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Abstract
My intention with this paper is to look at the possibility of same sex desire in the first three novels
of Maria Gripe’s Skuggserie (the shadow series, written in the 1980’s), by doing a queer reading of
the texts. The analysis is based on Judith Butlers well known concept “the heterosexual matrix”,
which explains how we, when we are forced into a specific sex and gender, obligate ourselves to a
specific (hetero)sexuality. Butler also explains how sex and gender are connected and appear in
relation to each other. I have analyzed the relations between the characters Berta, Arild, Rosilda and
Leónie and the protagonist Carolin (who sometimes dresses and acts like a man, Carl). The
conclusion of my analysis is that Skuggserien contain some scenes that can be viewed as queer, for
example there is a brief sight of homosexual desire between Rosilda and Carolin/Carl, and Arild
and Carolin/Carl. Carolin’s way of changing sex/gender role is also to be understood as a queer act.
However, in the third book, Carolin decides to leave her alter ego Carl behind, and my final
conclusion is that the novels open up for a queer reading, but in the end return, and thereby adapt
themselves, to the hetero sexual matrix.
Key words: queer, sex, gender, the heterosexual matrix, Maria Gripe.
Nyckelord: queer, kön, genus, den heterosexuella matrisen, Maria Gripe.
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1 INLEDNING
Maria Gripe är en av Sveriges mest lästa och älskade barn- och ungdomsförfattare. Hennes
författarskap sträcker sig över fyrtio år och innefattar klassiker som Hugo och Josefin (1962),
Glasblåsarns barn (1964), och Tordyveln flyger i skymningen (1978). Det är en varierande
produktion som rör sig mellan flera genrer. Ying Toijer Nilsson skriver i sin bok Skuggornas
förtrogna: om Maria Gripe, att Gripes författarskap ” […] går tätt intill verkligheten, men skriver
ändå om andlighet […] Livet, som hon beskriver, är rikt varierat, fyllt av gåtor, ofta tungt men
möjligt att bemästra.”1
Jag läste många av Gripes böcker i yngre tonåren och älskade dem. Särskilt fastnade jag för
Skuggserien om ungdomarna Berta, Carolin, Arild och Rosilda. Böckerna befann sig i gränslandet
mellan realism och magisk realism. Jag kände en sällsam känsla av mystik och undertexter i
berättelsen. Då kunde jag inte identifiera känslan, men nu tror jag att jag kan det; Den här uppsatsen
är en queer läsning av den så kallade ”Skuggserien”, där jag letar efter det outtalade och försöker
formulera det.
1.1 Om Maria Gripe
Maria Gripe föddes 1923 utanför Stockholm och flyttade fem år senare till Örebro där hon växte
upp med sina föräldrar och två syskon.2 När hon var barn sades det om henne att hon hade mycket
livlig fantasi, och ibland till och med att hon ljög.3 Hon hade ett fantasiliv, ett ”skuggliv”, där hon
tänkte sig att hennes skugga såg allt som hon själv inte fick se. ”Skuggjaget” trängdes undan med
åldern, men som vuxen återkom Gripe till skuggtemat i sitt författarskap, ofta starkt influerad av
jungiansk teori.4
Gripe debuterade 1954 med I vår lilla stad, men hennes stora genombrott blev med Josefin
(1961).5 Fram till sin sista bok, Annas blomma (1997), skrev hon närmare fyrtio böcker.6 Hon har
belönats med en mängd priser och utmärkelser för sitt författarskap, av vilka det mest prestigefyllda
är H.C Andersen-medaljen, som hon tilldelades 1974.7 2005 instiftades Maria Gripe-priset av
1

Ying Toijer Nilsson Skuggornas förtrogna: om Maria Gripe, Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2000, s.
225f.
2
Ibid., s. 11ff.
3
Ibid., s 16.
4
Ibid., s. 12.
5
Ibid., s. 42.
6
Ibid., s. 243.
7
Ibid., s. 42.	
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förlaget Bonnier Carlsen, vilket ska delas ut till ”en författare som genom sitt författarskap givit
unga läsare möjlighet att möta en värld av fantasi och verklighet.”8 Maria Gripe avled år 2007, 83 år
gammal.9
1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka ur ett queerteoretiskt perspektiv hur karaktärerna runt
den förklädda Carolin/Carl reagerar på henne, och hur begäret som riktas mot henne gestaltas.
Carolin är, fastän hon väcker fascination (alltid) och åtrå (ofta), till synes helt oförstående i sitt
förhållningssätt till sin omvärld. Berta försöker påtala för henne hur människor påverkas av henne,
men Carolin hävdar hela tiden att hon leker och att andra leker med henne. Men Arilds kärlek till
Carolin/Carl blir så stark att den hotar det heterosexuella äktenskapet, Rosilda försöker förföra
någon som egentligen är flicka, och Leónie drivs av kärleken till galenskap och död. Berta ser
svartsjukt på. I enskilda kapitel går jag igenom Bertas, Rosildas, Arilds respektive Leónies
relationer till Carolin/Carl. Jag har arbetat utifrån två frågeställningar:
1. Är Carolin/Carl en passiv projektionsyta eller låtsas hon vara blind för de känslor hon väcker?
2. Iscensätter Gripes romanserie en möjlighet till gränsöverskridande begär, eller är det ett
gränsöverskridande som bara anas och sedan avskrivs?
1.3 Material
Mitt primära material är de tre första böckerna i Skuggserien. Dessa är Skuggan över stenbänken,
…och de vita skuggorna i skogen och Skuggornas barn. Böckerna hänger tätt samman och jag
kommer att analysera dem som en helhet, genom vissa utvalda scener. När jag hänvisar till de olika
böckerna i löpande text kommer jag kalla Skuggan över Stenbänken för Bok 1, …och de vita
skuggorna i skogen för Bok 2 och Skuggornas Barn för Bok 3.
Den fjärde och avslutande delen i tetralogin, Skugg-gömman, behandlas inte i den här
uppsatsen. Det finns vissa aspekter i Skugg-gömman som skulle kunna vara relevanta för min
analys, men eftersom jag har begränsat med utrymme och den fjärde boken skiljer sig från de tre

