfield av sin gammelfaster som inte har egna barn och 

har Jo som favorit i syskonskaran.160 Det kan jämföras med att Petra, som är sin till synes 

barnlösa faster Lauras favorit, ärvt Eka av henne (FVP I, s. 23 f., 40 f.). Jo använder Plumfi-

eld som skola, bland annat för fattiga barn som inte själva har råd att bekosta sin skolgång. I 

De forna skolgossarne i Plumfield bor inte bara hon, hennes man, deras söner och skolans 

elever på herrgården, utan även hennes systrar Beth och Amy med sina familjer. Där fungerar 

Jo som den goda modern och en sammanhållande kraft i den ”lilla republik” som Plumfield 

sägs utgöra.161

Barnuppfostran är ett genomgående tema i Unga kvinnor-serien. På Plumfield uppfostrar 

Jo och hennes man en ny generation till att bli mer jämställd. Det utopiska draget i detta 

styrks av det blommande bildspråk som Alcott använder för att skildra Jos och hennes mans 

uppfostran och resultatet bland barnen. Eleverna beskrivs som blommor och trädgårdsland 

som odlas, något som kan jämföras med Krusenstjernas beskrivning av Eka som ett drivhus. 

Liksom i skildringen av Eka betonas att man lägger grunden för en ny värld.

 Det kan jämföras med Eka, som också beskrivs som ett eget rike, och dess 

kvinnokollektiv, som länkas samman med biologiska band men där det även finns moderlig-

het som överskrider det biologiska moderskapet. 

162

Flickbokens koja. En förebådan om utopin på Eka 

 

I Kvinnogatan finns en skildring av Angelas och Stannys relation som kan sägas förebåda 

skildringen av kvinnokollektivet på Eka, något som den tidigare forskningen inte uppmärk-

sammat. Foster och Simons skriver att många flickböcker skildrar den fantasivärld som hjäl-

tinnan skapar för sig själv och andra barn. ”These are places of make-believe, autonomous 

and with their own sets of rules and talismans; they are also protected from intrusion by the 

dominant (adult) world.”163

                                                 
160 Svanberg, 1989, s. 391; Alcott, 1967, s. 286. Svanberg hänvisar till en utgåva av Little women som innefattar 
både den första (1868) och andra delen (1869). De utgavs i Sverige i två olika volymer som Unga kvinnor och 
Våra vänner från ifjol. 

 En sådan fantasivärld bär alltså stora likheter med den kvinnokol-

lektivistiska utopin på Eka även om det där istället för vuxna är män som utestängs. 

161 Alcott, 1887, s. 263. Jo säger sig t.ex. vara mor till en av eleverna som inte är hennes biologiska barn. Se: 
Ibid., s. 316. 
162 Se t.ex.: Alcott, 1918a, s. 105; Alcott, 1918b, s. 317 f. 
163 Foster & Simons, s. 29. 
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En sådan plats har Angela och Stanny i Kvinnogatan då de går på Prästkragens hushålls-

skola. Där möts bara de två då de har tid över. Det är ”en gammal trasig automobil”, ”det un-

dangömda ställe” dit de tar sin tillflykt undan de stränga föreståndarinnorna, den mystiska 

lärarinnan Bell och skolans andra flickor vars gemenskap de delvis står utanför (FVP II, s. 

103). Automobilen står på en undangömd, naturskön plats. Då utopi hos Krusenstjerna är 

kopplat till landsbygden och naturen är det intressant att automobilen tillhör staden och mo-

derniteten. Men denna automobil är gammal och trasig och har övervunnits av och blivit som 

en del av naturen. I automobilen lär Angela och Stanny känna varandra bättre och pratar om 

frågor som meningen med livet. Där använder de också sin fantasi. (FVP II, s. 104, 106.) 

 
De sutto tysta. De förnummo plötsligt närvaron av varandra som en trygghet, en lycka utan gräns. De voro 
ensamma i bilen, och de tyckte att den rörde sig, lade stycke på stycke bakom sig, till dess de tillsammans 
flögo framåt i en blå rymd, som genljöd av deras viskningar och förtroenden. (FVP II, s. 110.)  

