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ABSTRACT 

 
”Också väninnor kunna älska varandra”  
En queerteoretisk studie av Agnes von Krusenstjernas Fröknarna von Pahlen 
 
Hilda Jacobsson 
 

Uppsatsen undersöker skildringen av den kvinnliga samkönade sexualiteten i Agnes von Kru-

senstjernas romanserie Fröknarna von Pahlen. Den utgår från den queerteoretiska tanken att 

identiteter är uppbyggda på motsatser och att heterosexualitet behöver homosexualitet för att 

definiera sig själv. Således är homosexualitetens funktion att vara allt det som heterosexuali-

teten inte är. Det finns en diskrepans mellan samkönat begär och den homosexuella identite-

ten, och den homosexuella identitetens uppgift är att hålla den heterosexuella identiteten ren.  

Jag fokuserar den gräns som Krusenstjerna drar mellan lärarinnan Bell von Wendens 

homosexuella identitet och hennes elev Angela von Pahlens samkönade begär, samt hur Ang-

elas sexuella identitet, trots hennes samkönade begär, hålls ren genom skildringen av Bells 

homosexuella identitet.  

Den gräns som dras mellan Bells homosexuella identitet och Angelas samkönade begär 

är emellertid inte rigid. Därför är det inte alltid tydligt när Angelas samkönade relationer till 

Bell, Stanny Landborg och Agda af Sauss går från att vara vänskapsrelationer till att bli kär-

leksrelationer. Jag anser att det är häri Krusenstjernas subversiva potential ligger. 
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INLEDNING 

Det queera i några modernistiska texter 

”The miseries that people suffer through their particular abnormalities of temperament are 

visible on the surface: the deeper design is that of the human misery and bondage which is 

universal”, skriver T. S. Eliot om Djuna Barnes’ roman Nightwood.1 Romanens handling 

kretsar kring en transperson, Matthew O’Connor, och ett samkönat par, Nora Flood och Robin 

Vote. För att Nightwood ska kunna betraktas som en betydelsefull roman bör just dessa sin-

nesabnormiteter ignoreras, skriver han.2 

 Enligt Judith Lee är Nightwood en personlig roman. Dess stilistiska utsvävningar är en 

strategi som Barnes använder sig av för att dölja detta, skriver hon.3 Trots att Barnes’ roman 

alltså kan betraktas som en förklädd självbiografi avfärdar Eliot just de aspekter av dess inne-

håll som grundas på Barnes’ egen erfarenhet som homo- eller bisexuell kvinna. 

 Mot bakgrund av Barnes’ egna erfarenheter är det svårt att bortförklara hennes romans 

queera innehåll som ytliga sinnesabnormiteter. Susan Stanford Friedman påpekar dock att 

Eliot förespråkar ”lyric impersonalism”. Även om poeten har känslor är de inte desamma som 

de känslor som förmedlas i dikten, menar han.4 Jag anser emellertid att förhållandet mellan 

författare och verk kan vara mer komplext än så. Det innebär dock inte att jag skriver under 

på Olof Lagercrantz’ genomgående biografiska läsning av Agnes von Krusenstjernas förfat-

tarskap. I sin avhandling sätter Lagercrantz likhetstecken mellan hennes liv och verk. 

I denna studie undersöker jag Krusenstjernas skildring av kvinnors samkönade sexualitet 

i romanserien Fröknarna von Pahlen. Just den kvinnliga samkönade sexualiteten, som är en 

aspekt av det Rita Paqvalén beskriver som romanseriens ”explicit queera innehåll (t.ex. trans-

vestism, gay och lesbiskt begär samt begärstrianglar som utmanar heteronormativt begär och 

kärnfamiljeidealet)”, är något som Lagercrantz inte uppmärksammar.5 Detta visar att en bio-

grafisk läsning inte nödvändigtvis öppnar upp för en förståelse av det queera i en text. 

 Lagercrantz’ ignorans av det queera innehållet tycks vara en effekt av hans biografiska 

läsning av Fröknarna von Pahlen. Han hänvisar nämligen till att Krusenstjernas make, David 

Sprengel, medverkar i romanserien. ”Inte minst på grund av Sprengels insatser blev Fröknar-

                                                 
1 T.S. Eliot, ”Introduction”, i Djuna Barnes, Nightwood (1937) (New York 1961), s. XV. 
2 Ibid., s. XVI. 
3 Judith Lee, ”Nightwood: ’The Sweetest Lie’”, i Silence and Power. A Reevaluation of Djuna Barnes, red. Mary 
Lynn Broe (Carbondale 1991), s. 207. 
4 Susan Stanford Friedman, Penelope’s Web. Gender, Modernity, H.D.’s Fiction (Cambridge 1990), s. 46. 
5 Rita Paqvalén, ”Perversion, dekadens eller kärlek? Pahlenforskningen ur ett queerperspekiv”, Lambda nordica, 
årg. 9, 2003: 1-2, s. 122. 
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na von Pahlen ett ofantligt ojämnt verk och stora partier – särskilt de som sysslar med de de-

praverade konstnärskretsarna – kunde saklöst utgå”, skriver han.6 Att just skildringen av de 

homo- och bisexuella konstnärerna stör Lagercrantz är slående eftersom han i övrigt betraktar 

Sprengels medverkan i romanserien som positiv. 

 Att Lagercrantz’ biografiska läsning av Krusenstjernas verk inte öppnar upp för en för-

ståelse av det queera innehållet i romanserien, medan en biografisk läsning av Barnes’ roman 

skulle kunna göra det, kan bero på att författarnas liv inte var identiska. Att Barnes och Kru-

senstjerna båda var kvinnliga författare födda på 1890-talet innebär inte nödvändigtvis att 

deras erfarenheter överensstämmer. Den största skillnaden mellan dem i detta sammanhang är 

att Krusenstjerna var gift med Sprengel från 1921 fram till sin död 1940,7 medan det är 

otvivelaktigt att Barnes var homo- eller bisexuell.  

 Då jag hävdar att Barnes var homo- eller bisexuell lägger jag emellertid ord i hennes 

mun. ”I’m not a lesbian. I just loved Thelma”, skriver hon själv.8 Detta uppfattar jag som ett 

queert citat eftersom det tydliggör att Barnes inte var heterosexuell men ändå inte ville kännas 

vid en homosexuell identitet. Därför skulle detta citat kunna utgöra en nyckel till det queera i 

Nightwood. 

 Att Krusenstjerna var gift med Sprengel i nitton år innebär inte nödvändigtvis att hon 

var heterosexuell. Oavsett hennes sexuella identitet är innehållet i Fröknarna von Pahlen que-

ert, vilket visar att biografiska läsningar har begränsningar. Det är inte rimligt att enbart syn-

liggöra det queera i texter skrivna av författare som vi vet inte är heterosexuella. 

 Dessutom anser jag att det är paradoxalt att sträva efter att fastställa en författares sexu-

ella identitet i syfte att uppmärksamma det queera i en text. Genom att skriva att Barnes är 

homo- eller bisexuell upprätthåller jag kategorierna hetero-, homo- och bisexuell medan Bar-

nes själv löser upp identiteter i Nightwood. Det gör hon bland annat genom att inte kategori-

sera någon av sina romanpersoner som hetero-, homo-, bi- eller transsexuell. I hennes roman 

överskrider sexuellt begär, såväl som femininitet och maskulinitet, kön. 

 Med femininitet och maskulinitet avser jag stil, handlingar och attribut vilka är socialt 

och kulturellt kodade som typiska för kvinnor respektive män. Jag ställer mig visserligen 

tveksam till en uppdelning mellan (biologiskt) kön och (socialt och kulturellt skapat) genus. 

                                                 
6 Cit. efter Birgitta Svanberg, Sanningen om kvinnorna. En läsning av Agnes von Krusenstjernas romanserie 
Fröknarna von Pahlen (diss. Uppsala 1989) (Stockholm 1989), s. 20. Detta är emellertid ett citat som jag inte 
hittar i 1980 års omarbetade upplaga av Lagercrantz’ avhandling, vilket kan innebära att det är ett av de avsnitt 
som Lagercrantz ansåg ”saklöst kunde utgå” (Olof Lagercrantz, Agnes von Krusenstjerna [diss. Stockholm 1951] 
[Stockholm 1980], s. 9). 
7 Ibid., s. 137, s. 253. 
8 Cit. efter Lee, s. 207. 
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Judith Butler påpekar att det är omöjligt att skilja kön och genus åt: ”Gender ought not to be 

conceived merely as the cultural inscription of meaning on a pregiven sex […]; gender must 

also designate the very apparatus of production whereby the sexes themselves are establis-

hed.”9 

 Även om jag instämmer i att kön och genus inte går att skilja åt, skriver både Krusen-

stjerna och Barnes om män och kvinnor. Också transpersonen Matthew, som anser att han 

borde ha fötts i en kvinnokropp, omskrivs med ord som ”he” och ”his”. Även då Matthew är 

klädd i kvinnokläder och då Krusenstjerna liknar sin homosexuella romanperson Bell von 

Wendens beteende vid en mans, omskrivs Matthew som ”he” och Bell som ”hon”. Dessa ka-

raktärer har alltså manligt eller kvinnligt kön samtidigt som deras stil, handlingar och attribut 

kan vara både feminina och maskulina, oberoende av detta kön. Det är anledningen till att jag 

vill tala om manlig femininitet och kvinnlig maskulinitet, men också om kvinnlig femininitet 

och manlig maskulinitet, där kvinnlig/manlig avser det kön som Barnes och Krusenstjerna ger 

sina karaktärer och feminin/maskulin avser deras stil, handlingar och attribut.10 

 Till skillnad från Barnes, som låter femininitet och maskulinitet såväl som sexuellt begär 

överskrida kön i Nightwood, försöker jag fastslå hennes egen sexuella identitet för att ta till-

vara det queera i romanen. Detta är lika problematiskt som att, i likhet med Eliot och La-

gercrantz, inte ta hänsyn till det queera. Jag riskerar dessutom att underbygga Eliots syn på det 

queera i innehållet som individuella sinnesabnormiteter under vilka något universellt mänsk-

ligt döljer sig. Det är nämligen det avvikande som anses behöva en förklaring. Förklarar vi att 

Barnes skriver om samkönat kvinnligt begär och en transperson med att hon själv var homo- 

eller bisexuell riskerar vi att stämpla detta som avvikande. 

 Att ta hänsyn till en författares sexuella identitet kan alltså synliggöra det queera i tex-

tens innehåll, men kan också bidra till att osynliggöra det. Oavsett vilket ges ingen nyckel till 

dess stil. ”Most critical discussion of Nightwood has centered on questions of genre, style, 

and structure”, skriver Lee.11 Mycket riktigt fokuserar Eliot på Barnes’ språk, vilket han be-

skriver som en korsning mellan prosa och poesi.12 Lika lite som han erkänner romanens que-

era innehåll är han medveten om den queera potential som Barnes’ stil har.  