8

http://www.sbi.kb.se/sv/Utgivning-och-statistik/Priser-och-beloningar/Priser/Maria-Gripe-priset/ (hämtad 6
dec 2016).
9
Spektra, Svenska Dagbladet, Maria Gripe har avlidit, Svenska Dagbladet, 5 april 2007,
http://www.svd.se/maria-gripe-har-avlidit (hämtad 6 dec 2016).	
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första på så sätt att Caroline är berättare (medan Berta är det i de tre första) och den här uppsatsen
behandlar andra människors reaktion på henne, har jag valt att avgränsa materialet så.
För att göra en relevant läsning av böckerna använder jag mig av andra uppsatser och
avhandlingar som tidigare diskuterat Skuggserien, samt avhandlingar och böcker som förklarar och
bygger på queerteori. Malin Erikssons D-uppsats Teatralisk lek och ohyggligt allvar fokuserar på
det homoerotiska temat i serien. Jag har haft mycket hjälp av Erikssons uppsats i min egen läsning
av Skuggserien och vid flera tillfällen använder jag mig av Erikssons analys som utgångspunkt för
diskussion.10
Romanerna i serien utkom 1982, 1984 och 1986 (Skugg-gömman utkom 1988). Vad gäller
Skuggornas barn kom en reviderad nyutgåva 1990, och jag har läst den versionen. Det betyder att
när jag samtalar med tidigare forskning, som utgått från den första utgåvan, görs det med viss
reservation för nyansskillnader i den nyare respektive äldre versionen. Här nedan gör jag en kort
genomgång av handling i respektive bok.
Skuggan över stenbänken
Året är 1911 och en ny jungfru, Carolin, kommer för att arbeta hos Bertas familj. Carolin tror att
Bertas pappa också är hennes, att de är halvsyskon, men det är det ingen som vet om det är sant.
Bertas bror Roland blir förälskad i Carolin, och lillasyster Nadja avgudar Carolin. En kväll råkar
Nadja se hur Carolin klipper av sina långa flätor, men på morgonen sitter flätorna på huvudet igen.
Berta undrar över Carolins bror, en pojke som både hon och Roland sett ibland på stan, och
hushållerskan har mer än en gång sett en manlig ryggtavla smita ut genom dörren. Snart inser Berta
att Carolin inte har någon bror, utan att det är Carolin själv som klär sig som pojke.
…och de vita skuggorna i skogen
Berta och Carolin söker plats som sällskap åt ett tvillingpar som bor isolerade på slottet Rosengåva.
Carolin har utan Bertas vetskap sökt som Bertas bror Carl. Syskonparet Arild och Rosilda
charmeras omedelbart av henne, och båda blir i sinom tid förälskade i Carolin/Carl.
I slutet av boken upptäcker Berta att Lydia, Arild och Rosildas mamma som tog sitt liv för
18 år sedan, fortfarande lever. För att hemligheten inte ska röjas tvingas Berta lämna Rosengåva,
medan Carolin blir kvar.

10	
  Malin

Eriksson, Teatralisk lek och ohyggligt allvar - om det homoerotiska temat i Maria Gripes
skuggböcker, Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet 2007.
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Skuggornas barn
Berta är hemma hos sin familj igen, Carolin bor kvar på Rosengåva. Berta hälsar på slottet, och får
möta en avlägsen släkting till tvillingarna, fransyskan Leónie. Leónie är ohjälpligt förälskad i
Carolin/Carl. I slutet av tredje boken träder Carolin fram som kvinna, men Leónie vägrar acceptera
att Carolin och Carl är samma person och dör av olycklig kärlek. Ungefär samtidigt avslöjas också
för alla på slottet att Lydia fortfarande lever. I samband med det uppdagas att Lydia är Carolins
”döda” mamma, Ida. Arild, Rosilda och Carolin är alltså halvsyskon.
1.4 Tidigare forskning
Eftersom Maria Gripe är en av de mest lästa och översatta svenska ungdomsförfattarna finns det
mycket skrivet om henne och hennes verk.11 Ett stort antal avhandlingar, uppsatser och artiklar står
att finna, och här nedan fokuserar jag på den forskning som berör ämnet för den här uppsatsen.
I sin avhandling Sökande, spegling och metamorfos fokuserar Carina Lidström på
tolkningen av Skuggserien som utvecklingsromaner. Hon använder sig av jungianska teorier för att
analysera Gripes symbolik, eftersom Maria Gripe själv sagt att hon påverkats mycket av C. G.
Jungs ideér i sitt författarskap.12 I Förklädda flickor av Maria Österlund är Skuggserien en del av
det undersökta materialet.13 Kari Mathilde Hestad har skrivit avhandlingen Fri stark och ensam vill
jag leva mitt liv som analyserar Carolins sökande efter sig själv dels utifrån feministisk teori, dels
utifrån psykoanalys. Hon visar hur Carolin blir till genom skapandet av kön, och hänvisar till Judith
Butler och Sigmund Freud.14
Det finns också ett antal C-uppsatser som behandlar Skuggserien. Jag har läst
Tintomaragestlaten av Malin Egardt, som jämför Carolin med Tintomara i Drottningens
juvelsmycke.15 Kvinnlig kluvenhet i Skugg-gömman av Fotini Katrinou behandlar den sista delen i
tetralogin och fokuserar på textens kluvenhets samband med Carolins ombytliga person.16 Tidigare
nämnda Teatralisk lek och ohyggligt allvar av Malin Eriksson undersöker, liksom jag, queera
11

Carina Lidström, Sökande, spegling och metamorfos: Tre vägar genom Maria Gripes Skuggserie,
Stockholm/Stehag: Symposion Graduale, 1994, s. 20f.
12
Ibid.
13
Maria Österlund, Förklädda flickor: Könsöverskridning i 1980-talets svenska ungdomsroman, Åbo: Åbo
Akademis förlag, 2005.
14
Kari Mathilde Hestad, Fri stark och ensam vill jag leva mitt liv: En analyse av kjönns- og
identitetsproblematikken i Maria Gripes skyggeserie, Hovedfagsabhandling, Nordisk institutt, Universitetet i
Bergen, 2005.
15
Malin Egardt, Tintomaragestalten; En studie av Carolin i Maria Gripes skuggserie, Uppsats för
litteraturvetenskapligt proseminarium, Göterborgs universitet, 1999.
16
Fotini Katriou, Kvinnlig kluvenhet i Skugg-gömman, instutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria,
Stockholms universitet, 2006.
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läckage. Men medan Erikssons slutsats blir att tillskriva karaktärerna fasta sexualiteter, är min
intention att undvika just det.17
Jag har också läst Ying Toijer Nilssons Skuggornas förtrogna från 2000, en överblick över
Gripes biografi, produktion och influenser.18
2. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT
2.1 Kön, genus och sexualitet
Jag kommer skriva min analys utifrån queerteori och till stöd har jag Tiina Rosenbergs
Queerfeministisk agenda, samt Mia Francks avhandling Frigjord oskuld. Heterosexuellt
mognadsimperativ i svensk ungdomsroman.19 Rosenbergs bok bygger till stor del på filosofen
Judith Butlers resonemang. Butler publicerade 1990 sin bok Gender Trouble, vilken (tillsammans
med Eve Kosofsky Segwicks Epistemology of the Closet) brukar anses vara startskottet för
queerteorins utveckling inom akademien.20 Att vi iscensätter det sociala könet (gender), är
vedertaget inom feministisk teori, men Butler menar att även det kroppsliga könet (sex) är
konstruerat. Att skilja dessa två kategorier åt skapar än starkare kontrast mellan ”det biologiska och
därmed ’naturliga könet’ ” och det ”onaturliga” som avser det skapade sociala könet. Därför menar
Butler att dessa två kategorier inte ska separeras, utan förstås som att de båda ständigt omskapas i
relation till varandra när vi spelar upp köns- och genusidentiteter. Butler använder sig av begreppet
performativitet för att benämna görande av kön. Det betyder att det bakom det gestaltade könet, inte
finns något äkta och beständigt kön. 21 Detta resonemang har fått mycket kritik, men är som vi ska
se, intressant att titta på i förhållande till Carolin i Skuggserien.
Jag kommer också att använda mig av Butlers begrepp Den heterosexuella matrisen i min
läsning. Rosenberg skriver: ”kroppar är inte begripliga i sig utan kulturen skapar begripliga kroppar
genom den heterosexuella matris som kräver en ordning med två tydligt identifierbara kön/genus.”22
De kroppar som skapas är den kvinnliga/feminina och den manliga/maskulina, vilka också
förväntas begära den motsatta kroppen. Alla andra typer av begär, som till exempel samkönat begär,
eller transvestitiska begär, blir osynliggjorda och heterosexualiteten obligatorisk. Samtidigt behöver
17