 

I likhet med beskrivningarna av Eka i Av samma blod betonas här att automobilen är som en 

egen värld där Angela och Stanny är ensamma med varandra i en stark gemenskap. 

Anna Williams menar att Eka befinner sig utanför eller vid sidan om tiden och istället har 

en stark rumslighet. Förutom Eka finns oaser med stark rumslig närvaro som Krusenstjerna då 

och då för in i Pahlenserien.164 Angelas och Stannys automobil kan betraktas som en sådan 

oas. Den befinner sig bortom tid och även bortom rum då flickornas fantasi ger den möjlighet 

att flyga framåt i en blå rymd, något som betonar likheten med det utopiska Eka. Angelas och 

Stannys automobil liknar den koja som Anne och Diana i Anne of Green Gables byggt och 

döpt till ”Idlewild”. Kojan är byggd på en romantisk plats som är skyddad från omvärlden och 

liknar ett hushåll för två flickor. Idlewild kan betraktas som en värld dit Anne tar sin tillflykt 

då hon inte kan acceptera den vuxenvärldens villkor, till exempel att hennes och Dianas vän-

skap är hotad av möjligheten att Diana en gång kommer att gifta sig med en man.165

Den goda sexualiteten på Eka. Stanny och Agda 

 

I Fröknarna von Pahlen använder Krusenstjerna flickbokens diskurs då hon skildrar Angelas 

och Stannys vänskap. Som jag visat överskrider hon den dock genom att låta Stanny kyssa 

Angela och sammanblandas med hennes övriga kärleksobjekt (FVP II, s. 186; FVP IV, s. 

396). Stanny är även viktig i skildringen av automobilen som förebådar skildringen av kvin-

                                                 
164 Som exempel tar Williams Paulas och Angelas ”vänskapsrum” där de två flickorna sitter och pratar: ”Skym-
ningsljuset, doften från chokladkartongen och händerna som då och då rör vid varandra bildar ett avskilt, tidlöst 
rum fyllt av integritet.” Se: Williams, 2002, s. 77. 
165 Montgomery, s. 109 f., 142. 
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nokollektivet på Eka. I Älskande par tar hon dock livet av sig och inkluderas därför inte i den 

avslutande utopin (FVP V, s. 354). På Eka inleder Angela istället en kärleksrelation med 

Agda. I den tidigare forskningen beskrivs Angelas och Agdas relation som varm, öm, ljus, 

skapande, ömsesidig och jämställd. I mitt tycke skildras den mer positivt än någon annan rela-

tion med undantag för den mellan Angela och Stanny samt Angela och Petra.166

Angelas och Agdas kärlek växer fram efter att Agda och Frideborg kommit till Eka. Plöts-

ligt omfamnar Agda Angela och de inser att de älskar varandra (FVP VII, s. 245). Det kan 

jämföras med att det tidigare är Stanny som tar initiativ till att kyssa Angela. Rummet där 

Angelas och Agdas första sexuella möte äger rum beskrivs som ”ett drivhus där deras plötsli-

ga kärleksblomma slagit ut” (FVP VII, s. 246). Det skildras alltså som ett Eka i miniatyr i 

likhet med Stannys och Angelas automobil. Det ömsesidiga och jämlika i det sexuella mötet 

betonas genom att extasen kommer för Angela och Agda samtidigt (FVP VII, s. 247). 