 ”Nightwood is a study of displacement and estrangement – from place and identity. […] 

It is fragmentary in terms of place, time and commentator, made from blocks of narrative 

                                                 
9 Judith Butler, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity (New York 1999), s. 11. 
10 Judith Halberstam använder begreppet ”female masculinity” för att beskriva homosexuella kvinnors och trans-
sexuella mäns könsidentitet (Judith Halberstam, Female Masculinity [Durham 1998]). 
11 Lee, s. 207. 
12 Eliot, s. XII. 
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spoken by different voices who do not necessarily refer to events chronologically”, skriver 

Deborah L. Parsons.13 Detta sammanfaller med några av de för modernismen kännetecknande 

drag som Marianne Dekoven listar:  

 
[A]esthetic self-conciousness or self-reflexiveness; simultaneity, juxtaposition, or montage (I would add 
fragmentation); paradox, ambiguity and uncertainty; dehumanization and the demise of subjectivity con-
cieved of as unified, integrated, self consistent. […] [A]bstraction and highly conscious artifice, taking us 
behind familiar reality, breaking away from familiar functions of language and conventions of form … the 
shock, the violation of expected continuities, the element of de-creation and crisis”.14 

 

Detta är alltså typiskt för den modernistiska tradition som till exempel Barnes och Virginia 

Woolf skriver i. Rita Paqvalén skriver att Woolf strävade efter att ”skapa en androgyn text 

både gällande stil och innehåll genom att bryta ner satsen, genom att introducera stream-of-

consciousness-teknik och genom att överskrida samtidens gränser för såväl genus som sexua-

litet”.15 Woolfs stil kan alltså beskrivas som queer, i likhet med Barnes’.  

 Krusenstjerna använder sig förvisso inte av en stil som liknar Barnes’ och Woolfs, hon 

skriver i en annan, mer realistisk, modernistisk tradition. Likväl kan hennes stil, enligt Paqva-

lén, beskrivas som queer: ”Även om Krusenstjerna inte tar till lika radikala strategier [som 

Woolf] gällande det litterära språket, överskrider hon ändå sin egen tids uppfattning på vad 

som är stilistiskt och moraliskt möjligt och skapar på så sätt en androgyn text dvs en text som 

skapar såväl genus- som genretrubbel.”16 

Teoretiska utgångspunkter 

Tiina Rosenberg menar att queerteori inte är ”en enhetlig eller systematisk skolbildning, utan 

en blandning av studier vilka kritiskt fokuserar det heteronormativa, det vill säga de institut-

ioner, strukturer, relationer och handlingar som vidmakthåller heterosexualitet som en enhet-

lig, naturlig och allomfattande ursprungssexualitet.”17  

Enligt Rosenberg bör ordet queer inte preciseras eftersom det queeras uppgift är att 

bryta upp kategorier, inte att själv förvandlas till en. Under 1990-talet har queer dock kommit 

att tillskrivas en mängd olika betydelser.18 I denna studie använder jag mig av queer i två be-

märkelser. Dels för att beskriva innehållet i Fröknarna von Pahlen, nämligen ”queer som be-

teckning på icke-heterosexuella företeelser vilka inte tydligt kan markeras som lesbiska, gay, 

                                                 
13 Deborah L. Parsons, Streetwalking the Metropolis. Women, the City and Modernity (Oxford 2000), s. 181. 
14 Marianne Dekoven, ”Modernism and Gender”, i The Cambridge Companion to Modernism, red. Michael 
Levenson (Cambridge 1999), s. 175. 
15 Paqvalén, 2003, s. 122. 
16 Ibid., s. 122. 
17 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda (Stockholm 2002), s. 12 f. 
18 Ibid., s. 11. 
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bisexuella eller transpositioner, utan vilka tycks innefatta en eller flera aspekter av dessa kate-

gorier och referera till en eller flera av dem samtidigt, då ofta på ett ’förvirrande’ eller disso-

nant sätt”.19 Men också för att beskriva skärningspunkten mellan romanernas innehåll och stil, 

nämligen queer i bemärkelsen ”[d]en queera dissonansen” som ”ett slags genus/genretrubbel 

med syfte att ifrågasätta heteronormativa könsroller samt den traditionella äktenskapsinstitut-

ionen”.20 

 Queerteoretiska studier inleddes med ”så kallade queera läsningar där verket och dess 

uttolkare inte nödvändigtvis delar samma sexuella utgångspunkt”.21 Queera läsningar fokuse-

rar det ”queera läckaget” i den till synes heterosexuella kulturen och vill därmed visa att kul-

turen inte är heterosexuell utan snarare heteronormativ.22 ”Den queera läsarten knyter an till 

både feministisk tolkningstradition, och till lesbiska och gaystudier inom humaniora”, skriver 

Rosenberg.23 Queera läsningar är dock inte synonyma med de motströmsläsningar som är den 

klassiska feministiska metoden utan vill placera queerheten sida vid sida med det icke-

queera.24 Det handlar alltså om att läsa med istället för mot texten. 

 Även jag läser med istället för mot texten i min undersökning av den kvinnliga samkö-

nade sexualiteten i Fröknarna von Pahlen. Jag utgår från en av de teorier som kritiskt fokuse-

rar det heteronormativa, nämligen tanken att identiteter ofta är uppbyggda på motsatser. 

”Heterosexualitet behöver homosexualitet för att definiera sig själv, på samma sätt som män 

behöver kvinnor eller vita behöver svarta. […] ’Jag är inte man alltså är jag kvinna’ eller ’Jag 

är inte heterosexuell alltså är jag homosexuell’”, skriver Pia Lundahl.25 Uteslutningen av ho-

mosexualitet är alltså grundläggande för kategorin heterosexualitet, som Margareta Lindholm 

påpekar.26  

 David M. Halperin beskriver den homosexuella identiteten som en konstruktion vars 

funktion är att vara allt det som den heterosexuella identiteten inte är: 

 
’The homosexual’ […] is, as we have seen, an impossibly contradictory creature, not a natural reality but 
a fantasmatic projection, an incoherent construction that functions to stabilize and to consolidate the cul-
tural meaning of heterosexuality by encapsulating everything that is ’other’ than or ’different’ from it. 
’The homosexual’ is defined by negation and opposition as everything the heterosexual is not.27 

  

                                                 
19 Rosenberg, 2002, s. 12. 
20 Paqvalén, 2003, s. 127. 
21 Rosenberg, 2002, s. 12. 
22 Ibid., s. 118. 
23 Ibid., s. 119. 
24 Ibid. 
25 Pia Lundahl, ”Vårt autentiska jag”, Lambda nordica, årg. 2, 1996: 3-4, s. 27. 
26 Margareta Lindholm, ”Vad har sexualitet med kön att göra?”, Lambda nordica, årg. 2, 1996: 3-4, s. 49. 
27 David M. Halperin, Saint Foucault. Towards a Gay Hagiography (New York & Oxford 1995), s. 61. 
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Enligt Mary McIntosh har denna kategorisering två funktioner. 

 
In the first place it helps to provide a clear-cut, publicized and recognizable threshold between the per-
missible and impermissible behaviour. This means that people cannot so easily drift into deviant 
behaviour. Their first moves in a deviant direction immediately raise the question of a total move into a 
deviant role with all the sanctions that this is likely to elicit.28 

 

Det finns alltså en diskrepans mellan samkönat begär och den homosexuella identiteten. I 

denna studie fokuserar jag den gräns som Krusenstjerna drar mellan lärarinnan Bells homo-

sexuella identitet och hennes elev Angela von Pahlens samkönade begär. 

 Den andra funktion som kategoriseringen av personer som hetero- eller homosexuella 

har är, enligt McIntosh: 
 
[T]o segregate the deviants from others, and this means that their deviant practices and their self-
justifications for these practices are contained within a relatively narrow group. The creation of a spe-
cialized, despised and punished role of homosexual keeps the bulk of society pure in rather the same way 
that the similar treatment of some kinds of criminals helps keep the rest of society law-abiding.29 

 

Den homosexuella kategorin håller alltså det övriga samhället rent. I denna studie fokuserar 

jag också hur Angelas sexuella identitet, trots hennes samkönade begär, hålls ren med hjälp av 

Bells homosexuella identitet. 

 Jag visar dock att skildringen av den kvinnliga samkönade sexualiteten i Fröknarna von 

Pahlen inte helt och hållet överensstämmer med denna teori. Jag tar hänsyn till mottagandet 

av romanserien, till dess dramaturgi, samt till vad som skildras ur de olika karaktärernas per-

spektiv och ur romanens ”berättares” perspektiv. Svanberg skriver att ”[b]erättaren är ’osyn-

lig’ och ’allvetande’ och rör sig obehindrat in och ut genom det ena psyket efter det andra. 

Det gör att perspektivet skiftar, beroende på i vems medvetande en viss episod utspelas”.30 

Jag gör en närläsning av utvalda avsnitt i Fröknarna von Pahlen. Fokus ligger på dess 

andra del, Kvinnogatan, men jag hänvisar även kortfattat till den fjärde delen, Porten vid Jo-

hannes, och den sjunde delen, Av samma blod. Anledningen till att tyngdpunkten ligger på 

Kvinnogatan är att både Angela och Bell har centrala positioner i denna roman. I Porten vid 

Johannes och Av samma blod kan man likväl urskilja aspekter av den kvinnliga samkönade 

sexualiteten som jag betraktar som relevanta men som Kvinnogatan inte innehåller, nämligen 

skildringen av Bells sadomasochistiska läggning samt skildringen av Angelas och Agda af 

Sauss’ kärleksrelation. 

                                                 
28 Mary McIntosh, ”The Homosexual Role”, i The Making of the Modern Homosexual, red. Kenneth Plummer 
(London 1981), s. 32. 
29 Ibid. 
30 Svanberg, 1989, s. 45. 
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Mitt val av texter har också styrts av den debatt som den fjärde och femte delen av 

Fröknarna von Pahlen gav upphov till då de publicerades, den så kallade Pahlenfejden eller 

Krusentjernafejden.31 Kvinnogatan skrevs alltså innan Pahlenfejden inleddes, Porten vid Jo-

hannes var en de romaner som gav upphov till den och Av samma blod skrev Krusenstjerna 

parallellt med fejden. 

Forskningsöversikt 

”I Krusenstjerna-forskningen har stil- och genreanalyserna blivit överskuggade av biografiska 

läsningar med Krusenstjernas sinnessjukdom, adliga börd samt hennes äktenskap med David 

Sprengel som koordinater”, skriver Paqvalén.32 I Stig Ahlgrens Krusenstjerna-studier från 

1940 ligger emellertid fokus på hennes litterära produktion. Han fokuserar på Fröknarna von 

Pahlen som beskrivs som ett erotiskt mysteriespel och en romanbalett.33 

 I denna tidiga studie av Krusenstjernas författarskap går Ahlgren i polemik med dem 

som skrivit ned Krusenstjernas författarskap under Pahlenfejden. Han tycks vilja erkänna 

henne som en medveten författare: ”Mycket i Fröknarna von Pahlen, som av den oförstående 

kritiken stämplats som monomant och okonstnärligt och betraktats som nycker av en sjuk 

fantasi, visar sig lyda de strängaste lagar för komposition och symbolbildning […].”34 Men i 

en jämförelse med D. H. Lawrence beskriver han Krusenstjerna som en slags naturkraft: 

”Lawrence var mycket av en lärd […]. Men Agnes von Krusenstjerna representerar en rent 

intuitiv genityp […].”35 

 I sin avhandling från 1951 gör Lagercrantz samma jämförelse: ”Skillnaden mellan 

henne [Krusenstjerna] och Lawrence är väl endast en, att vad hon ej förmådde, så föga reflek-

terande som hon var, var för Lawrence med sitt klara och skarpa intellekt princip.”36 I likhet 

med Ahlgren beskriver Lagercrantz’ Krusenstjerna som en slags naturkraft: ”Hennes arbets-

metod, den starka inspiration som hon behövde för sitt skapande, kompletterades ej av någon 

förmåga till nykter avvägning, slipning eller putsning under mellanperioderna.”37 

 Lagercrantz är en av dem som framförallt gör en biografisk läsning av Krusenstjernas 

texter. Han sätter genomgående likhetstecken mellan hennes liv och verk, till exempel använ-

der han ett citat ur Tony-serien för att förklara Krusenstjernas relation till sin mors släkt: 

                                                 
31 Svanberg, 1989, s. 47. 
32 Paqvalén, 2003, s. 124. 
33 Stig Ahlgren, Krusenstjerna-studier (Stockholm 1940), s. 131, s. 133. 
34 Ibid., s. 81. 
35 Ibid., s. 90. 
36 Lagercrantz, s. 154. 
37 Ibid. 
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”’Min mor är en Ruthven’ ger en nyckel till hela romanserien om Tony liksom till Agnes von 

Krusenstjernas hela liv. Namnet Ruthven står för Hamilton, som var hennes mors flick-

namn.”38 Jag anser att detta reducerar det komplexa förhållandet mellan författare och verk. 