Eriksson 2007.
Toijer Nilsson 2000.
19
Mia Franck, Frigjord oskuld: Heterosexuellt mognadsimperativ i svensk ungdomsroman, Åbo: Åbo
akademis förlag, 2009.
20
Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda, Stockholm: Atlas, 2002, s. 65.
21
Ibid., s. 74f.
22
Rosenberg 2002, s. 71.
18
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heteronormativiteten sin motpol i homosexualiteten för att kunna existera, och därför finns alltid
möjligheten att försöka förstå tystnaden, eller det som sägs mellan raderna, i ett verk. I min läsning
av de tre första böckerna i Skuggserien utgår jag alltså från Butlers tes att sexualitet, genus och kön
är performativa.23
2.2 En queer läsning
I min analys av Skuggserien utgår jag från att det givna för respektive karaktär är heterosexualitet,
och letar efter sprickor i den fasaden. Franck skriver ”[…]heterosexualiteten är norm och detta
återskapas i berättelserna. Främst innebär återskapandet att normen inte direkt ifrågasätts. Om
motsatsen inte uttryckligen betonas, är de gestaltade karaktärerna heterosexuella”.24
Heteronormativitet tar sig uttryck så, att alla andra sexualiteter synliggörs bara som avvikande från
den.25 Det är också viktigt att betona att med ordet sexualitet avses inte den sexuella akten, utan
snarare handling i allmänhet.26 Rosenberg presenterar flera definitioner av ordet queer och jag har
beslutat mig för att använda den som jag tycker verkar mest fruktbar för läsning av Skuggserien:
”Queer som beteckning på icke-normativa köns-/genuspositioner inkluderande de heterosexuella.”27
Den definitionen tillåter analys av ungdomarna i Skuggseriens handlande utifrån föreställningen att
sexualiteten är rörlig.
Rosenberg skriver att en queer läsning förhåller sig till texten som att den är heteronormativ,
men inte heterosexuell. Det queera i en text finns alltid bredvid det heteronormativa, och ”Den
majoritetskultur som anser sig vara heterosexuell genomsyras i själva verket av ögonblick som är
queera.”28 Att man således skulle kunna ta en heterosexuell text och göra den queer, är en felaktig
tolkning. Det queera finns från början och kulturen, och texter, läcker av det.

23

Rosenberg 2002, s. 71.
Franck, s. 276.
25
Ibid., s. 15.
26
Ibid., s. 18.
27
Rosenberg 2002, s. 12.
28
Ibid., s. 120. 	
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3 RELATIONERNA OCH DOLDA BEGÄR
Jag har valt att genomgående använda Carolins feminina namn utom när det är väsentligt för
karaktärerna jag diskuterar att de uppfattar Carolin som Carl. I de fallen har jag skrivit Carolin/Carl,
och i Leónies fall bara Carl (eftersom hon aldrig förstår att de är samma person). Jag använder mig
utan undantag av feminina pronomen när jag syftar på Carolin.
3.1 Berta och Carolin
Berta är berättare och tillsammans med Carolin en av bokens protagonister, således är det henne vi
kommer närmst när vi läser. Hon beskriver sig själv för läsaren som en färglös person, och kan vid
första anblick antas ha funktion som förnuftig motvikt till den utsvävande Carolin. Går Berta enbart
att tolka som representant för den heterosexuella orubbliga ordningen som förfasas över lek med
kön, genus och sexualitet? Eller finns det scener där Bertas tankegångar eller handlande ”läcker
queerhet”? Carolins erotiska relationer med de övriga ungdomarna i böckerna har ofta diskuterats i
forskning om Skuggserien, medan jag uppfattar det som att diskursen kring Berta enbart behandlar
hennes utveckling till vuxen människa, men en människa utan kön/genus/sexualitet. Men Eriksson,
som noga går igenom Bertas person, utveckling och relation till Carolin i sin uppsats, ställer
följande fråga; ”Varför blir hon [Berta] svartsjuk på att Carolin romantiserar med andra kvinnor? Är
det för att hon egentligen vill att Carolin ska ägna den uppmärksamheten åt henne?”29 Som Eriksson
påpekar, uppvisar Berta något som snarare skulle beskrivas som svartsjuka än avundsjuka när
Carolin ägnar andra människor uppmärksamhet. Sedan nämner Eriksson inte möjligheten igen, och
frågan lämnas obesvarad. Jag kan inte självklart tillskriva Berta ett begär riktat mot Carolin, men
jag vill inte heller helt avfärda tanken. Nedan gör jag en läsning av Bertas förhållningssätt till
Carolin som möjligt erotiskt laddat.
Carolin hävdar att hon och Berta är halvsyskon, men varken läsaren eller Berta får någonsin
veta om det är sant eller inte. Hennes känslor inför att ha Carolin som sin syster är ambivalenta:
”Hon var min syster… Eller var hon det inte…? Tusen saker talade för det. Nästan lika många
talade emot…” (Bok 2, s. 106) och ”Strängt taget fanns det inga som helst bevis för att vi verkligen
skulle vara systrar, det visste hon lika bra som jag” (Bok 2, s. 217). Det finns två möjliga tolkningar
av Bertas ovilja att tro på Carolin. Dels går det förstås att tolka Bertas misstro som att det faktiskt är
en ganska liten chans att de är systrar, och som Egardt påpekar har Berta kanske sett Carolin spela

29

Eriksson 2007, s. 37.
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alltför många roller för att våga tro på att den som spelas för just henne skulle kunna vara sann.30
Men det går också att tolka misstron som att hon hoppas att det inte ska vara så.
- Är du fortfarande arg på mig? ropade hon [Carolin].
- Nej, jag är glad.
- Vad då för?
- För att du är du! Antingen vi nu är systrar eller ej!
- Skulle det inte spela någon roll menar du?
- Nej, inte för mig. Vänskapen är mycket viktigare.
Hon stannade upp och betraktade mig tankfullt.
- Ja, för dig kanske. Men inte för mig. Du har din familj, Berta. Men jag har ingen. Jag vill bli erkänd
som din syster! Jag måste!
- Även om jag skulle tycka mer om dig än alla systrar i världen? (Bok 3, s. 152)

Det eventuella släktskapet mellan Berta, hennes syskon och Carolin borde utesluta erotiska känslor
men gör det enligt min uppfattning inte. När Carolin kommer till Bertas familj som jungfru, och
inte heller Berta vet att de kanske har samma pappa, blir Roland, Bertas äldre bror, förälskad. Den
enda skillnaden på Berta och Rolands beteenden och känslor kring Carolin, som jag ser i min
läsning, är att Roland är pojke och Berta är flicka. Butlers heterosexuella matris förklarar ju hur
förväntningarna på, och görandet av kön/genus tvingar människor till att förstå sig själva och andra
först och främst som heterosexuella, tills en motsats bevisats.31 Roland tolkas som förälskad (av
Berta och av läsaren) för det är vad som förväntas enligt heteronormen, och Berta tolkas som
nyfiken på en annan spännande flicka. Det finns en scen i början av första boken som jag tycker
illustrerar Bertas dragning till Carolin, när Berta går upp till Carolins rum och finner att Roland
redan är där:
Jag reste mig och sade att jag skulle gå. Jag hörde själv att jag lät kort på rösten, men jag hade ingen lust
att sitta där som ett skrynkligt gammalt förkläde. Jag kände ju att de bara ville bli av med mig.
Roland flinade till, men Carolin reste sig.
- Du har ju nyss kommit. Jag vill att du ska stanna.
[… ] Sedan tittade hon på Roland och sade att vi gott kunde byta plats så att jag fick sitta på sängen
istället. Bredvid henne. Men Roland låtsades inte höra, jag måste själv be honom flytta på sig. Då blev
han tydligen sårad och gick strax sin väg. (Bok 1, s. 47)