 

I Ninas dagbok och Helenas första kärlek finns en koppling mellan motsatsparet landsbygd 

och stad samt god och farlig sexualitet. Den miljö där älskarna vistas visar ofta vilken typ av 

sexualitet som de representerar. I Fröknarna von Pahlen fungerar det på ett liknande sätt. Den 

sexualitet som Krusenstjerna låter ta plats på avslutningens utopiska Eka är den som står för 

det goda i romanserien. Att Agda representerar en god sexualitet betonas genom de omgiv-

ningar hon befinner sig i. Angela och Agda vistas ofta ute i naturen tillsammans (se t.ex. FVP 

VII, s. 304). Att det rör sig om en god sexualitet betonas även av det blomstrande bildspråk 

som Krusenstjerna använder för att skildra sexualitet och utopi, och som är frekvent i skild-

ringen av Angelas och Agdas relation: ”De hörde samman på ett sällsamt sätt, som blommor, 

som träd som finna sig växande tätt intill varandra så att blad och grenverk flätas samman. I 

deras hemliga värld fanns inte längre plats för några män.” (FVP VII, s. 306.) Det blomstran-

de bildspråket förekommer även i skildringarna av deras sexuella möten: ”Så smeka också två 

blomkalkar varandra, när en sommarvind sakta för dem samman. Så berör också fjärilens gul-

döversållade vinge helt lätt blombladet och tycktes strö ett glittrande stoft över det.” (FVP 

VII, s. 307.) 

Som nämnts intar Agda, liksom Stanny, en maskulin position gentemot Angela då hon tar 

initiativ till deras första omfamning. Stanny och Agda har även andra maskulina drag. Där-

                                                 
166 Lagercrantz, s. 261; Svanberg, 1989, s. 385; Paqvalén, 2007, s. 257. Paqvalén hävdar att ännu en kärleksrela-
tion skildras lika positivt som Angelas och Agdas, Petras och Tords. Hon anser att båda skildras som Pahlenseri-
ens vackraste och mest jämställda relationer. Jag tar emellertid avstånd ifrån Paqvaléns omdöme om Petras och 
Tords relation med tanke på det sexuella tvång och våld som jag visat att han utsätter henne för i Höstens skug-
gor. Det ligger långt ifrån Angelas relationer till Stanny, Agda och Petra, där inget tvång eller våld överhuvudta-
get förekommer. Se: Ibid., s. 316. 
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med är inte endast Angelas och Agdas relation lik Angelas och Stannys, utan även romanper-

sonerna Agda och Stanny har flera likheter. Som jag nämnt påpekar Paqvalén att Agda för-

enar både maskulinitet och femininitet i sin uppenbarelse. Det sägs att Agda ”kunde varit en 

ung gosse” och hon beskrivs som ”[d]en underbara nakna flickynglingen” (FVP VI, s. 249 f.). 

Stannys bror Bernard tycker att Stanny ”ser ut som en page”, ”varken flicka eller gosse” (FVP 

V, s. 114).167 I Av samma blod intar Agda konkret en maskulin position genom att iklä sig 

manskläder (FVP VII, s. 248 ff.). Det är intressant att notera att även Louisa M. Alcotts ro-

manperson Jo står för en kvinnlig maskulinitet.168 Hon skildras som en pojkflicka som före-

drar att göra samma saker som pojkar och hellre umgås med pojkar än flickor. Hon är inte 

intresserad av hur hon klär sig och har svårt att behärska sin ilska. Även som gift och mor 

identifierar hon sig med en pojke som ställer till problem på Plumfield genom maskulint ko-

dade handlingar. Hon har inte lärt sig att styra över sitt lynne och bryr sig inte om sitt utseen-

de. Det kan jämföras med Agda som iklär sig manskläder då hon är gravid.169

Jag tolkar Agdas likhet med Stanny som att den sexualitet som Stanny representerar och 

som är typisk för flickboken inkluderas i Pahlenseriens avslutande utopi. Stanny själv är död 

men i hennes ställe finner Angela Agda, med vilken hon beskrivs ha en lika kärleksfull, öm-

sesidig och jämlik relation. Angelas och Agdas relation tar dessutom steget vidare då de inte 

endast har en erotisk vänskap utan en explicit sexuell relation. Stanny är alltså tätt samman-

kopplad med utopin på Eka trots sin fysiska frånvaro, vilket jag tolkar som att hon inte utvisas 

från herrgården. De ”perversioner” som Stanny förkroppsligar, incest och kvinnlig samkönad 

sexualitet, är båda representerade på Eka. Det tydligaste exemplet på det är kanske Angelas 

och Agdas, två kvinnliga släktingars, kärleksrelation. 