 Något som tydliggörs i både Lagercrantz’ och Ahlgrens jämförelse mellan Krusenstjerna 

och Lawrence, är att de skriver in sig i en patriarkal tradition. Detta framgår också då de dis-

kuterar Sprengels inverkan på Krusenstjernas skrivande. Ahlgren skriver:  

 
[M]ed sin obegränsade intuition, sin förmåga att sluta från exemplet till regeln, kunde hon vid sin makes 
hand och trots sin ringa boksynthet genomvandra kulturerna och tillgodogöra sig det rika spel av tankar 
och symboler, som avslöjar sig för en trägen bokläsare. Man kan inte underskatta David Sprengels bety-
delse för Krusenstjernas författarskap.39 

 

Genom att granska handskrivna ändringar i Krusenstjernas originalmanuskript slår La-

gercrantz fast att Sprengel skrivit ”stora partier” av Fröknarna von Pahlen.40 Det anser La-

gercrantz med få undantag vara positivt: 

 
Agnes von Krusenstjerna hade en enkel, liksom naturvuxen stil, klar, böjlig, oreflekterad. Meningarna är 
nästan alltid korta och kan någon gång verka barnsligt trubbiga. De många flickböckerna hon läste i sin 
ungdom slog ännu under senare år igenom och hon hade en förkärlek för det banala, lite fladdrande ut-
trycket. Här ingrep Sprengel med kraft och fyndighet. Han sätter in ord här och var, kastar om en ordföljd, 
spetsar till ett uttryck, strör in en nypa salt mellan meningarna. Han gör språket uddigare, ironin blodigare, 
satiren mera rivande och han slungar in små kvickheter och elakheter som gnistrar och sprakar.41 

 

Som jag nämnt utgörs undantagen av skildringarna av de homosexuella konstnärskretsarna. 

 I kritiken av dessa avsnitt instämmer även Eva Adolfsson i en genusteoretisk studie: 

”Till det närmast oläsbara hör skildringarna av en degenererad stockholmsöverklass och stor-

stadsbohem.”42 Hon beskriver Krusenstjernas och Moa Martinsons texter som ett svar på de 

manliga primitivisternas kvinnobild. Också Barbro Backberger skriver om Krusenstjerna och 

Martinson i den genusteoretiska studien ”Samhällsklass och kvinnoliv. En studie i Agnes von 

Krusenstjernas och Moa Martinsons författarskap” från 1981. 

                                                 
38 Lagercrantz, s. 19. 
39 Ahlgren, s. 21 f. 
40 Lagercrantz, s. 153. 
41 Ibid., s. 155. 
42 Eva Adolfsson, ”Det upprutna kvinnotecknet. Agnes von Krusenstjerna och Moa Martinson”, i I gränsland. 
Essäer om kvinnliga författarskap (Stockholm 1991) s. 40. Detta är en lätt omarbetad version av följande studie 
från tidigt 1980-tal: Eva Adolfsson, ”Drömmen om badstranden. Kvinnobilder i trettitalslitteraturen, 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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 Dessa studier föregår Svanbergs uttalat feministiska avhandling från 1989. Här instäm-

mer Svanberg med Lagercrantz i att Sprengel skrivit delar av Fröknarna von Pahlen.43 I mot-

sats till Lagercrantz är hon dock allt annat än positiv till detta:  

 
Den ”vetenskapliga exakthet” i uttrycket som Sprengel eftersträvar, åstadkommer inte sällan störande stil-
brott i texten. […]  
     Ofta störs rytmen i det krusenstjernska språket på ett tröttsamt sätt genom Sprengels inskott. Han har 
en olycklig förkärlek för tunga och invecklade satskonstruktioner. […]  
     Sprengel strör gärna in tyngande epitet och invecklade beskrivningar i hustruns enkelt åskådliga me-
ningar. […] 
     De längre inskott Sprengel gjort gäller framför allt politiska, sociala och historiska företeelser. Ofta har 
de en satirisk ton. Kvinnoskildringar, naturskildringar och analyser av mänskligt själsliv undviker 
Sprengel att blanda sig i. Det är just de områden, där Agnes von Krusenstjernas författarskap har sin 
styrka.44  

 

Här uppvärderar Svanberg Krusenstjernas stil och nedvärderar istället Sprengels. Jag uppfattar 

dock även detta som problematiskt eftersom Svanberg inte erkänner Fröknarna von Pahlen i 

dess helhet. I sin studie fokuserar hon istället på Krusenstjernas skildring av mödrars och dött-

rars relationer. 

I en studie från 2003 går Paqvalén i polemik med både Svanberg, Lagercrantz och Ahl-

gren eftersom hon anser att de inte tar Krusenstjernas författarskap på allvar. ”[V]ad händer 

om man istället för att infantilisera Krusenstjerna ser stil- och genrebrotten som medvetna 

val?” frågar hon sig. Hon beskriver dessa stilbrott som ”[k]ollisionen mellan svärmisk idyll-

romantik och fysiologisk naturalism/ hektisk erotik samt mellan lyrik och satir” och förstår 

dem som queera dissonanser: ”Jag tolkar dem liksom den verkets stilistiska kakofoni som ett 

slags genus/genretrubbel med syfte att ifrågasätta heteronormativa könsroller samt den tradit-

ionella äktenskapsinstitutionen.”45  

Paqvalén frågar sig alltså vad som händer om stil- och genrebrotten betraktas som med-

vetna val från Krusenstjernas sida, hon tar dock inte ställning till Sprengels eventuella med-

verkan i romanserien. Som Svanberg påpekar är det en svårlöst fråga.46 I min studie utgår jag 

från att Sprengel skrivit de avsnitt som den tidigare forskningen påvisat men vill ändå ta fasta 

på den queera dissonans som är Paqvaléns utgångspunkt. Till skillnad från tidigare forskning 

om Fröknarna von Pahlen möjliggör detta att fokus kan läggas på själva texten. 

Jag inleder analysen med en litteraturhistorisk bakgrund. I avsnittet ”Pahlenfejden” re-

dogör jag för den debatt som den fjärde och femte delen av Fröknarna von Pahlen gav upp-

hov till. I ”Flickboken, primitivismen och det queera innehållet” diskuterar jag romanseriens 
                                                 
43 Svanberg, 1989, s. 36. 
44 Ibid., s. 37 f. 
45 Paqvalén, 2003, s. 121, s. 127. 
46 Svanberg, 1989, s. 36. 
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genre. Sedan övergår jag till att undersöka skildringen av den kvinnliga samkönade sexuali-

teten i Fröknarna von Pahlen. I ”Madonna och mellansvensk herrgårdstös” och ”Fin dam och 

kvinnomonster” diskuterar jag skildringen av Angelas och Bells yttre. I ”Homosexualiteten” 

kopplar jag skildringen av Bells yttre till hennes homosexualitet. I ”Möte mellan madonna 

och kvinnomonster” och ”Det samkönade begäret” diskuterar jag tre av Angelas samkönade 

relationer, de till Bell, Stanny och Agda. I ”Hittebarnet som blir ett kvinnomonster” diskuterar 

jag skildringen av Bells uppväxt. Jag avslutar med en sammanfattning och mina slutsatser. 

 

ANALYS 

Pahlenfejden 

När Krusenstjerna gav ut de första delarna av Fröknarna von Pahlen; Den blå rullgardinen, 

Kvinnogatan och Höstens skuggor; var hon redan en etablerad författare och mottagandet blev 

övervägande positivt.47 De två följande delarna, Porten vid Johannes och Älskande par, ville 

Bonniers förlag emellertid inte ge ut. I ett brev till Krusenstjerna hänvisade bokförläggare 

Karl Otto Bonnier till den politiska situationen: ”I det skick Edra båda volymer nu föreligga 

varken kan eller törs jag utgiva dem – dels därför att jag avskyr osmakligheter och allt vad 

emot naturen är – dels därför att mitt förlag skulle skadas i högsta grad.”48 Det är alltså ro-

manseriens queera innehåll, ”allt vad emot naturen är”, som Bonnier vänder sig emot. 

 Krusenstjerna vägrade konsekvent att stryka i romanerna och gav ut Porten vid Johan-

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

Spektrums förlag. Dessa romaner blev emellertid inte recenserade i de ledande svenska tid-

ningarna, något som aldrig hänt Krusenstjerna tidigare.49 

 I en provokativ recension av Fröknarna von Pahlen förundrade sig Karin Boye över den 

tystnad som rådde kring dess fjärde och femte del.50 Hon framhöll det utmanande och revolut-

ionerande i romanseriens människo- och samhällsskildring och kopplade tystnaden till det 

reaktionära samhällsklimatet.51 Det var denna artikel som satte igång Pahlenfejden, vilken 

Paqvalén beskriver som ”en offentlig pajkastning i tidningar och tidskrifter och ett krig […] 

mellan kulturradikaler och traditionalister, modernister och idealister”.52  

                                                 
47 Paqvalén, 2003, s. 123. 
48 Cit. efter Svanberg, 1989, s. 46. 
49 Ibid., s. 46 
50 Paqvalén, 2003, s. 124. 
51 Svanberg, 1989, s. 46 f. 
52 Paqvalén, 2003, s. 124. 
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 Svanberg menar att Pahlenfejden var ”en moralisk reaktion som […] kom att rikta sig 

mot tidens tendens till öppenhet i sexualfrågor i skönlitteratur, konst, film och upplysningslit-

teratur”.53 Ett led i Pahlenfejden var bland annat att en kristen censurnämnd grundades och att 

biblioteken introducerade så kallade gifthyllor med böcker som endast lånades ut till vuxna 

och omdömesgilla personer.54 

Flickboken, primitivismen och det queera innehållet 

”Var verkligen Fröknarna von Pahlen ett så provocerande verk för sin tid?” frågar sig Svan-

berg apropå Pahlenfejden.55 

Hon skriver att Krusenstjerna i Kvinnogatan utnyttjat en genre som hon själv var väl för-

trogen med, ”ungflicksromanen i internatskolemiljö”.56 Mycket riktigt utspelar sig den andra 

delen av Fröknarna von Pahlen nästan uteslutande på Prästkragens hushållsskola för unga 

flickor, där Bell är lärarinna och Angela elev. 

En av de få författare som Krusenstjerna sa sig vara påverkad av litterärt är Louisa M. 