För Berta är det självklart att Roland och kanske även Carolin hyser erotiska känslor för varandra,
att det är hon som är ”förklädet”. Också Roland uppfattar situationen så, men inte Carolin. Jag vill
understryka att jag inte uppfattar det som att Carolin ger Berta en invit, men däremot att hennes
nonchalans gentemot Roland kanske visar att hon inte märker av det intresse som riktas mot henne.
Att hon hellre sitter bredvid Berta än Roland kan också indikera att hon känner av Rolands
30
31

Egardt 1999, s. 10.
Rosenberg 2002, s. 71.
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förälskelse och ämnar ”göra sig av med” honom. Eftersom Berta, som ovan nämnts, inte förväntas
hysa ett samkönat begär, kan Carolin sägas neutralisera sin intimitet med Roland när hon skapar
plats åt Berta i sammanhanget. Berta som är ”ofarlig” i sin stabila köns/genus-identitet. Men när
Carolin erbjuder Berta platsen bredvid sig, är det tydligt att Berta lika mycket som Roland längtar
efter att sitta nära Carolin.
3.2 Berta och Carolin/Carl
Eriksson påpekar, med hänvisning till Hestads avhandling, att Bertas syn på kön är essentialistisk,
”vilket åsyftar ett perspektiv som utgår från […] att det finns en i kvinnor och män medfödd
inneboende skillnad”32 och att det därför är omöjligt för henne att förstå att en person kan vara både
Carolin och Carl. Berta känner obehag av Carolins sätt att ”lura” sin omgivning och tycker att det är
osant av henne att uppträda som man när hon egentligen är kvinna. Helt kort ska också nämnas att
Bertas känsla inför Carolins lek med kön också måste tolkas som ett berättartekniskt medel från
Gripes sida för att uttrycka tiden som romanerna utspelar sig i, eftersom böckerna är skrivna på
1980-talet. I tidigare forskning har också ofta påpekats att synen på kön, genus och sexualitet i
Skuggserien snarare speglar Maria Gripes samtids syn, än 1910-talets. Skuggserien utspelar sig från
1911 och några år framåt, och homosexuella handlingar var straffbart fram till 1944. Värt att ha i
åtanke är dock att homosexualitet enligt lag räknades som sjukdomstillstånd ända fram till 1979.33
Den normativa synen på sexualititet som uttrycks i ett verk, står (uppenbart) inte för sig själv, utan
måste härledas till kontexten den tillkommit i.34
Det finns en scen i andra boken när Berta betraktar Carolin/Carl och Rosilda på avstånd, och
hon ser Carolin/Carl smeka Rosildas kind och kyssa henne på pannan:
Det var en kärleksscen jag bevittnade, kysk och vacker, men ändå? Vad tänkte Carolin på?
Glömde hon vem hon var? Vi kunde också visa varann ömhet, Carolin och jag. Men jag visste att hon var
flicka. Det var skillnaden. (Bok 2, s. 341)

Vem menar Berta att Carolin är, när hon ställer frågan här ovan, om inte sitt kvinnliga kön? Bertas
syn på kön och begär förhåller sig väl till den heterosexuella matrisen. Berta förstår Carolin som
kvinna, en som således borde uppträda på ett feminint kodat sätt, och begära en man på rätt sätt. För
Berta är den enda förklaringen till Carolins beteende när hon flirtar med Rosilda att hon måste
32
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glömt vem hon ”är” och har börjat tro att hon är man. Berta går alltså (i och med ovan citerade
stycke), för att hårdra det, i sin egen fälla när hon grubblar över Carolins uppträdande. Hon ser
Carolin spela man så äkta att hon till och med får begär till det ”motsatta” könet. Men längre än så
sträcker sig inte Bertas förståelse för skapandet av kön; Det faller henne aldrig in att Carolin kanske
flirtar medvetet med Rosilda, inte som en del av sitt uppträdande som Carl, utan för att hon vill.
Eriksson menar att det skulle kunna finnas ett samkönat begär kopplat till Carolins förklädnad – att
hennes intresse för kvinnor väcks när hon är förklädd till man.35 Eriksson använder sig av
Rosenbergs begrepp transvetstitiskt begär för att förstå hur Carolin skapar attraktion hos kvinnor,
och vidare också för att styrka sin tes om Carolins homoerotiska begär. Begreppet åsyftar en
persons begär att klä sig som sitt motsatta kön.36 Under nästföljande rubrik, ”Rosilda och
Carolin/Carl”, diskuterar jag Erikssons tes mer ingående.
Berta menar alltså att skillnaden på hennes egen relation till Carolin, och Rosildas relation
till Carolin, är vetskapen om Carolins biologiska kön. Skillnaden kan också tolkas som den att
eftersom Berta vet att Carolin är flicka, är hon också begränsad i vad hon kan känna inför henne,
vilket Rosilda inte är. Enligt Berta är Rosildas (och kanske hennes egna) känslor till Carolin
omöjliga, medan Arilds är möjliga (även om han inte vet om det själv). Men eftersom Rosilda är
omedveten om hur det förhåller sig får hon tillfälle att spela ut sina erotiska fantasier med
Carolin/Carl. Berta påpekar att:
Carolin hade valt att spela en stor roll, en huvudroll i Arild och Rosildas liv - med den påföljd att hon
tillsvidare bara kunde åta sig en mindre roll i mitt liv. (Bok 2, s. 227)

Är det ett uttalande som tyder på att Berta är svartsjuk på att Carolin väljer att vara Carl framför
Carolin, och således väljer relationerna till tvillingarnas framför relationen till Berta? Eriksson
poängterar att relationerna som Carolin/Carl har till Arild, Rosilda och Leónie enligt Bertas sätt att
förstå kön alla är ”fel.” En relation, eller en attraktion, kan bara beskrivas som sann om båda
parterna är medvetna om varandras biologiska kön och vad den informationen ger för möjligheter
och begränsningar. Men som Eriksson påvisar, och som jag håller med om, blir Bertas syn på kön
mer och mer konstruktivistiskt ju längre tid hon spenderar med den förklädda Carolin/Carl.37 I
följande utdrag diskuterar Berta med sig själv, när hon iakttar Carolin/Carl och Arild på promenad i
rosenträdgården:
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De gick sakta sida vid sida. Två tankfulla ynglingar med huvudena lätt framåtböjda, barhuvade bägge två,
den ena blond, den andre något mörkare. De var lika smärta, lika elegant klädda. Arild var något längre
till växten.
Som jag såg dem nu var det svårt att tänka sig att den ena skulle vara en flicka, Carolin. Det var två
unga män som gick där nere och filosoferade, två goda vänner.
[…]
Arild och Carl - jag måste titta bort en lång stund och reda reda ut begreppen för mig, göra klart att det
var Carolin som gick där nere förklädd. (Bok 2, s. 228f.)