 

Den våldsamma sexualiteten utvisas från Eka. Thomas och Bell 

Till skillnad från Agda förpassas Thomas ur Fröknarna von Pahlen redan i Älskande par, då 

han lämnar Angela för att resa till sin hustru som befinner sig i Schweiz (FVP V, s. 361). 

Hans närvaro är heller inte påtaglig i kvinnokollektivet på Eka. Det innebär att den ”normala” 

våldsamma sexualitet som han representerar är förvisad från herrgården. Trots detta är Tho-

mas en av de romanpersoner som Petra och Angela döper hennes nyfödda dotter, Thomasine 

Petra Angela Agda, efter. Inte heller Bell, som åkt till Berlin med den homosexuella konst-

närskretsen, inkluderas i kvinnokollektivet. (FVP VII, s. 490, 496.) 
                                                 

167 Se även: Paqvalén, 2007, s. 278, 280 f. 
168 Judith Halberstam använder begreppet ”female masculinity” som beteckning på lesbiska butchars och trans-
mäns könsuttryck. Se: Judith Halberstam, Female masculinity (Durham 1998). 
169 Alcott, 1967, ss. 80-97; Alcott, 1954, ss. 86-96; Alcott, 1918a, s. 134; Alcott, 1887, s. 49 ff., 117. 



 53 

Trots att Bell inte är en del av kvinnokollektivet på Eka förekommer hon bitvis i texten. 

Petra tycker att Eka är fullt av skuggestalter, bland annat Bell, och som sådan är hon närva-

rande (FVP VII, s. 149). Bell förekommer till exempel i Angelas och Agdas samtal om sin 

relation. De använder hennes kärleksfilosofi men genom att betona hennes maskulinitet vill de 

hävda sin egen normalitet (FVP VII, s. 259 f.). Björklund menar att Bells funktion är att stå 

för ”dålig kvinnlig homosexualitet” och därmed i motsättning till den ideala kärleken så att 

den ska kunna definieras.170

Den sista gången Bell dyker upp som skuggestalt sker det genom ett brev som kvinnorna 

på Eka får samma dag som Angela ska föda. Brevets ton beskrivs som forcerat pratsam och 

som att en tröstlös ande suckat från varje rad. Nu känns Bell väldigt avlägsen för Angela och 

Agda. (FVP VII, s. 490.) Det antyder att Bell spelat ut sin roll som motpol till den ideala sex-

ualiteten även på Eka. Därmed utesluts både den våldsamma sexualiteten och den sexualitet 

som parodierar denna. Det tycks alltså vara det våldsamma i en sexualitet, inte det ”perversa”, 

som avgör om en romanperson avvisas från utopin på herrgården. 

 Det är en funktion som Bell har i skildringen av kvinnokollekti-

vet på Eka, hon har däremot inte, som i tidigare delar av romanserien, uppgiften att parodiera 

den sexualitet som Thomas står för eftersom han redan avlägsnats från scenen. 

Den utopiska sexualiteten 

Då Bell, som representerar sadomasochismen, och Thomas, som representerar den ”normala” 

våldsamma sexualiteten, avvisats från Eka framstår Angelas och Agdas samkönade flickboks-

sexualitet som den som går segrande ur slaget om Eros. Därför vill jag kalla den Pahlenseri-

ens utopiska sexualitet. I slutet av Av samma blod tröttnar dock Angela allt mer på Agda. 

Angela, som snart ska bli mor, tänker att hon inte kommer att ha tid för Agda. Istället tyr hon 

sig åter till Petra, som fungerar som både hennes syster, mor och make i romanserien. Petra 

har tidigare känt sig hotad av Angelas förhållande med Agda. (FVP VII, s. 303 f., 385 ff.) Nu 

har hon dock haft samlag med Tord och hon och Angela konstaterar att de älskar Tord respek-

tive Agda men att ”kärleken till de andra två endast hade bundit dem fastare samman” (FVP 

VII, s. 439). 