Alcott som gav ut en mängd flickböcker.57 Boel Westin definierar flickboken på följande vis: 

”Den är, med få undantag, skriven av kvinnor. 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.”58 

Dessa drag stämmer även in på Kvinnogatan med undantaget att Krusenstjerna inte rik-

tar sig uteslutande till flickor och unga kvinnor. I likhet med L. M. Montgomerys flickbok 

Anne of Green Gables innehåller romanen få skildringar av män och pojkar. I sin avhandling 

om Montgomery uppmärksammar Gabriella Åhmansson frånvaron av män i den första boken 

om Anne.59  

Som vi sett kritiserar Lagercrantz Krusenstjerna för att ha en enkel stil och ett fladdrigt 

uttryck, något han tillskriver de flickböcker hon läser som ung.60 Ahlgren viker ett kapitel i 

Krusenstjerna-studier åt Alcott på grund av det inflytande han anser att hon har över Krusen-

                                                 
53 Svanberg, 1989, s. 45. 
54 Paqvalén, 2003, s. 124. För mer information om Pahlenfejden, se: Ahlgren, s. 41 f.; Lagercrantz, s. 217 ff.; 
Rita Paqvalén, ”Love as a Feminist Project. A Reading of the Pahlen Series by Agnes von Krusenstjerna”, The 
New Woman and the Aesthetic Opening. Unlocking Gender in Twentieth-Century Texts, red. Ebba Witt-
Brattström (Stockholm 2004), s. 181 f.; Svanberg, 1989, s. 45 ff., ss. 351-357. 
55 Svanberg, 1989, s. 50. 
56 Ibid., s. 179. 
57 Ahlgren, s. 61. 
58 Boel Westin, ”Flickboken som genre”, i Om flickor för flickor. Den svenska flickboken, red. Ying Toijer-
Nilsson & Boel Westin (Stockholm 1994), s. 10. 
59 Gabriella Åhmansson, An Introduction to Lucy Maud Montgomery. Anne Shirley, A Life and Its Mirrors. A 
Feminist Reading of L. M. Montgomery’s Fiction, I (diss. Uppsala 1991) (Stockholm 1991), s. 137. 
60 Lagercrantz, s. 155. 



 13 

stjernas författarskap.61 En annan likhet som framgått mellan Ahlgrens och Lagercrantz’ stu-

die är den parallell de drar mellan Krusenstjerna och D. H. Lawrence, en författare som föret-

räder primitivismen.62 

De primitivistiska strömningarna låg i tiden. Adolfsson beskriver tidsandan vid tjugota-

lets slut och trettiotalets början på följande vis: ”Under inflytande av detta freudianska klimat, 

men också med impulser från Jung och från en författare som D H Lawrence växer det fram 

en dröm om en frigörande sexualitet, en världsuppfattning där drifterna, det ’ursprungliga, det 

’elementära’, står som förnyelsens krafter gentemot en föråldrad kulturvärld, en utnött civili-

sation.”63 Den blå rullgardinen och Kvinnogatan identifierades 1930 som tillhörande den 

primitivistiska, Freudinspirerade modernismen.64 Mycket riktigt spelar sexualiteten en central 

roll i Kvinnogatan, spänningen mellan den ursprungliga naturen och en föråldrad kulturvärld 

finns också här. 

Svanberg vill emellertid problematisera påståendet att Fröknarna von Pahlen skulle vara 

ett primitivistiskt verk. Till skillnad från de manliga primitivisterna ställer Krusenstjerna de 

frågor som är svåra och angelägna för kvinnor i en sexuell brytningstid, skriver hon.65 Även 

jag ställer mig tveksam till att jämföra Krusenstjerna med till exempel D. H. Lawrence ef-

tersom jag anser att skillnaderna är fler än likheterna både vad gäller stil och innehåll. Adolfs-

son skriver in Krusenstjerna och Martinson i primitivismen, men som en del av en dialog med 

de manliga primitivisterna och deras patriarkala framställning av kvinnor.66 

Vissa av de drag som skiljer Fröknarna von Pahlen från de manliga primitivisterna kan 

sägas vara typiska för just flickboken, till exempel att kvinnor innehar huvudrollerna och att 

livet och världen skildras ur ett specifikt kvinnligt perspektiv. Till detta kommer det queera 

innehållet som varken är typiskt för flickboken eller den primitivistiska litteraturen. Om Kvin-

nogatan skriver Svanberg: ”Genom att samtidigt bryta mot de invanda förväntningar [flick-

boks]genren väcker hos läsaren skapar hon en chockverkan, som tydliggör klyftan mellan den 

glättat förljugna flickboksvärlden och den motsägelsefulla verklighet av förträngda känslor 

och behov som fanns bakom den idylliska ytan.”67 Med Paqvaléns ord utgör detta textens 

genretrubbel som följs av genustrubbel och alltså utgör en av textens queera dissonanser.68 

                                                 
61 Ahlgren, ss. 60-77. 
62 Ahlgren, s. 90; Lagercrantz, s. 154. 
63 Adolfsson, 1983, s. 208. 
64 Birgitta Svanberg, ”Slaget om driften. Om Agnes von Krusenstjerna”, Vida världen. 1900-1960, Nordisk 
kvinnolitteraturhistoria, III, red. Elisabeth Møller Jensen (Höganäs 1996), s. 352 f. 
65 Ibid.  
66 Adolfsson, 1983, s. 207. 
67 Svanberg, 1989, s. 179. 
68 Paqvalén, 2003, s. 121, s. 127. 
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Jag anser att korsningen mellan flickboksgenren och den primitivistiska tematiken, i 

kombination med det queera innehållet, är det som gjorde Fröknarna von Pahlen till ett så 

provocerande verk för sin tid. Vad gäller det queera innehållet är det värt att notera att homo-

sexualitet legaliserades först 1944 och att Krusenstjerna började ge ut sin romanserie 1930. 

Madonna och mellansvensk herrgårdstös 

Den mest centrala romanpersonen i Kvinnogatan, Angela, skulle kunna vara hämtad ur en 

flickbok. Hon beskrivs som vacker men annorlunda: 

 
Angela skulle denna höst fylla sjutton år. Många tyckte att hon såg förtjusande ut, andra funno hennes ut-
seende litet underligt. Det var det ljusa hårets skull: detta blonda, mjuka hår, som bildade en så stark kon-
trast till de svarta ögonen. Hennes näsa var rak som Petras, munnen smal och allvarsam. Hon hade detta 
fina, unga och skära över sig, som är så intagande i tonåren. När hon rörde sig, gled hon fram nästan dan-
sande. Hennes händer och fötter voro små, gestalten ännu ej fullt utvecklad.69 

 

Namnet Angela betyder ängel, något som flera studier av Fröknarna von Pahlen uppmärk-

sammar.70 Även skildringen av Angelas utseende för tanken till kristen symbolik: 

 
Adèle såg Angelas veka barm höja sig under bluslivet och suckade tungt. […] Denna jungfruliga flicka, 
som satt där framför henne som en bild av oskuld och oberördhet, kom henne att känna en plötslig, stark 
lust att få kasta sig i den ungas armar. Hon tyckte att hon ur hennes späda bröst skulle kunna dricka sig 
otörstig ur en kristallklar källas vatten, som skulle skölja bort all den orenhet och all den styggelse hon 
själv vadat i. (s. 44.) 

 

Adèle Holmström är arrendatorsfru på Eka, gården där Angela växer upp. För henne är Ang-

ela en jungfrumoder med bröst fulla av kristallklart källvatten som kan skölja bort hennes 

egen orenhet. Det för tanken till det kristna dopet. Bilden av Adèle vid Angelas bröst kan lik-

nas med Jesusbarnet vid jungfru Marias bröst. Ahlgren beskriver Angela som ”’ängeln’ med 

kön och blodet strömmande för fullt i sina ådror, madonna och samtidigt birgittablond mel-

lansvensk herrgårdstös”.71 

 Skildringen av Adèles orenhet och Angelas renhet är intimt sammankopplade, den oren-

het som Adèle står för förstärker nämligen den renhet som Angela står för. Renheten och 

orenheten är förknippade med sexualitet; Angela betraktas som ren just eftersom hon är jung-

fru. Renheten förknippas också med ålder: Angelas barm beskrivs som vek och hennes bröst 

som späda, hon har ”detta fina, unga och skära över sig” och är inte fullt utvecklad. Angela är 

alltså inte kvinna utan fortfarande flicka. 
                                                 
69 Agnes von Krusenstjerna, Kvinnogatan, Fröknarna von Pahlen, II (Stockholm 1930), s. 43. Hänvisningar till 
Kvinnogatan ges i fortsättningen endast med angivande av sida inom parentes. Då jag hänvisar till Porten vid 
Johannes (PVJ) och Av samma blod (ASB) anger jag dessutom förkortning av titeln. 
70 Se t.ex.: Ahlgren, s. 83; Lagercrantz, s. 199; Paqvalén, 2004, s. 186. 
71 Ahlgren, s. 83. 
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 Angelas ingifta släkting Jacob Levin liknar henne med en blomma: ”Ljuset från ett av 

trappfönstren föll över hennes gestalt, ännu en outvecklad ung flickas kropp, lik en blomma 

som väntar på att frön skola föras till den med sommarvinden för att mogna inom en rodnande 

kalk.” (s. 79.) Angela är alltså inte enbart flicka utan också en potentiell mor, hon framställs 

som passivt väntande på att bli befruktad. Senare uttrycker Angela en önskan att bli mor (s. 

209), något som förebådar flickan hon föder i slutet av romanserien (ASB, s. 492 ff.). 

Fin dam och kvinnomonster 

Lagercrantz uppmärksammar den av Krusenstjerna så ofta använda blomliknelsen: ”Det är ej 

endast Angela som liknar en blomma. Alla kvinnorna i romanen är släkt med henne, skiljer 

sig från varandra endast genom graden av blomning. Några växer snett, andra förkvävs i 

skuggan. Angela har sin plats i solen och sina rötter i den fetaste myllan. Därför växer hon 

rakast.”72 Även homosexuella Bell liknas med en blomma: 

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

 

Det är ur berättarens perspektiv som Bell liknas med en blomma. Liknelsen skildrar henne 

som en tvetydig romanperson, det finns en övre/yttre och en undre/inre Bell. Hennes yttre 

förknippas med den röda blomman medan hennes inre förknippas med slingrande, slemmiga 

rötter, dy och underjordisk, mörk ruttenhet. ”Likt dessa blommor levde Bell ett dubbelliv, 

tvingad därtill av dunkla drifter och av den miljö hon vuxit upp ur.” (s. 162.) Svanberg skriver 

om Krusenstjernas tids ”intresse för människolivets ’nattsida’ av outforskade drifter och för-

trängda begär” vilket hon kopplar till den primitivistiska, Freudinspirerade modernismen.73 

Av romanpersonerna i Kvinnogatan är Bell den vars nattsida framstår tydligast. 

 Bells tvetydighet pockar konsekvent på uppmärksamhet, bland annat i skildringen av 

hennes utseende. Till skillnad från skildringen av Angela beskrivs Bells utseende detaljerat 

med ett språk rikt på liknelser och metaforer. Det skulle kunna bero på att romanens händelser 

ofta skildras ur Angelas perspektiv och mer sällan ur Bells, det är alltså genom Angelas ögon 

vi betraktar världen. 

 Bell beskrivs som feminin: ”Det var en smärt dam på trettio år, som hade ett blekt an-

sikte med stolt, fin näsa, röda, smala läppar, ljusa ögon och en massa färgat, gullgult hår.” (s. 