Det går att tolka Berta i utdraget här ovan, och i tidigare citerade citat, som att hon menar att det
faktiskt är möjligt att uppträda så sant maskulint att Carolin trots sitt biologiska kön (som Berta
förstår det), blir man genom självvald performativitet. Det kan visa varför Berta genomgående vill
bevisa sin egen köns/genus-identitet med ord som ”[…] hon [Carolin] klippte av sig sina långa
tjocka flätor. Jag förstår inte hur hon kunde? Bara för att kunna uppträda som pojke offrade hon
flätorna. Det skulle jag då aldrig ha kunnat.” (Bok 3, s. 198). Då understryker hon sin förfäran
genom att själv ta avstånd från Carolins handling, den som gör att Carolin enklare kan föreställa
man. Således anses det, i alla fall tillfälligt, vara möjligt att göra kön enligt Berta. En queerteoretisk
tolkning är alltså helt förenlig med hur Carolin/Carl skapar sitt maskulina kön/genus. Liksom
Eriksson påpekar har Carolin inte bara skapat sig ett nytt genus, utan ”[…] också konstruerat en
manlig kropp och det har lyckats så väl att hon framstår som en ovanligt äkta man.”38 Detta är helt i
enlighet med Butlers resonemang om hur både kön och genus skapas i relation till varandra, genom
upprepning av en föreställning om dessa.39 Om vi förstår det som att Berta antyder att hennes eget
kön skapas (bland annat) genom det långa håret, är tolkningen av Bertas syn på kön som
essentialistisk bara delvis sann.
3.3 Rosilda och Carolin/Carl
Carolin/Carl och Rosildas relation inleds en natt med dans i en spegelsal på Rosengåva. När Carolin
berättar om mötet och Berta säger ”Jag önskar jag hade varit med” (Bok, 2 s. 182) blir Carolin, som
Eriksson påpekar, märkbart irriterad. Eriksson tolkar det som att Carolins irritation kommer sig av
att Berta genom sin fråga negligerar möjligheten till erotisk stämning Carolin och Rosilda emellan,
för att de båda är flickor, och att Carolin är upphetsad över mötet. Eriksson grundar detta på att
Carolin aldrig uttrycker att det är ett problem att Rosilda blir förälskad i henne.40 Rosilda å sin sida
är från första stund mycket tydlig inför Berta med att hon känner sig dragen till Carolin/Carl: ”Hon
38
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[Rosilda] skrattade okynnigt, ryckte åt sig blocket och skrev ett par ord. Sen höll hon upp det för
mig och ögonen glittrade hemlighetsfullt. Jag läste: ”Den ende = Carl = Carlos?” (Bok, 2 s. 197). I
tredje boken berättar Rosilda för Berta att hon och Carolin/Carl fortfarande ses i spegelsalen för att
”hitta på små scener” (Bok 3, s. 214). Eftersom Rosilda är stum skriver hon sina repliker i ett
samtalsblock, och Carolin/Carl får spela upp dem. Det är tydligt, om än dolt bakom skämtsamt
manér, att dessa scener är erotiskt laddade. Men att Rosilda vill förföra och förföras kopplas
samman med hennes längtan bort från det isolerade slottet, och hennes längtan efter romantik som i
de böcker hon läser. Carolin förklarar deras relation för Berta med att de båda älskar teater.
- Har du aldrig tänkt på att det finns en risk med att hon tror att du är pojke?
- Nej varför det?
- Hon kan bli förälskad i dig. Är du aldrig rädd för det?
Carolin gav till ett förtjust kluckande skratt.
- Nej vet du vad! Vilka fantasier!
- Det är ingenting att skratta åt. Det skulle mycket väl kunna hända, och det begriper du nog.
[…]
- Vad då? Nu förstår jag inte alls? Vi leker ju bara. Vi dansar, vi drömmer. Kan du inte unna oss det?
- Men om hon menar allvar, Carolin?
- Det gör hon inte… Inte Rosilda inte.” (Bok 2, s. 277).

Men kanske menar Rosilda allvar? När Carolin träder fram för Rosilda, och visar sig i
kvinnokläder, reagerar Rosilda först med tystnad. Fastän Carolin ber henne vill hon inte skriva
något i sitt samtalsblock, men när Carolin ska gå kommer Rosilda fram och tar hennes händer, och
Carolin uppfattar det som en sorts förståelse. Eriksson menar att Rosildas reaktion möjligen visar att
Rosilda är beredd att fortsätta deras erotiska relation, oavsett Carolins kön.41 Eriksson tar förvisso
stöd för den tolkningen i ytterligare en scen, som utspelar sig i fjärde boken, en scen som således
ligger utanför mitt valda material, men jag vill ändå hålla med. Kanske att hon faktiskt bara har
”lekt” förälskad. Eller så anser hon att Carolins kön inte spelar någon roll i en eventuell romans. I
sådant fall får Rosildas stumhet en än starkare innebörd, eftersom homosexuella begär ofta tystas i
berättelser.42 Om Rosild läses som en karaktär som agerar icke-heterosexuellt, kan hennes stumhet
möjligtvis läsas som inte bara ett uttryck för sorg över en död mor, utan också sorg över en
undantryckt upplevd identitet.
En annan aspekt av konversationen ovan är Bertas oro inför Carolins lek med kön, som jag
tidigare nämnt, men också Carolins sätt att stöta hennes oro ifrån sig. Det går dels att tolka den här
konversationen i linje med Eriksson, som ett tecken på att Carolin faktiskt också är dragen till
Rosilda och vill hemlighålla deras relation för Berta genom att skoja bort den. Men jag tolkar det
41
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som att Carolin faktiskt är obekymrad inför det faktum att Rosilda skulle kunna vara förälskad.
Carolin är medveten om romansen och hon tycker om den, men hon känner ingen erotik, bara
romantik. ”Vi dansar, vi drömmer” (Bok 2 s. 277), Carolin längtar liksom Rosilda bort, och spelar
med i allra högsta grad. Men frågan är, i Carolins spel, är hon en ung man som förför en ung
kvinna, eller är hon en ung kvinna som förför en annan ung kvinna? Här vill jag återkomma till
Erikssons tes, den att Carolin skulle hysa begär till kvinnor (Rosilda, Leónie) när hon är klädd som
man, och att det skulle kunna förklara Carolins längtan att klä sig i manskläder, att hon får leva ut
”förbjudna” begär. För att understödja sin tes lyfter Eriksson det faktum att Caroline aldrig är
tvungen att klä sig som man, utan att det alltid är ett val hon gör.43 Jag håller med om att det är
tydligt att normregler upplöses för Carolin när hon är förklädd. Som jag förstår Carolin består
hennes begär dock i att begå normöverskridande handlingar överlag, men inte specifikt erotiska
handlingar. Denna tolkning anser jag också stärkas av en replik som Carolin fäller efter ovan
citerade konversation:
-Jag ska säga dig en sak! Du ska vara glad att jag uppklätt förklädd här, för vad tror du skulle ha hänt om
jag kommit hit som flicka? Då kunde ju Arild ha blivit förälskad i mig, och det skulle i så fall ha blivit
betydligt allvarligare. Det har du inte tänkt på. (Bok 2, s. 278).