Det rör sig alltså om en tillbakagång till ordningen på Eka innan Agda och Frideborg kom, 

till ett slags incestuöst, homoerotiskt föräldraskap. Så är moderligheten också viktig för skild-

ringen av kvinnokollektivet på Eka. Även om den utopiska flickbokssexualiteten överges mot 

slutet av Av samma blod och ersätts av fokus på moderlighet, anser jag att den utgör en viktig 

                                                 
170 Björklund, 2006, s. 75. Även Svanberg tänker sig att Krusenstjerna velat använda Bell som motvikt till den 
”idylliska ungflickskärleken” i Angelas och Agdas gestalt. Se: Svanberg, 1989, s. 385 f. 
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aspekt av romanseriens utopiska sexualitet då skildringen av Angelas och Agdas kärleksrela-

tion utgör den mest explicita och positiva skildringen av sexualitet på Eka. Att romanserien 

avslutas med fokus på Angelas dotter är inte underligt då det betonar framtidsutblickandet i 

utopin.171

                                                 
171 För en diskussion om moderligheten i Pahlenserien, se: Svanberg, 1989, s. 76 ff., 393 f.; Paqvalén, 2007, s. 
249 f., 313 ff., 317 ff. 
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AVSLUTNING 

I min uppsats har jag behandlat Agnes von Krusenstjernas romaner Ninas dagbok och Hele-

nas första kärlek samt romanserien Fröknarna von Pahlen. Syftet är att undersöka Krusen-

stjernas användning av flickbokens diskurs och hennes skildring av sadomasochism. Jag ana-

lyserar flickbokens diskurs genom Krusenstjernas skildring av kvinnors sexuella uppvaknan-

de. Min undersökning baseras på följande situationer: det första sexuella uppvaknandet, den 

erotiska vänskapen samt förhållandet till älskaren, den som representerar den farliga sexuali-

teten och den som representerar den goda sexualiteten. Analysen av skildringen av sadomaso-

chism baseras på följande situationer: det sadomasochistiska uppvaknandet, sambandet mel-

lan sadomasochism och psykisk sjukdom, sadomasochisten som könsligt och sexuellt ambiva-

lent samt objektifierade kvinnor i en sadomasochistisk krets. Tesen är att Pahlenserien och 

dess avslutande skildring av ett utopiskt kvinnokollektiv kan läsas som en ”flickstad”. Det kan 

ha bidragit till att den delvis nedvärderats i Pahlenfejden och tidigare forskning. 

Jag använder Elaine Showalters teori om att kvinnliga författares texter innehåller en do-

minerande och en nedtystad berättelse för att lyfta fram nedtystade berättelser om kvinnors 

sexuella uppvaknande i Ninas dagbok och Helenas första kärlek. Jag utgår även från Jacques 

Derridas och Michel Foucaults teorier. Derrida menar att betydelse mellan motsatspar skapas 

både ur vad något är och vad det inte är, därmed kräver tecknets betydelse en viss frånvaro. 

Enligt honom består ett sådant motsatspar inte av två likställda begrepp utan utgör en hierarki 

och förtrycksordning. Foucault tar upp ”perversiteter” samt en genitalt fokuserad, ekonomiskt 

nyttig och politisk konservativ sexualitet som ett motsatspar. Jag utgår dessutom från Judith 

Butlers teorier. Hon menar att en persons kön blir förståeligt inom den heterosexuella matri-

sen. I den heterosexuella matrisen kan kön förstås som en performativ iscensättning. Det in-

nebär att en person inte handlar på bestämda sätt för att den känner sig som en kvinna eller 

man, utan att den känner sig som en kvinna eller man därför att den handlar på bestämda sätt. 

Handlingarna måste vara återkommande för att framstå som naturliga och självklara. Att 

handlingarna måste upprepas möjliggör dock att de kan upprepas på nya eller oväntade sätt, 

vilket i förlängningen kan leda till att den heterosexuella matrisen förändras. 