113.) Det färgade håret väcker starka känslor hos föreståndarinnorna på Prästkragen: ”Den 

                                                 
72 Lagercrantz, s. 201. 
73 Svanberg, 1996, s. 352. 
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tvetydiga och utmanande varelsens guldgula hår stack dem också i ögonen. Särskilt var Fred-

rika ond däröver, medan Riken inom sig undrade, om hon skulle kunna fråga fröken Bell vad 

hon använt för tinktur.” (s. 114.) Ur berättarens perspektiv beskrivs Bell som ”lärarinnan med 

det konstgjort ljusa håret” (s. 150). Att Bells hår är färgat är alltså något som texten återkom-

mer till upprepade gånger. Jag uppfattar det som ett sätt att framhålla Bells tvetydighet och 

den misstänksamhet som den väcker. 

 
Linnéa hade misstro till den där lärarinnan. Hon tyckte det var något besynnerligt med henne. Inte bara 
håret. Ögonen hade en så underligt ruvande blick, som om de lurade på något. Instinktivt kände Linnéa sig 
rädd, då det där håret snuddade tätt invid Angelas ljusa huvud. Vad var det? En förnimmelse av att Angela 
på något sätt var i fara. Linnéa kunde inte komma ifrån det. (s. 154.)  

 

Linnéa Larsdotter är en annan elev på Prästkragen. Anledningen till hennes misstänksamhet 

mot Bell är håret och ögonen, såväl som något som hon inte kan formulera. 

 Bell väcker alltså misstänksamhet hos övriga romanpersoner. ”Det hade genast förefallit 

dem misstänkt att hon kallade sig von Wenden, när de ej kunnat återfinna henne i sina slitna 

adelskalendrar från sekelslutet”, heter det om Prästkragens föreståndarinnor, Riken och Diken 

Strussenhielm (s. 113). Även berättaren misstänkliggör Bell, som blir kallad ”denna hemlig-

hetsfulla fröken Bell von Wenden” (s. 114). Att texten ofta är skriven ur Angelas perspektiv 

bidrar till att vi aldrig helt och hållet lär känna Bell och därför inte kan lita på henne. Ett ex-

empel på ett avsnitt där vi inte vet om vi kan lita på Bell är då hon bjudit in Angela till sig. 

Hon talar om en kvinna hon älskat och förlorat, vilket väcker sympati. Sedan följer emellertid 

en kommentar ur berättarens perspektiv: 

 
Talade Bell för att intaga lilla Angela? Hon syntes knappast giva akt på den unga flickan framför sig, men 
ändå undgick henne inte den minsta rörelse Angela gjorde. Så vände hon sig plötsligt mot henne och upp-
fångade en glans i Angelas mörka ögon. Hon hade då äntligen tänt hennes intresse! (s. 192.) 

 

Följden är att Bell framstår som beräknande och falsk, den lugna och feminina ytan är en kon-

struktion. 

 Ytterligare feminina drag är Bells ”långa, smala fingrar” (s. 151) såväl som hennes kläd-

sel och attribut: 

 
Bell stod vid bordet med ryggen åt henne [Angela] och ordnade tebordet. Hon var klädd i något tunt och 
gyllene tyg med ett smalt guldskärp om midjan. Färgerna gingo vackert ihop med hennes hår, som i en 
krona höjde sig över den vita halsen. Nu vände hon sig om. Hennes underliga ögon foro med en grans-
kande blick mot flickan där borta vid dörren. Hon smålog. […] 
     Bell var också en annan än i arbetet. Fin och förnäm med parfym på kläderna. I hennes öron, nästan 
dolda av hårslingorna, sutto ett par stora, glänsande pärlemosmycken. (s. 187 f.) 
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Här är det en drottning vi ser, iklädd guldklänning, med glänsande smycken i öronen och det 

gyllene håret i en krona på huvudet.  

 Sedan kontrasterar Krusenstjerna Bells klänning mot Angelas: ”Bell bjöd Angela sitta i 

den lilla soffan, som bara rymde två. Hennes guldfärgade klänningskjol föll över Angelas 

vita.” (s. 188.) Medan Bells guldklänning för tanken till en drottning, associerar jag Angelas 

klänning till kristen symbolik och vit som oskuldens färg. Om färgen vit är kopplad till Ang-

ela, så är guld och blodrött kopplade till Bell. 

 Den yttre Bell är alltså en feminin drottning medan den inre Bell, som skymtar fram 

genom sprickor i hennes yttre fasad, har närmast mytiska dimensioner. Svanberg noterar att 

Bell skildras som ”ett kvinnomonster, Medusa själv”.74 När Bell blir arg fylls ”hennes gyllene 

hår […] av smala ormar, som med utstickande gadd spottade åt Riken och Diken” (s. 151). 

Förvandlingen sker alltså då en sann känsla bryter igenom Bells yttre fasad. Det är också den 

sanna Bell som bryter fram då hon närmar sig Angela: 

 
Nu sade Bell något igen:      
     – Kan du inte hälsa på mig på mitt rum någon gång? frågade hon. 
     Rösten lät dov, ansträngd, och Angela måste se på henne igen. 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. (s. 155 f.) 

 

I dessa avsnitt förändras både Bells karaktär och hennes utseende. Hon är inte längre en femi-

nin dam utan en blek vampyr med lysande, smala ögon, blodröd mun och missbildat ansikte. 

Detta är en bild som inte tycks vara ovanlig i skildringar av homosexuella kvinnor från tidigt 

1900-tal. I Svarta fanor. Sedeskildringar från sekelskiftet beskriver August Strindberg sin 

homosexuella romanperson som en vampyr: 

 
Och där stod – det rysligaste i människohamn han någonsin sett. Med rött hår, svullna ögon och en mun 
såsom 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.75 

 

Med beskrivningen av Bell som vampyr skriver Krusenstjerna alltså in sig i en heteronormativ 

litterär tradition. 

 Denna sida av Bell dyker även upp då hon närmar sig Angela sexuellt: ”Bell drog häftigt 

Angela intill sig. Angela kände hennes andedräkt mot sin kind. Hon ville rycka sig lös, bli fri, 

                                                 
74 Svanberg, 1989, s. 185 f. 
75 August Strindberg, Svarta fanor. Sedeskildringar från sekelskiftet, August Strindbergs samlade verk, 57 
(1907) (Stockholm 1995), s. 82 f. 
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men förmådde inte. Bell gav Angela en kyss. Inte en öm kyss, sådan en mor eller äldre vä-

ninna kan ge, utan en älskares kyss, het, passionerad och utan behärskning.” (s. 194.) I och 

med att hon liknas med en manlig älskare får Bell maskulina drag. Rosenberg betraktar just 

könsöverskridandet som en av de viktigaste heteronormativa konventioner som styr skildring-

ar av homosexuella karaktärer i teveserier, film och skönlitteratur.76 Det är inte bara Bell utan 

också två andra romanpersoner som står Angela nära, vännen Stanny Landborg och älskarin-

nan Agda, som har maskulina drag. Stanny beskrivs som ”pojkaktig” (s. 74) och Agda klär sig 

i manskläder då hon vistas på Eka i slutet av Av samma blod. Kärleken mellan två kvinnor 

tycks inte kunna förstås annat än utifrån ett heteronormativt paradigm, varför Bell inte ger 

Angela en mors eller väninnas kyss utan en manlig älskares. 

 Efter denna kyss kommer ”[e]n grotesk tanke” för Angela: ”Hon tyckte att den andra 

[Bell] velat med cigaretten förlänga sin mun för att nå henne ända där borta vid dörren. Ciga-

rettspetsen glödde nu svagt. Det hade också varit eld i de läppar som kysst Angela.” (s. 195.) 

Detta, såväl som de flesta avsnitt som beskriver Bell som en mytisk varelse, är skildrade ur 

Angelas perspektiv. Vi möter emellertid liknande bilder av Bell i avsnitt som skildras ur hen-

nes eget perspektiv. Detta sker då Bell drabbas av ett nervöst sammanbrott: ”Hade alla de hon 

älskat gjort narr av henne? Vad mindes de nu av henne, Bell? En girigt framräckt arm, en mun 

som spetsades rovdjurslikt, ett par rödkantade ögon, som glodde. Så hade de sett henne: 

vanställd av ett onaturligt begär, som några givit efter för, men alla hatat.” (s. 223.) I detta 

avsnitt är Bell också lik ett skogsrå eller ett troll: 

 
Men när Bell böjde sig över skuggan, varsnade hon att den rörde sig. Den tog form och gestalt av henne 
själv. Det var hon själv. Hon låg orörlig på marken. Hon satt på stenen. Hon dansade i skogen med sitt 
guldgula hår och sin viftande svans. Överallt fanns hon, därför att hon hade älskat sig själv, njutit sig 
själv, ätit upp sitt hjärta, så att blodet nu dröp om hennes läppar. (s. 224.)  

 

Det som kännetecknar denna sida av Bell är att hon är just obehärskad, hon har inte längre 

kontroll över sina drifter. Kontrollen är det som skapar hennes feminina yttre, då hon släpper 

på den är hon inte längre feminin och ger därför inte Angela en mors eller äldre väninnas kyss 

utan en älskares. Hon är inte längre en vacker drottning utan Medusa, en missbildad vampyr 

och ett skogsrå, hon har guldfärgat hår, en bloddrypande mun som spetsas rovdjurslik och 

håller en cigarett mellan läpparna, en cigarett som glöder och blir en förlängning av själva 

munnen. 

                                                 
76 Tiina Rosenberg, ”Med kritisk blick. Ett inkluderande kulturteoretiskt perspektiv”, i I den akademiska garde-
roben, red. Anna-Clara Olsson & Caroline Olsson (Stockholm 2004), s. 189 f. 
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Homosexualiteten 

Misstänksamheten mot Bell trappas upp. Det är först då vi får komma in i hennes eget rum, en 

vindsskrubb på Prästkragen, som vi får reda på att hon uteslutande älskat kvinnor. Bells tve-

tydighet är alltså kopplad till hennes homosexualitet. 

”Bell bodde högst uppe i huset. En smal korridor skilde hennes rum från fröknarnas. 

Men hennes rum var icke stort som deras, en liten skrubb bara med ett lågt fönster, varifrån 

man hade utsikt över trädgården och Mälaren.” (s. 158.) Svanberg läser Bells vindsskrubb 

som ett tecken för att hon har rollen av ”den galna kvinnan på vinden”: ”Enligt Gilbert och 

Gubar är ’den galna kvinnan’ i kvinnotexter en vanlig metafor för sådana känslor och impul-

ser som välanpassade kvinnor måste dölja och förtränga, framför allt vrede och sexualitet.”77 

En annan möjlig läsning av Bells vindsskrubb är att den är ”garderoben” i Kvinnogatan. 

Lindholm skriver att garderoben är den vanliga svenska översättningen av ”the closet”. 

”Garderoben kan […] ses som en symbolisk beteckning för tystnad och osynlighet”, menar 

hon.78 Rosenberg skriver att ”[g]arderoben fungerar både metaforiskt, men också högst kon-

kret rumsligt som en beteckning på den plats i skymundan dit homosexuella varit hänvisade i 

ett heteronormativt samhälle som aldrig tröttnar på att utpeka heterosexualiteten som det enda 

naturliga sättet att leva på”.79  

Den plats som Bell är hänvisad till är sin skrubb, ”en vrå att vila ut i och där hon ostörd 

kunde vara sig själv” (s. 158). ”Så hade hon av det trånga utrymmet sökt skapa något vackert. 