För varför skulle den förälskelsen ha varit värre enligt Carolin? Eriksson skriver:
Att Carolin utrycker att det vore farligt att Arild blev kär, kan förklara hennes obehag och ovilja att inse
faktumet när detta sedan händer […] Är det så att Carolin känner obehag inför andras
homosexuella kärleksyttringar?44

Jag menar att Erikssons tolkning är felaktig eftersom Carolin i sin replik menar att Arild skulle
blivit förälskad i henne som flicka. Jag anser istället att repliken avslöjar ett ignorerande av
möjlighet till homosexuella relationer, då de för Carolin är så långt borta att det inte ens föresvävar
henne att Rosildas känslor för henne skulle kunna vara allvarligt menade. En eventuell kärlek från
Arilds håll riktad mot Carolin som kvinna skulle ha varit ”allvarligare” eftersom den kärleken ju
skulle vara heterosexuell, således möjlig och därför i förlängningen kanske tvungen. Där menar jag
att anledningen till Carolins avståndstagandet från Arild visar sig: hon känner rädsla för hans, men
inte för Rosildas, känslor. Carolin menar alltså att om hon uppträtt i enighet med sitt biologiska kön,
så skulle det ha möjliggjort en reell romans. Men så länge hon gömmer sig bakom sin förklädnad är
relationerna till Rosilda, Arild och Leónie på lek, eftersom de är omöjliga enligt Carolins sätt att se
43
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på saken. Jag uppfattar alltså Carolins replik här ovan som en möjlig förklaring till hennes spel och
förklädnad. Carolin klär sig som man, inte för att kunna leva ut begär till andra kvinnor, utan för att
komma undan sin givna roll som kvinna.
3.4 Arild och Carolin/Carl
Arild skriver ett brev till Berta i tredje boken, där han beskriver hur han kysst Carolin/Carls
handled. Kyssen var ”ämnad som en broderlig ömhetsbetygelse” men ”i det ögonblicket avgjordes
mitt öde”. Vidare skriver Arild ”En dag skulle det lyckas mig att flytta över mina känslor för Carl
till Berta… Men hoppet om en sådan lycka har jag nu förlorat.” (Bok 3, s. 170). Arild inser att han
är förälskad i en annan man, och att det är omöjligt att överföra känslor. Arild säger till Berta,
alldeles i början av deras bekantskap, att han skulle kunna tänka sig att gå i kloster. Sedan säger
han, ”Det skulle aldrig Rosilda” (Bok 2, s. 104). Det kan tolkas som ett uttryck för att Arild redan är
medveten om sin dragning till det manliga könet, också redan innan han blir förälskad i
Carolin/Carl. Att ”gå i kloster” kan ses som ett uttryck för att slippa ”kämpa med” sin sexualitet i
allmänhet, men runt Arilds replik ekar det outsagda, det att den skulle kunna betyda att han redan
tidigare bestämt sig för att leva med att förtrycka sina begär.
En bit in i tredje boken förlovar sig Arild och Leónie vilket egentligen bara sker på grund av
påtryckningar från omgivningen. Arild skriver till Berta att han ”efter en tids plågsam tvekan
beslutat ingå förlovning med mademoiselle Leónie Dufour” (Bok 3, s. 230). Berta kommenterar att
hon blir beklämd av tillkännagivandet, kallar idén vansinnig och återger för läsaren vad som stått i
brevet ”Kärlek förväntade sig förstås ingen av dem i äktenskapet, möjligen en smula tröst i en grym
värld” (Bok 3, s. 230f.). Äktenskapet planeras när Carolin för en tid är borta från Rosengåva och
Berta poängterar att det aldrig hade hänt om Carolin varit där. Det kan dels tolkas som att Carolin
har så stor inverkan på Arild att hon skulle fått honom att vägra lysning. En mer rimlig tolkning är
den att ifall Carolin/Carl hade varit där hade Arilds (och Leónies) känslor för henne, hindrat honom
från att förlova sig. Arilds uttryck ”en plågsam tvekan” (Bok 3, s. 230) kan antas bestå i valet att
följa sitt hjärta som älskar Carolin/Carl eller att välja trygghet i ett normativt förhållande. Valet
faller på det senare, möjligtvis på grund av täckmanteln Leónie utgör för hans samkönade begär (de
hinner dock inte gifta sig innan Leónie dör). Arild infogar sig genom sitt beslut i en lång historia av
heterosexuella äktenskap på grund av dess ekonomiska/sociala funktion.45
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När Arilds råkat se Carolin/Carl naken, och således ”avslöjat” henne, säger han till Berta ” Mina känslor var alltså inte onaturliga. Det var en flicka jag hade förälskat mig i. Och jag borde
blivit glad. Men jag kände mig enbart lurad.” (Bok 3, s. 315). Arild är rasande på Berta och
Carolin/Carl som låtit honom leva med känslan av att känna något förbjudet. Hans skam över att ha
haft ”onaturliga” känslor lättas inte när han får veta att Carl egentligen är Carolin. Franck skriver
om hur tystnad används av karaktärer för att undanhålla, vad de vet är, avvikande sexualitet. De vet
var deras begär ska riktas, och det är mot en person av det motsatta könet.46 Arild menar att om han
hade vetat att Carolin var en flicka, och att hans begär således varit ”naturligt” och inte avvikande,
skulle han ha vågat bekänna sin förälskelse. Det föresvävar honom inte att Carolin, om hon haft
samma uppfattning om deras relation och om romantik, skulle avslöjat sig för honom. Arild säger
till Berta ”Tänk så annorlunda allting kunde ha varit… vi kunde varit gifta nu…Carolin och jag.”
(Bok 3, s. 316). Den här synen på romans som en självklar följd av begär till en av motsatt kön har
jag nämnt tidigare, och här vill jag mena att Arilds förståelse av situationen liknar Carolins, som jag
diskuterar ovan under rubriken ”Rosilda och Carolin/Carl”.
Vid ett tillfälle, innan Arild fått veta sanningen, talar han om Carolin/Carl och Rosilda med
Berta, och påpekar att:
-Det finns inget som är hopplöst för dem. Ingenting förbjudet. Som det ju är för mig.
[…]
Jag [Berta] visste ju att det i själva verket var tvärtom. Om några känslor var hopplösa och förbjudna var
det i så fall Rosildas. (Bok 3, s. 204)

Berta har med de förmildrande orden ”om några” och ”i så fall”, vilket antyder att Berta själv
(kanske) inte tänker så, men hennes tankar avslöjar ändå att det naturliga är att se på samkönade
relationer som hopplösa. Det understryker återigen att heteronormativiteteten är underförstådd.
Dessutom antyder Bertas tankar att Arilds förälskelse egentligen är att förstå som legitim eftersom
den kan sägas se Carolins/Carls inneboende kvinnlighet. Det finns många exempel i litteraturen där
förklädda flickor får pojkar att bli kära i dem, för att sedan avslöja sig och ”rädda” relationen
genom att vara flickor. Både Eriksson och Österlund nämner Dårfinkar och dönickar av Ulf Stark,
och Janne min vän av Peter Pohl.47 Men så är inte fallet med Carolin/Carl och Arild. Tvärt om är
det mannen som som Arild blir förälskad i, och kanske är det just det som gör honom så upprörd.
Efter att Carolin trätt fram som kvinna, och Arild till viss del förlåtit henne för hennes lögn,
beskrivs Arilds sinnesstämning som svårmodig:
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Så fort Carolin kom in i rummet blev han genast osäker och började bete sig krystat och onaturligt.
Mycket tydde också på att han var allvarligt förälskad i henne. När han trodde att ingen såg det, kunde
han stirra på henne som en gudomlig uppenbarelse. (Bok 3, s. 341)