Krusenstjernas användning av flickbokens diskurs undersöks i kapitlet ”Flickboken”. Jag 

kommer fram till att det finns flera likheter mellan protagonisterna Ninas, Helena af Willners 

och Angela von Pahlens sexuella uppvaknanden. Både Nina och Angela konfronteras ofrivil-

ligt med något som avslöjar hur ett samlag går till, för Nina är det en bok och för Angela två 

hundar som parar sig. För dem fungerar dessutom en sexuellt mer erfaren vän som vägvisare 
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in i sexualitetens mysterier. Angelas relation till vännen, Stanny Landborg, är erotisk och 

sammanblandas med de uttalade kärleksrelationer som hon har senare i livet. 

Både Nina och Angela konfronteras med en älskargestalt som representerar en sexualitet 

som skildras som farlig, Göran Hellner och Bell von Wenden. Deras känslor för Göran och 

Bell är motstridiga, de både dras till och skräms av dem. Helenas första älskare, David 

Hencke, kan dock varken sägas representera en farlig eller god sexualitet. Protagonisternas 

relation till den första älskaren fungerar som ett förstadium till ännu en relation. Ninas Mark 

och Helenas Torvald Brandel representerar båda en sexualitet som skildras som god. Till 

skillnad från känslorna för den farliga älskaren är protagonisternas känslor för den goda älska-

ren enkla att förstå. Det gäller även Angelas känslor för Thomas Meller, trots att han lika lite 

som David kan sägas representera en god eller farlig sexualitet. Både Helenas relation till Da-

vid och Angelas till Thomas leder till ett kroppsligt uppvaknande, även om det senare skildras 

mer explicit. 

Krusenstjernas skildring av sadomasochism undersöks i kapitlet ”Sadomasochism”. Jag 

kommer fram till att sadomasochism inte skildras explicit i Ninas dagbok eller Helenas första 

kärlek men att vissa skildringar av sexualitet har en sadomasochistisk laddning. I Fröknarna 

von Pahlen skildras två typer av våldsam sexualitet, en ”normal” och en ”pervers”, som jag 

kallar sadomasochistisk. Thomas representerar den ”normala” våldsamma sexualiteten medan 

Bell representerar den sadomasochistiska. Det finns flera skillnader mellan de olika typerna 

av våldsam sexualitet. Thomas tilltvingar sig samlag med Angela, utsätter henne för smärta 

och skrämmer henne. Bell, å andra sidan, fantiserar om sadomasochistiska möten med Angela 

och Agda Wising men de iscensätts inte i handling och hon utgör därför inget hot. Pahlenseri-

ens sadomasochistiska möten kännetecknas av en lekfull iscensättning av olika roller som 

konnoterar över- och underordning. Båda inblandade måste delta, varför ett sadomasochistiskt 

möte med en person som inte vill eller förstår spelet är en omöjlighet. Skildringarna av sado-

masochistiska möten kan läsas som en upprepning av de ”normala” våldsamma samlagen och 

avslöjar dem som ojämställda. 

Skildringen av Bells sadomasochistiska uppvaknande har flera beröringspunkter med 

skildringen av Severins i Leopold von Sacher-Masochs roman Venus i päls och kan läsas som 

en negativ omskrivning av den. Förutom sadomasochism representerar Bell psykisk sjukdom. 

Skildringen av henne som homosexuell överensstämmer med Richard von Krafft-Ebings och 

Sigmund Freuds teorier om sadomasochism. Bells androgyna och monstruösa drag påminner 

om andra skildringar av homosexuella kvinnor i skönlitteratur från tidigt 1900-tal. Bell är en 

del av en krets som huvudsakligen består av manliga homosexuella konstnärer som, även de, 
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knyts till sadomasochism. Konstnärskretsen har flera beröringspunkter med libertinerna i 

markis de Sades romaner Filosofin i sängkammaren och De 120 dagarna i Sodom. Skildring-

en av konstnärskretsen kan läsas som en negativ omskrivning av Sades av libertinerna. I lik-

het med libertinerna behandlar den homosexuella konstnärskretsen de unga, vackra kvinnorna 

Agda och Frideborg som objekt att förhandla om. Skildringen av dessa förhandlingar kan lä-

sas som en upprepning av Bells förhandlingar med Thomas om Angela och avslöjar de senare 

som cyniska. 