Det hade inte lyckats riktigt, men sådant det blivit bjöd det ändå ögonen en orolig skönhet, 

som tillfredsställde Bell något så när.” (s. 158.) Här har Bell sina tillhörigheter, bland annat ett 

foto på en kvinna hon älskat, Cecilia. 

 
Bell hade älskat Cecilia. Hon kunde icke hjälpa det. Hon såg på kvinnorna, som en man ser på dem: med 
begärelse och heta önskningar. För henne var det helt naturligt att åtrå en ung kvinna, vilkens kropp 
blommade och doftade. 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. (s. 160.) 

  

I denna beskrivning av Bells homosexualitet, som skildras ur berättarens perspektiv, får Bell 

återigen maskulina drag i och med att hon ser på kvinnorna som en man. Homosexualiteten 

beskrivs som en förbannelse och Bells natur.  

 Det finns två andra beskrivningar av homosexualitet i Kvinnogatan, en positiv och en 

negativ. Den positiva skildras ur Bells eget perspektiv: 

                                                 
77 Svanberg, 1989, s. 186. 
78 Margareta Lindholm, Dubbelliv. Reflektioner om  döljande och öppenhet (Ystad 2003), s. 14 f. 
79 Rosenberg, 2004, s. 183. 
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Också väninnor kunna älska varandra. Det vet jag. Den kärleken är lättare att förstå. Jag tycker det. Män 
äro så olika oss. Aldrig förstå de oss. De leva i sig själva. Jag har aldrig träffat en man som inte var egoist. 
En man suger sin näring ur sitt eget starka jag. En kvinna måste alltid ha en annan att älska, att uppoffra 
sig för, att gråta och skratta tillsammans med. Hon är starkast då. Borde inte kärleken vara lyckligast, då 
den man har kär är lik en själv – också kroppsligen? De behag man själv äger beundrar man hos en annan 
i starkare grad. Man får ju icke kela med sig själv eller smeka sig själv. Det kallas självbefläckelse. Men 
att famna en bild snarlik en själv, fastän vackrare och mera utvecklad, det är att söka forma sig efter full-
komligheten. Då mognar man, då blir man helt kvinna. Jag tror att vi måste nå utom oss själva, men vi 
förlora oss och gå alldeles vilse, om vi söka en tvillingsjäl så helt olika oss, som en man är. (s. 190.) 

 

Åsikten att man blir helt kvinna först i en kärleksrelation med en annan kvinna, står i motsats 

till skildringen av Bell som maskulin.  

 Den negativa beskrivningen av homosexualitet skildras ur Stannys perspektiv: 

 
Det finns sådana kvinnor. De äro farliga just för unga flickor som du [Angela], vilka inte förstå dem. […] 
De äro olyckliga stackare, blöta som svampiga djur. De draga och locka en till sig. Och är man en gång 
hos dem, är man förlorad. Jag tror de liksom suga ut en, till dess man sitter där med tomt hjärta. (s. 230.) 

 

Denna beskrivning passar in på skildringen av Bell som en tvetydig och farlig blodsugare. 

Varken den negativa eller positiva beskrivning av homosexualitet skildras emellertid ur berät-

tarens perspektiv. Således undgår Kvinnogatan att ta ställning till homosexualitet. 

Möte mellan madonna och kvinnomonster 

Svanberg skriver att Angela uppfattar Bell som ett hot.80 Jag uppfattar emellertid Angelas och 

Bells relation som mer komplex än så. Ibland tycks Krusenstjerna låta Angela gå Bell till mö-

tes i lärarinnans försök att förföra sin elev. 

 Då Bell lägger sin hand över Angelas ”spratt [Angela] till underligt berörd” (s. 155), hon 

”darrade i hela kroppen bara av att den där kvinnan lade sin hand på hennes” (s. 155). Avsnit-

tet skildras ur Angelas eget perspektiv och hon försöker förstå sin reaktion med värmen: 

”Men så var det också så varmt. Man blev trött och besynnerlig av den här ständigt ljumma 

luften och det ovana arbetet.” (s. 155.) Angelas reaktion på Bells närmande kan läsas som 

rädsla för Bell, men den kan också läsas som osäkerhet inför hennes egna känslor för lärarin-

nan. I och med att Angela själv inte förstår sin reaktion lämnar Krusenstjerna tolkningen öp-

pen. 

På Bells fråga om Angela vill besöka henne, svarar Angela med en motfråga: ”Får jag ta 

Stanny med mig?” (s. 15.) Då hon uppfattar Stanny som svartsjuk ångrar hon sig emellertid:  

 
– Vad sade hon? viskade Stanny.  
     En sekund tyckte sig Angela i Stannys ögon skymta en glimt av svartsjuka.  

                                                 
80 Svanberg, 1989, s. 186. 
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     – Ingenting alls, svarade Angela med låtsad likgiltighet.  
     Men Angelas hjärta slog oroligt. Med ens hade hon beslutat att hon inte skulle tala om för Stanny att 
Bell bett henne besöka sig. (s. 157.)  

 

Detta uppfattar jag som att Angela närmar sig Bell. 

Då Bell ger sin positiva beskrivning av homosexualitet skriver Krusenstjerna att ”Ang-

ela smålog förvirrad. Hon förstod inte. Något sådant hade hon ju aldrig tänkt på” (s. 191). 

Paradoxalt nog kan Angela ändå relatera till det som Bell beskrivit:  

 
Ett minne föresvävade henne: en afton hade hon sett Tage och Petra komma ut från den mörka salongen. 
Ljuset Angela hållit i handen hade sänt sitt fladdrande sken över deras heta och upprörda ansikten. Då 
hade hon kastat ljuset i golvet för att slippa se. Hade hon känt smärta, därför att hon svärmat för Tage, el-
ler bara för att hon varit rädd att förlora sin Petra? (s. 191.) 

 

Det är i vindsskrubben som Bell ger Angela den manliga älskarens kyss: 

 
Bell lade sin arm om Angelas liv och flyttade sig närmare henne. Angela satt stilla. Hon kände sig under-
lig till mods som inför något nytt. […] 
     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. 
     Då hörde de utanför dörrar som slogo och Rikens röst, hög och gäll, som talade till någon. 
     Angela sprang upp. Hon strök sig över pannan, som om hon drömt. Hon såg ned på Bell. Hennes klän-
ning var i oordning, hennes smala mun glödde. 
      Nyss hade hon talat med sin milda röst om Italien, om Cecilia, som var död, om sig själv, som var ett 
hittebarn… Och så… 
     Angela kände sig upprörd och matt. Hon tyckte nu att rökelsen varit nära att kväva henne. Vad var det 
också för en berusning den förde med sig? Luften var så kvav här inne. (s. 193 f.) 
 

Här känner sig Angela, som tidigare i sällskap med Bell, underlig till mods, upprörd, matt, 

kvävd och berusad. Bells vindsskrubb skildras som en sluten värld som skiljer sig från övriga 

delar av hushållsskolan. Först då världen utanför gör sig påmind genom ljudet av slående dör-

rar och en föreståndarinnas höga röst bryts förtrollningen. Trots den samkönade kyssen hålls 

Angelas sexualitet ren genom hennes passivitet. Att hon lät sig kyssas ursäktas med att allt 

varit ”som om hon drömt”, ett uttryck som för övrigt påminner om ”som en dröm”, vilket har 

en positiv laddning. Homosexuella Bell tillåts däremot agera. 

 Efter kyssen tar Angela avstånd från Bell:  

 
Efter den där söndagsförmiddagen i fröken von Wendens rum uppsökte Angela icke längre Bell. Hon 
hade blivit rädd för henne. Vad var det för ett underligt ansikte Bell plötsligt uppenbarat, naket och fritt 
från förställning, då hon tagit Angela i sin famn och kysst henne? […] 
     Det gick icke en dag utan att Bell nu tänkte:  
     Kommer inte lilla Angela igen? Har jag skrämt bort henne? Hur skall jag vinna henne tillbaka? 
     Hon hade känt att Angela ett ögonblick velat närma sig henne, att hon tjusats av henne, liksom Bell av 
Angela, men ögonblicket hade glidit undan. Och nu stod Bell där åter ensam. (s. 218.)  
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Ur Bells perspektiv beskrivs ett närmande från Angelas sida. I och med att vi inte kan lita på 

Bell kan vi emellertid inte vara säkra på att det stämmer. Återigen lämnar Krusenstjerna öppet 

för olika tolkningar. 

Det samkönade begäret 

Angela och Stanny fattar en omedelbar sympati för varandra redan första gången de ses. På 

båten på väg till Prästkragen betraktar Angela Stanny: 

 
Det var en kraftigt byggd ung flicka i en elegant brun ulster. Hon hade den bruna halmhatten neddragen i 
pannan, och Angela hade först bara sett hennes mun, en vacker röd mun, och det hade ryckt i mungiporna, 
som om flickan kämpat med gråten. När solen stack på, glittrande över de blå vågorna, hade den unga 
flickan med en plötslig, pojkaktig rörelse skjutit hatten i nacken och sett upp. En test av kort, blont hår föll 
ned över pannan, hon strök undan den och Angela såg hennes ansikte, ett blekt runt ansikte med trubbig 
näsa och ett par skimrande djupblå ögon. Hon var egentligen ful, men det var ögonen. Det fanns ännu tå-
rar i dem. (s. 74.) 

 

I likhet med skildringen av Bell ligger fokus här på Stannys ögon och mun. En annan likhet 

mellan skildringen av Bell och Stanny är som jag nämnt maskuliniteten. Även om Stanny inte 

är homosexuell liknas en av hennes rörelser här med en pojkes. Det finns dock en viktig skill-

nad mellan Stannys och Bells maskulina drag, medan det är Stannys yta som är maskulin, är 

det Bells inre, hennes begär, som är maskulina. 

 Stanny hyser dock ett annat förbjudet begär till sin storebror. Stannys känslor för bro-

dern beskrivs gränsa till kärlek: ”I hennes hjärta brann en beundran för honom, som gränsade 

till kärlek. När han någon gång kysste henne på munnen, ryste hon litet. Hade han närmat sig 

henne ytterligare, skulle hon blivit hans älskarinna och lydiga slavinna, helt och hållet omed-

veten om synd eller blodskam.” (s. 94.) 

 Detta citat ger också en nyckel till vad Krusenstjerna menar med ordet kärlek. I Kvinno-

gatan tycks det vara romantisk kärlek som åsyftas med tanke på att Stannys känslor för bro-

dern beskrivs som en beundran som gränsar till kärlek. Hade Krusenstjerna avsett platonsk 

syskonkärlek hade hon inte skrivit att Stannys beundran endast gränsar till kärlek med tanke 

på känslornas styrka. Det är också kärlek som Bell känner för Cecilia utan att kunna hjälpa 

det, dessutom är det kärlek av detta slag som Angela och Stanny tycks känna för varandra.  

 Deras vänskap inleds med en fråga från Stanny: 

 
– 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 ofri-
villigt sin hand mot hennes hjärta. 
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     – 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.” (s. 88 f.) 

 

En liknande scen utspelar sig mellan Anne Shirley och Diana Barry i flickboken Anne of 

Green Gables: 

 
’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 sisters 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.81 

 

Denna jämförelse antyder att Krusenstjerna använt sig av flickboksgenren då hon skrivit 

Kvinnogatan. 