Berta tolkar alltså Arild som förälskad. Tidigare har Berta beskrivit Arilds uppträdande: ”Carolin
var han [däremot] aldrig blyg för” (Bok 3, s. 102). Eriksson påpekar det märkliga i att Berta
plötsligt förstår Arilds tungsinne som förälskelse, fastän han när han var uttalat förälskad i
Carolin/Carl beskrevs som social och aktiv i deras relation.48. En troligare förklaring till Arilds
osäkerhet kring Carolin, är att hon har lockat fram känslor hos honom som han skäms över. Hennes
förklädnad har ju fått honom att känna ett homosexuellt begär som i förlängningen skulle kunna få
honom att känna begär till en ”riktig” man, och därför känner han sig lurad.
3.5 Leónie och Carolin/Carl
Fransyskan Leónie är avlägsen släkting till tvillingarna och kommer in i berättelsen i tredje boken.
Hon beskrivs som sjuklig och klen. Leónie undervisar Carolin/Carl i franska och blir snart förälskad
i henne (enligt Arilds brev (Bok 3, s. 171) är hon det redan när de umgås i Frankrike). Leónie och
Carolin/Carl dansar också de i slottets spegelsal, som nu är en erotiskt laddad plats, efter att Rosilda
och Carolin/Carl haft sina möten där.49 Är det Carolin som tar Leónie dit? Eriksson menar att
Carolin njuter av Leónies förälskelse därför att hon själv också känner sig dragen till Leónie. Den
tolkningen understödjer Erikssons tes att Carolin, när hon är klädd som man, känner sig erotiskt
dragen till kvinnor (Rosilda, Leónie) men förefaller ointresserad av män (Arild). Leónie går mer
och mer in i psykisk sjukdom och när Carolin/Carl försvinner från slottet en tid bestämmer sig
Leónie för att dö. Berta besöker Leónie på hennes rum, där hon sitter och klipper ut stora
pappershjärtan:
- Avskedsbrev…? sade jag.
Ja. De fick inte sändas iväg förrän efter hennes död, förklarade hon.
[…]
- Jaså, Leónie tänker dö, sade jag så likgiltigt jag kunde.
- Jag vill dö i landet av min älskade. Förstår du mig?
[…]
Hon såg på mig med sina farligt lysande ögon och bedyrade att hon visste vad som var bäst för henne. Och
det var att dö! Det fanns ingen återvändo.
- Men varför Leónie? Varför skulle det vara bäst?
Hon vände sig bort, och rösten blev gäll:
- Fråga Bertas bror! (Bok 3, s. 326, 327, 328)
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Arild och Rosilda accepterar, på olika sätt som jag beskrivit tidigare, Carolins framträdande som
kvinna. Men Leónie vägrar se att Carolin och Carl är samma person:
[Leónie] Ville inte förstå. Som ett mycket litet barn låg hon där och frågade efter Carl. Var fanns han nu?
När skulle han komma? Vart hade han tagit vägen?
Hon hade skrivit brev till Carl, påstod hon. Men när Carolin bad att få det- eftersom hon och Carl ju
var samma person- blev Leónie alldeles utom sig. (Bok 3, s. 338)

Det är Carl Leónie älskar, därför måste hon dö. Eriksson tolkar det som att Leónie dör för att Carl
ska kunna försvinna helt, eftersom Leónie inte accepterar att Carolin är densamma som Carl.
Eriksson menar att Leónie straffas med döden för att hon vägrar foga sig i den heterosexuella
matrisen, vilket skulle betyda att ge upp sin kärlek när den hon älskar visar sig vara en kvinna.50 Jag
uppfattar också Leónies död som tvungen för att undvika konfrontationen om romans mellan henne
och Carolin. Möjligheten till romans med Arild, Rosilda (och Berta) avskrivs tidigare, så i slutet av
bok tre finns ingen möjlighet till samkönat begär kvar i berättelsen.
3.6 Carolin träder fram
I första boken klipper Carolin av sig sina flätor, så att de kan fästas under mössor och snibbar när
hon ska föreställa kvinna, och tas bort när hon vill föreställa man, vilket bara är på kvällar och
helger till en början. Det är en tydlig gestaltning av hur Carolin till en början konstruerar sitt kön
som hon vill. I andra boken blir hon man på heltid, från det att de anländer till Rosengåva, och
kräver att Berta från och med då kallar henne för Carl, även om ingen skulle vara i närheten. I tredje
boken återgår hon till att vara kvinna, och ”träder fram” som människa.
-[…] För nu vet jag vem jag är, Berta. Nämligen alldeles samma människa, oberoende av kön. Jag är inte
ett dugg rädd för det här. Och jag har på känn att det är dags nu! Jag tänker inte vänta tills jag blir
avslöjad.
- Du menar att du föredrar att avslöja dig själv? Hon gav mig en blick. Stolt och tillrättavisande.
- Jag avslöjar mig inte, Berta. Jag träder fram.
- Förlåt mig Berta! Jag blir så olycklig när du låter sådär kall och inte vill förstå. Jag har faktiskt tänkt
igenom det här noga. Det är just för att slippa förställa mig och spela teater i verkligheten som jag vill
uppträda som mig själv nu. Och bli Carolin igen.
-[…] De ska få veta sanningen nu! Allesammans.
-Men snälla…
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Jag tog mig för pannan. Det snurrade i huvudet. Var det hon eller jag som var galen? Inte kunde hon
väl…?
[…]
-Du måste tänka på alla stackare som varit förälskade i den där Carl. De kan ju få slag. (Bok 3 s. 331-333)

Carolin väcker Berta mitt i natten och berättar sin plan. Tidigare har Berta alltid propsat på att hon
ska avslöja sig, men nu plötsligt, när det är på väg att ske, ändrar Berta sig. Hon tror att de som får
veta ”kan få slag”, och hon talar om ”den där Carl”, utan att reflektera över att Carolin enligt Bertas
sätt att se på kön nu ska visa sitt sanna jag, och att Carolin resignerar inför det sociala ödet att göra
sig till kvinna. Eriksson tolkar Bertas oro, och Carolins lättja inför avslöjandet: ”Detta visar att
Berta lägger stor vikt vid kön medan Carolin i de tre första böckerna inte gör det.”51 Det är sant att
Berta (som jag tidigare visat) blir nervös av leken med kön/genus/sexualitet, och jag tolkar
anledningen till hennes förskräckelse som att hon blir rädd för hur de som haft en erotiskt laddad
relation till Carolin ska reagera. Det ska avslöjas för Rosilda att Carolin och hon haft en, enligt
Berta, onaturlig relation. Berta fruktar att resten av slottet, liksom Arild, ska bli rasande när de får
veta att de blivit lurade.
Carolins inställning är att hon är samma person oavsett kön, och hon tar för givet (och har
rätt i) att relationerna till Arild och Rosilda (och Leónie, på sitt sätt) ska lösa sig när hon träder
fram. Men Carolin betonar att hon bestämt sig för att sluta spela teater i verkligheten, vilket
indikerar att hennes karnevaliska framträdanden som man egentligen aldrig varit annat än spel,
fastän hon levt som man under en längre tid. Därför, uppfattar jag att Carolin njuter av bekräftelse i
allmänhet, och inte i synnerhet, från kvinnor. Egardt framhåller, och jag håller med henne, att
Carolin aldrig är ett passivt objekt som hopplöst blir föremål för förälskelse. Tvärtom är hon aktiv i
sin roll som förförare. Inuti är hon dock genomgående oförstående inför andras förälskelser i
henne.52
Carolin blir, som tidigare nämnt, mer obekväm av Arilds förälskelse än av Leónies och
Rosildas. Det går att tolka som ett uttryck för Carolins samkönade begär, men jag uppfattar hennes
reaktion snarare som ett uttryck för berättelsens syn på kön. Carolin blir obekväm av Arilds
förälskelse för att han är man, och kanske skulle fortsätta vara förälskad i henne även om hon trädde
fram. Jag vill förtydliga att jag alltså inte uppfattar det som att Carolin på något sätt skulle vara
erotiskt intresserad av Arild. Däremot ser Carolin inte heller någon anledning att fortsätta flirta med
Rosilda, eller andra kvinnor, när hon träder fram som kvinna. När Eriksson uppfattar detta som ett
försök att dölja sin sanna identitet, anser jag att Carolins ambivalenta känslor inför kön, genus och
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sexualitet bottnar i berättelsens förhållande till den heterosexuella matrisen, vilket jag förklarar mer
ingående nedan.53
-[…] jag ska möta dem som flicka nu. Jag vill visa dem! Vill bli så totalt övertygande att i samma
ögonblick som Carolin uppenbarar sig, ska Carl vara glömd för alltid! Förstår du? (Bok 3, s. 334)
Carl hade alltså förvandlats till Carolin. Men egentligen innebar det inga stora förändringar, för Caroline
ansträngde sig verkligen att uppträda diskret och inte framhäva skillnaden. Hon ville visa att det viktiga
var människan, inte könet. Det lyckades hon också med och blev snart respekterad som den hon var. (Bok
3, s. 341)