Det finns flera likheter mellan Bell och Thomas. Båda vill de förföra Angela av själviska 

skäl, de vill ”ta” hennes oskuld och förse henne med sin egen kärleksfilosofi. Genom sin lik-

het med Thomas fungerar Bell som hans dubbelgångare. I Bell upprepas Thomas ”normala” 

våldsamma sexualitet. Upprepningen kan betraktas som parodisk eftersom det även uppstår en 

komisk effekt. Genom sin egen sadomasochism synliggör hon det våldsamma i hans till synes 

”normala” sexualitet. 

I kapitlet ”Utopin” undersöker jag vilken sexualitet som inkluderas i Pahlenseriens avslu-

tande skildring av ett utopiskt kvinnokollektiv. Jag kommer fram till att både Bell och Tho-

mas förvisas från herrgården Eka och att Angela istället inleder en kärleksrelation med Agda. 

Agda har flera likheter med Stanny som Angela tidigare haft en erotisk vänskapsrelation med. 

Båda relationerna präglas av kärlek och ömsesidighet samt saknar helt inslag av både ”nor-

mal” våldsam sexualitet och sadomasochism. Angelas och Agdas kärleksrelation kan läsas 

som en vidareutveckling av de samkönade vänskapsrelationer som ofta skildras genom flick-

bokens diskurs. Denna utopiska flickbokssexualitet går vinnande ur slaget om Eros. 

Stämmer då min tes att Fröknarna von Pahlen och dess avslutande utopi kan läsas som en 

”flickstad”? Det finns flera beröringspunkter mellan Pahlenserien, Ninas dagbok, Helenas 

första kärlek, Louisa M. Alcotts flickboksserie Unga kvinnor och L. M. Montgomerys Anne 

of Green Gables. Det visar att Krusenstjerna använder flickbokens diskurs i Pahlenserien. 

Sadomasochism och kvinnlig samkönad sexualitet kan endast antydas genom flickbokens 

diskurs, och så sker också i Ninas dagbok och Helenas första kärlek. I Pahlenserien skildras 

dock sadomasochism och kvinnlig samkönad sexualitet explicit. Genom att samtidigt använda 

och överskrida flickbokens diskurs synliggör Krusenstjerna alltså berättelser som varit nedtys-

tade i hennes tidiga romaner och andra flickböcker. Därmed kan Pahlenserien läsas som en 

flickstad. 

Pahlenseriens avslutande skildring av ett kvinnokollektiv på Eka är utopisk. I Bells gestalt 

förvisas sadomasochismen och en typ av kvinnlig homosexualitet från herrgården men Ange-

las och Agdas kvinnliga samkönade sexualitet inkluderas. Genom att korsa flickbokens med 
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utopins diskurs upphöjer Krusenstjerna sin vidareutveckling av flickbokens samkönade vän-

skapsrelationer. Kvinnokollektivet på Eka fungerar därmed som en större version av flickbo-

kens koja och kan sägas förkroppsliga flickstaden. 

Fröknarna von Pahlen avslutas med att Angela föder en dotter. 

 
Och när Angela såg Petra stå där med barnet i sin famn, tyckte hon att den blå rullgardinen sänkte sig för 
fönstret. 
   Det blå ljuset från Angelas egen barndom omgav barnets lilla huvud. En ny saga, vårens och de sprickande 
knopparnas saga, hade begynt sitt liv på Eka. (FVP VII, s. 496.) 
  

Den blå rullgardinen är en påminnelse om det flickrum som Angela lämnat bakom sig (FVP I, 

s. 44 f.). Den anknyter till den blå slöjan i det Krusenstjernska citat som jag inlett min uppsats 

med. Bakom den döljer sig flickrummet som nu återuppstått i större version som en flickstad. 

Men den är inte lagd i ruiner utan på Eka knoppas rosorna och det är där Angelas dotter 

kommer att växa upp. 
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