 Då Stanny ber Angela vara hennes vän nämner ingen av dem ord som kärlek eller älska, 

det gör de emellertid senare: Stanny skriver ”älskade Angela” till sin vän (s. 174), Stanny och 

Angela ”kramade […] kärleksfullt varandras händer och skulle en skön morgon som denna 

också velat dö för sin tro på varandra” (s. 215), ”[d]eras händer hade slutits i ett fast grepp, 

deras hjärtan hade öppnats. De ägde varandras kärlek och förtroenden och drömmar” (s. 237), 

och Angela tänker på sin vän som ”Stanny! Älskade Stanny!” (s. 270). 

 I likhet med Bell kysser Stanny dessutom Angela. Även här är Angela alltså passiv me-

dan Stanny är aktiv. Det börjar med att vännerna ser två hundars parningslek: 

 
– 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. 

                                                 
81 L.M. Montgomery, Anne of Green Gables (1908) (London 1994), s. 103. 
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     Hennes röst var drömmande. 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 mel-
lan sina händer. Angelas läppar darrade. Stanny kysste dem. Hon stod där bredbent som hunden nyss och 
borrade in sina händer i Angelas vita hud.  
     Så foro de ifrån varandra. Någon kom i trappan. De sprungo upp och tyckte sig skymta Bell. Men hon 
försvann över dem i nästa trappa. Bara fotstegen hördes, långsamt bortdöende. (s. 185 f.) 

 

Då Stanny kysst Angela kommer alltså någon förbi. Angela och Stanny tror att det är Bell, 

men varken vi eller vännerna får någon klarhet i det. Jag betraktar snarare Bells närvaro som 

symbolisk. Eftersom Angela och Stanny utväxlar en samkönad kyss är det Bell, den enda 

kvinnliga homosexuella romanpersonen, som de tror sig se. Detta antyder att vännernas relat-

ion befinner sig på gränsen mellan samkönad vänskap och homosexuell kärlek. 

 Även Isa Landborg, Stannys mor, talar om dotterns känslor för Angela som kärlek. Till 

Angela säger hon: 

 
När jag först anade att Stanny fått en väninna, sade hon, fick jag en stöt för bröstet. Ack, hon skrev det 
visst inte genast. Men jag läste mellan raderna i hennes brev. Hon var förströdd, det märkte jag strax. Hon 
skrev om alla möjliga likgiltiga saker, utom det där enda, som brände henne. När man älskar, brinner man 
ju. Man tror att inga andra märka något, förstår inte att den hand man räcker fram är het, att ens ögon 
stråla, ja att till och med likgiltiga ord man uttalar ha en klang av ringande klockor. Så föreställde jag mig 
Stanny genom hennes brev, och sådan var hon. (s. 244 f.) 

 

Här uppmärksammas den starka kärlek som Stanny känner för Angela. En kärlek som hon 

anser är så stark att den är skadlig för dottern: 

 
Lova mig, sade hon med ens, lova mig att ni aldrig mer skall träffa Stanny. Jag känner att ert inflytande 
över henne måste vara skadligt. Å, hon har haft väninnor förr. Unga flickor, vilkas föräldrar umgåtts hos 
oss. De ha inte betytt något för Stanny, som ni gör. Svaga karaktärer, blanka, vita blad, inte mäktiga några 
känslor. Sådana ha de varit. Jag hörde av en mor, som också har sin dotter där nere på hushållsskolan, att 
Stanny icke vill vara med någon annan än er. Så nu är det sagt. Lämna henne nu åt mig. (s. 250.) 

 

Detta antyder att även Isa ser att Stannys och Angelas relation befinner sig på gränsen till ho-

mosexuell kärlek. Något som komplicerar detta är dock att Isa är svartsjuk på allt och alla som 

kommer dottern nära, varför hon dödat en fågel som Stanny fäst sig vid (s. 88). 

 Isas replik visar också på att Krusenstjernas användning av ordet vän är laddat. Medan 

Isa hävdar att Stanny haft väninnor som inte betytt något för henne, säger Stanny till Angela 

att hon aldrig haft någon vän. Ordet vän används alltså inte för att beskriva vilken bekantskap 

som helst, Krusenstjernas användning av vän liknar Montgomerys användning av ”bosom 

friend” i Anne of Green Gables. Det handlar om intim tvåsamhet flickor emellan. Inom flick-

boksgenrens intima vänskapsrelationer finns det alltså möjlighet att skildra samkönat begär 

utan att det fördenskull stämplas som homosexualitet. 

 Inför Prästkragens elever antyder Bell att Angela och Stanny är mer än vänner:  
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– Deras tid upptages med att de ständigt äro sysselsatta med varandra, hade hon sagt med en underton av 
bitterhet. Ha ni sett hur de betjäna varandra? Ibland är det Angela som är page och Stanny prinsessa, andra 
dagar är det tvärtom. Deras förhållande till varandra – är inte det litet egendomligt? 
     Flickorna, som hade skarpa öron för röstens nyanser, lade genast märke till med vilken misstänksam 
ton Bell talade om ”förhållandet mellan Stanny och Angela”. De lystrade också till, som det var Bells me-
ning att de skulle göra. (s. 219 f.) 

 

Trots att ordet kärlek inte används här står det klart att Bell syftar på att Stanny och Angela 

skulle vara förälskade. Något som komplicerar detta är emellertid att det skildras ur Bells per-

spektiv och att Bell vill hämnas på Angela: ”När hon icke kunde vinna Angela, måste hon på 

något sätt skada henne. Hennes känslor voro sådana: plötsligt uppflammande, sedan långsamt 

slocknande till en glödande aska, som brände och frätte sår.” (s. 218.) 

Genom att låta Bell antyda att Angelas och Stannys kärlek till varandra är homosexuell 

suddar Krusenstjerna ut gränsen mellan Bells homosexualitet och Angelas och Stannys sam-

könade begär. Senare ligger Angela med Agda: 

 
De tumlade ned i soffan tätt intill varandra. Deras ögon blundade. Deras röda läppar voro fuktiga som om 
de längade efter kyssar. Agda och Angela höllo sig inte tillbaka. De kysste varandra. I deras kyssar låg 
älskares glöd. De blevo virriga av det. De kysste varandra igen och igen. Rummet var ett drivhus där deras 
plötsliga kärleksblomma slagit ut. Den bedövade dem med sin vällukt. De sökte sig intill varandra, dar-
rande av åtrå. Det här, tänkte Agda dunkelt, var inte som när Lotty smekt henne eller när Bell von Wen-
dens händer och läppar berört henne. Detta var som i livets barndom då ingen ännu ätit av kunskapens 
träd på gott och ont. Det låg ljus och renhet och ett saligt lugn däri. 
     Hon förstod inte att allt vad hon lärt sig av Bell och Lotty nu mognat och svällde därför att hon träffat 
en kvinna som hon verkligen höll av. Men hon kände på sig att detta inte kunde vara något orätt, som hon 
tyckt att det var när Bell von Wenden eller Lotty Sauss tagit henne och då hon nästan alltid, åtminstone ef-
teråt, erfarit äckel. Och något av detsamma rörde sig hos Angela. Också hos henne stego minnena av Bell 
upp – och av Stanny. (ASB, s. 246.) 
 

Att Krusenstjerna i detta sammanhang skriver om både Bell och Stanny antyder att Angelas 

relation till Stanny inte ligger långt ifrån relationen till Bell. I och med att både Bell och 

Stanny nämns i samband med att Angelas samlag med Agda, kopplas Angelas tre samkönade 

relationer samman. Krusenstjerna skiljer emellertid Bell från Angela och Agda, precis som 

hon i Kvinnogatan skiljer Bell från Stanny. 

 
Hennes [Angelas] händer knöto sig om Agda. Och så började det dunka och suga inom henne. Hennes 
åtrå, som stegrats och skärptes av havandeskapet och den långa avhållsamheten, vaknade med all sin 
styrka. Hon blev först förfärad – så lycklig. Långsamt, stilla, utan blygsel, gjorde hon en rörelse som för 
att närma sitt sköte till Agdas. Djärvt och som om hon endast väntat på detta, pressade då Agda in sitt ena 
ben in mellan Angelas. 
     Agda viskade vänligt. Hennes hand strök varsamt Angela, sedan häftigare. Så tryckte hon sig emot 
Angela med all kraft. Deras glänsande ögon stirrade in i varandra. De måste förtro sig åt varandra. 
     – Är det inte ljuvligt? stammade Agda otydligt. Ha vi det inte gott? 
     – Underbart. Underbart. 
     Extasen kom för dem samtidigt. De flämtade av njutning. Deras händer borrade sig in i varandra. Så 
sjönko de med bleknande ansikten tillbaka mot kuddarna. (ASB, s. 247.) 
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Detta är en explicit skildring av samkönat begär. Angelas och Agdas relation tar alltså till 

steget över den gräns som Stannys och Angelas relation står och vacklar på. Trots det beskrivs 

Angela och Agda inte, som Bell, vara homosexuella: 

 
– Det är väl inte som när man blir kär i en man, sade hon [Agda] tankfullt. En man är så olika oss. Vi 
måste söka länge. Vi måste jämföra med oss själva. Vi äro helt enkelt på okänd mark. En kvinna förstår 
strax en annan kvinna därför att de äro så lika varandra, ha samma förutsättningar. Så där brukade åt-
minstone Bell förklara det. 
     Med plötslig ödmjuk anspråkslöshet avstod Agda från egen självständighet i sina synpunkter. 
     – Ja, svarade Angela. Men till exempel just Bell von Wenden… Hennes känslor förstod jag inte alls, 
och ändå voro vi ju båda kvinnor. 
     – Bell är kanske ingen kvinna, mumlade Agda med mörknande ansikte. Hennes känsloliv är väl förvri-
det. Vi, vi äro riktiga kvinnor, fast vi inte ha några män och inte behöva några heller nu. Och vi – vi hålla 
av varandra, och det gjorde du väl inte med Bell. (ASB, s. 259 f.) 

 

Här hålls Agdas och Angelas sexualitet ren genom en jämförelse med Bells homosexualitet. 

Skillnaden mellan dem själva och Bell beskrivs, ur Agdas perspektiv, vara att Angela och 

Agda är riktiga kvinnor medan Bell inte är det. Rosenberg skriver att ”heterosexuella [karak-

tärer] är ’riktiga’ kvinnor, medan homosexuella inte är några riktiga kvinnor och män utan 

snubblar runt mellan könen”. Som jag nämnt skildras dock inte enbart Bell som maskulin, det 

gör också Agda. Trots att Agda är klädd i manskläder beskrivs hon som en riktig kvinna och 

kan ta avstånd från den homosexuella romanpersonen Bell. I likhet med Stanny är det Agdas 

yta som är maskulin, Bell har däremot feminin yta men maskulina begär. 

 Trots jämförelsen med Bell står det emellertid inte klart huruvida Angelas och Agdas 

begär är desamma som Bells: 
 
Hon [Angela] mindes Bell von Wendens sugande blickar, hennes sätt att gripa efter en, hennes sminkade, 
onaturligt röda mun. Men de begär som uppfyllt Bell och som Angela då tyckt så vederstyggliga, voro de 
inte desamma som Agdas och Angelas egna? Det gick ett ögonblick runt i Angelas huvud. Med en plötslig 
förtvivlan stödde hon sig mot Agda. 
     – Det är väl inte något orätt vi gjort? nästan skrek hon. Det var så vackert, så ljuvt. Var det synd? 
     Agda tog henne i sina armar. Den grova sammeten på hennes rockärm snuddade vid Angelas kind som 
blivit våt av framstörtande tårar. Hon kunde inte svara. (ASB, s. 260 f.) 
 