Som synes i citaten här ovan går det förhållandevis lätt för Carolin att byta tillbaka till sitt
ursprungliga kön/genus, utan att det stör varken henne eller omgivningen. Men om Carolin hade
bestämt sig för att fortsätta leva som Carl, vad hade hänt då? Är Carolin/Carl ”tvungen” att anpassa
sig till den heteronormativa ordningen, för att få fortsätta existera i berättelsen? Som jag tidigare
nämnt kan Leónies död ses som straff för att hon vägrar anpassning, men Carolin får leva. Carolins
anpassning blir hennes slutgiltiga tillbakagång till sin ”sanna” identitet, kvinna, eftersom den
oproblematiskt avslutar de erotiskt laddade relationerna mellan henne och de andra ungdomarna.
Lidström menar att samtliga böcker i serien är utvecklingsromaner, där ”mognad står i centrum”,
och menar att den mognaden är nådd i och med Carolins stabilisering i kön/genuset kvinna.54 Den
tolkningen gör gällande att Carolins transvestitiska begär bara var en ”fas”, som en 16,17 åring går
igenom för att sedan hitta fram till sin sanna identitet. Eriksson kritiserar Lidströms tolkning för att
ignorera Carolins homosexuella utsvävningar, och menar att med tanke på dem är det omöjligt att
tolka Carolins beslut att bli kvinna som ett uttryck för att hon ”funnit sig själv”, eftersom hon i och
med det gör avkall på en så stor del av sig själv (sitt samkönade begär).55 Men eftersom jag inte
utläst någon typ av gensvar i Carolins beteende som avslöjar att hon verkligen önskar ha en relation
med Rosilda eller Leónie (utan bara förälskelse från deras håll), anser jag Lidströms tolkning vara
korrekt. Dock med reservationen att den inre mognaden som hon nämner, inte är fullbordad och
sann i och med kvinnan Carolin.56 Eftersom Carolins lek med kön/genus och sexualitet i tredje
boken avstannar i en återgång till det som Berta, och Lidström, skulle kalla hennes sanna jag
(definierat utifrån kön), menar jag att skådespelet på Rosengåva slutar med definitiv återgång till
den heteronormativa verkligheten. (I fjärde boken, Skugg-gömman, spelar Carolin sin roll som man
igen vid ett par tillfällen. Men dels för att Skugg-gömman ligger utanför mitt avgränsade material,
53
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och dels för att jag uppfattar att Carolin också i slutet av fjärde boken bestämmer sig för att bli
kvinna, drar jag slutsatsen att sökandet efter identitet avstannar i och med”framträdandet” på
Rosengåva).
4 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS
Problematiken jag tagit upp kan kort beskrivas som att Caroline/Carl får människor att hysa begär
till henne, begär som protagonisterna tror är samkönat (Arild) eller faktiskt är det (Rosilda, Leónie).
Den enda som vet vem Carolin egentligen är (Berta) håller tyst. Det Berta iakttar, och förfäras över,
är hur tre människor som inte vet om Carolins biologiska kön förförs och förälskar sig i henne.
Carolins förklädnad går inte ihop med Bertas syn på kön som något inneboende och evigt.
Samtidigt finns vissa indikationer på att också Berta känner sig dragen till Carolin.
Mina frågeställningar för uppsatsen löd; Är Carolin/Carl en passiv projektionsyta eller
låtsas hon vara blind för de känslor hon väcker? Iscensätter Gripes romanserie en möjlighet till
gränsöverskridande begär, eller är det ett gränsöverskridande som bara anas och sedan avskrivs?
Carolin hyser ett transvestitiskt begär, som skulle kunna att tolkas som en konsekvens av/en
förutsättning för, ett dolt begär till personer av samma kön. När hon är flicka flirtar hon inte med
flickor, däremot flirtar hon med Arild som pojke. Min tolkning är att det är tydligt att för Carolin
upplöses normregler när hon är förklädd, och att det kan möjligen förklara hennes transvestitiska
begär. Men när Carolin helt utan sentimentalitet träder fram som kvinna lämnar hon Carl som en
roll hon spelar som en teaterroll. Inte som en del av sig själv, någon hon faktiskt har varit under en
längre period, vilket jag anser styrker min uppfattning att Carolins förklädnader inte är en funktion
för att kunna leva ut begär till andra kvinnor, utan snarare ett uttryck för att Carolin vägrar begränsa
sig i allmänhet. Jag uppfattar alltså att det primära för Carolins utklädnad är sökandet efter en stabil
identitet, och när hon tycker sig funnit den, i kvinnliga skepnad, avstannar sökandet. Men jag
uppfattar inte Carolins inträde i en stabil genusidentitet som kvinna som att Carolin har hittat sig
själv, utan snarare som att att texten till slut fogar sig efter den heterosexuella matrisen.
Min förståelse av Carolin och de runt omkring henne blir till slut att Carolin är en person
som både pojkar och flickor blir förälskade i, och att hon spelar gärna på de känslorna. Rosildas,
Arilds, Leónies och möjligtvis Bertas begär finns där. Men, de samkönade begär som möjliggörs i
serien i och med Carolins karnevaliska köns/genusbyte osynliggörs dels genom Bertas mer
uppenbara syn på homosexualitet som omöjlig, dels genom Carolins egen syn på sitt kön/genus och
dess möjligheter och begränsningar. Romanerna läcker queerhet, men städar noggrant upp efter sig.
Carolin längtar efter dramatik/romantik, och är medveten om och njuter av erotiken i
mötena med Rosilda och Leónie, men håller sig på sin vakt gentemot Arild. Kort sagt, Arilds
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känslor är heterosexuella och uppfattas därför som reella, Rosildas känslor är homosexuella och
således inte reella. De utgör i förlängningen inte ett hot mot heteronormen eftersom Carolin själv
inte hyser begär till någon av dem. Hennes förklädnad blir ett sätt att undvika konfrontation med de
förälskade, eftersom hon vet att en verklig relation med hennes spelade person är omöjlig.
Slutsatsen blir således att Carolins förklädnad i Skuggserien öppnar upp för genusöverskridanden
och ett ofarligt samkönat begär som får anas. Men när Carolin slutligen träder fram som kvinna, är
heteronormativiteten egentligen orubbad.
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