Huruvida det är något orätt Angela gjort med Agda får Angela aldrig något svar på, Krusen-

stjerna lämnar det öppet.  

Ahlgren anser emellertid att Angela och Agda inte är homosexuella romanpersoner, det 

handlar inte om ”perversiteter” utan om en ”kvinnligt-normal” förälskelse: 

 
De lesbiska famntagen äro inte alltför allvarligt menade, kyssarna flickorna [Angela och Agda] emellan få 
ett drag av teaterkyssar, inte minst när den ena kontrahenten klätt sig i sammetspantalonger och spelar 
page. Sådana utslag av s. k. transvesticism, då man klär ut sig i det motsatta könets kläder för att ge sina 
böjelser en hetsig relief, ha magiskt laddade motsvarigheter hos de primitiva folken och kan fortfarande 
dyka upp under krisartade omständigheter. […] Det är således inga av sjuklighet betingade perversiteter 
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Agnes von Krusenstjerna skildrar här, utan förälskelser, som kanske fått väl stark stilisering, men äro fullt 
mänskliga, framför allt kvinnligt-normala.82 

 

Krusenstjernas samtid delade alltså synen på diskrepansen mellan samkönat begär och den 

homosexuella identiteten. I motsats till Ahlgren anser jag att skildringen av Angelas och Ag-

das samlag är lika allvarligt menad som de skildringar av heterosexuella samlag som Frök-

narna von Pahlen innehåller. Till skillnad från skildringen av Bell är dessutom skildringen av 

Angelas och Agdas kärleksrelation genomgående positiv, något som även Svanberg noterar.83  

Hittebarnet som blir ett kvinnomonster 

”Varför fördöms Bell von Wendens begär så starkt i Kvinnogatan?” frågar sig Svanberg.84 

Hur Krusenstjerna fördömer Bell går Svanberg inte in på, hennes svar är dock att det inte be-

ror på Bells homosexualitet utan på arten av hennes känslor: ”Hennes kärlek är inget annat än 

egenkärlek: hon vill bli dyrkad, ha makt över andra, äga och behärska. Det hon söker hos sin 

kärlekspartner är slavens blinda underkastelse under sin härskare […].”85 Det stämmer att 

Bell drömmer om en egen slavinna: 

 
Bell stödde händerna mot flygeln och såg på Agda. En orientalisk slavinna! En slavinna, det var vad hon 
alltid drömt om att äga. En ung trälinna med en underbar kropp som böjde ett glänsande marmorknä vid 
hennes sida och hörsamt lyssnade till hennes befallningar. En orientalisk trälinna som hon köpt på ett sol-
badande torg i någon fjärran ökenstad och som tillhörde henne helt och hållet. När hon var trött och sorg-
sen in i själen, lyfte slavinnan de mörka mjuka händerna för att smeka henne till ro. Hon talade med en 
mild klang i rösten och sjöng något på ett främmande gurglande språk. En undergiven slavinna som Bell 
kunde piska, om hon vore olydig, och låta kyssa sin fot, när hon var henne till lags. En tillbedjande sla-
vinna, som om natten låg framför hennes säng på en matta och ibland delade hennes bädd. (PVJ, s. 360.) 

 

Men Svanberg glömmer att Bell dessutom drömmer om att inta slavinnans position. Då hon 

ligger med huvudet i Angelas knä säger Bell: 

 
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 skälv-
ningar. Sådan är åtminstone jag. Du slår mig inte med piska, Angela, du trampar inte på mig med dina 
klackar, men du risar mig med din likgiltighet. (PVJ, s. 237 f.) 

 

Denna aspekt av Bells begär vill jag beteckna sado-masochism. Det är just denna erotisering 

av över- och underordning som Svanberg vänder sig mot: ”Trots sin lesbiskhet har Bell därför 

                                                 
82 Ahlgren, s. 86 f. 
83 Svanberg, 1989, s. 186. 
84 Ibid., s. 188. 
85 Ibid. 
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ingen verklig kvinnosolidaritet. I en kvinnas gestalt speglar hon istället i gräll belysning 

manssamhällets traditionella mönster av över- och underordning.”86  

Jag menar dock att det inte handlar om en skildring av manssamhällets traditionella 

över- och underordning utan tvärtom av en fördömd sexualitet. I Gayle Rubins sexuella vär-

dehierarkier framgår att en monogam, reproduktiv heterosexualitet privilegieras medan andra 

sexuella uttryck förtrycks, skriver Rosenberg.87 Sado-masochism är alltså inget som belönas 

av manssamhället utan som tvärtom förtrycks av det. Således läser jag Bells sado-masochism 

som ett uttryck för att hon tillhör den homosexuella kategori som skildras som motsatsen till 

den heterosexuella. Genom att koppla den smutsiga sexualiteten, här sado-masochism, till 

homosexuella Bell, hålls den heterosexuella kategorin ren. 

 Krusenstjerna skildrar också orsaken till Bells ”perversa” sexualitet (s. 162). Bell, som 

är ett hittebarn, bodde under en period på ett barnhem där hon blev agad: 

 
Ur den första 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 nat-
tens drömmar. När föreståndarinnan fingrade på knapparna till hennes byxor, klängde hon sig fast vid 
henne, snyftande, 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 föreståndarinnans 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, end-
ast för att ånyo skälvande få ledas fram till föreståndarinnan och mottaga straffet. (s. 161 f.) 

 

Orsaken till Bells sado-masochistiska läggning är alltså tydlig, något som även Svanberg no-

terar.88 Både uppväxt och arv beskrivs vara orsaken till Bells homosexualitet (s. 162). Det är 

homosexualiteten som föranleder att hon skildras som Medusa, en missbildad vampyr, ett 

rovdjur och ett skogsrå. Ändå är det just den detaljerade skildringen av Bell och hennes bak-

grund som får henne att framstå som en kvinna snarare än ett kvinnomonster, till skillnad från 

till exempel Strindbergs homosexuella vampyr. 

 Hur ska vi då förstå den delvis negativa, delvis förstående och varma skildringen av den 

homosexuella lärarinnan Bell? Det är Angelas två samkönade relationer, den till Stanny och 

den till Bell, som fokuseras i Kvinnogatan och genom att kontrastera de två relationerna mot 

varandra skapar Krusenstjerna en spänning som hon annars inte skulle ha uppnått. Dessutom 

tydliggör Pahlenfejden hur reaktionärt samhällsklimatet var då Krusenstjerna skrev Fröknar-

na von Pahlen. Mer precist kan vi fråga oss huruvida Kvinnogatan hade fått ett så positivt 

mottagande om Bell skildrats uteslutande positivt.  

                                                 
86 Svanberg, 1989, s. 188. 
87 Rosenberg, 2002, s. 91. 
88 Svanberg, 1989, s. 185. 
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SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS 

Jag har gjort en queerteoretisk läsning av den kvinnliga samkönade sexualiteten i Agnes von 

Krusenstjernas romanserie Fröknarna von Pahlen. Min läsning utgick från en av de teorier 

som kritiskt fokuserar det heteronormativa, nämligen att identiteter är uppbyggda på motsat-

ser. Således är homosexualiteten nödvändig för att heterosexualiteten ska kunna definiera sig 

själv. Det finns en diskrepans mellan samkönat begär och den homosexuella identiteten, och 

den homosexuella identitetens uppgift är att hålla den heterosexuella identiteten ren. Jag har 

fokuserat den gräns som Krusenstjerna drar mellan lärarinnan Bell von Wendens homosexu-

ella identitet och hennes elev Angela von Pahlens samkönade begär, samt hur Angelas sexu-

ella identitet, trots hennes samkönade begär, hålls ren med hjälp av Bells homosexuella identi-

tet. 

 Analysen inleddes med en litteraturhistorisk bakgrund. I avsnittet ”Pahlenfejden” re-

dogjorde jag för den debatt som den fjärde och femte delen av Fröknarna von Pahlen gav 

upphov till. I ”Flickboken, primitivismen och det queera innehållet” visade jag att Fröknarna 

von Pahlen kan läsas som en korsning mellan två litterära genrer; flickboken och den primi-

tivistiska litteraturen; men att romanserien avviker från båda genrer i och med det queera in-

nehållet. Jag menade att denna queera dissonans var anledningen till att Fröknarna von 

Pahlen var så provocerande för sin tid.  

 I ”Madonna och mellansvensk herrgårdstös” visade jag att Angela skildras som en vack-

er men underlig flicka, såväl som en jungfrumoder och en blomma i väntan på befruktning. I 

”Fin dam och kvinnomonster” visade jag att Bell skildras som en feminin dam och en drott-

ning men att hon, i likhet med Stanny och Agda, även har maskulina drag. Bell skildras också 

som Medusa, en missbildad vampyr, ett rovdjur, ett skogsrå och en blomma som är vacker att 

se på men som har sina rötter djupt i dyn. I ”Homosexualiteten” kopplade jag denna tvetydig-

het till Bells homosexualitet. Här visade jag att det finns både en positiv och en negativ be-

skrivning av homosexualitet i Kvinnogatan. Romanen är alltså inte entydig i frågan. 

 I ”Möte mellan madonna och kvinnomonster” visade jag att skildringen av Angelas för-

hållande till Bell är mer komplex än tidigare forskning gjort gällande. Angela förhåller sig 

passiv till Bells försök att förföra henne, därmed hålls hennes sexualitet ren. Angela beskrivs 

dock reagera starkt på Bells närmanden och Krusenstjerna fastslår inte arten av denna reaktion 

utan lämnar öppet för olika tolkningar. Således kan Angelas reaktion på Bells närmande läsas 

som osäkerhet inför hennes begär till lärarinnan. I ”Det samkönade begäret” jämförde jag 

förhållandet mellan Bell och Angela med förhållandet mellan Angela och Stanny. Jag visade 

att skildringen av Stannys och Angelas vänskapsrelation gränsar till homosexuell kärlek. I och 



 30 

med att Agda och Angela ligger med varandra närmar sig deras relation homosexuell kärlek i 

än högre grad. Angelas och Agdas sexualitet hålls dock ren genom en jämförelse med homo-

sexuella Bell. 

 I ”Hittebarnet som blir ett kvinnomonster” visade jag att Bells sado-masochism kan lä-

sas som ett uttryck för att hon tillhör den homosexuella kategorin. Genom att tillskriva den 

homosexuella kategorin den smutsiga sexualiteten hålls den heterosexuella kategorin ren. Jag 

visade även att skildringen av orsaken till Bells sado-masochism och homosexualitet får 

henne att framstå som en kvinna snarare än ett kvinnomonster. 

 Krusenstjerna drar alltså en gräns mellan Bells homosexuella identitet och Angelas 

samkönade begär. Angelas sexuella identitet hålls även ren med hjälp av Bells homosexuella 

identitet. Gränsen mellan den homosexuella och den heterosexuella kategorin är emellertid 

inte rigid. Därför är det inte alltid tydligt när Angelas relationer till Bell, Stanny och Agda går 

från att vara vänskapsrelationer till att bli kärleksrelationer. Jag anser att det är häri Krusen-

stjernas subversiva potential ligger. 
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