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Abstract  

Fingersmith is a historical novel with a clear, non-heteronormative agenda. It was published 

in 2002 by Sarah Waters, and it challenges the way the Victorian era viewed and oppressed 

non-heteronormative sexuality. The characters Susan Trinder and Maud Lilly, is exposed to 

both imprisonment, violence and abuse as a kind of collective punishment of “the mad 

woman”.  

The primary goal of this queer analysis is to see how ‘multisexual’ expressions can be 

traced in the roman, often conveyed through neo-Victorian symbols and the function of the 

colour ’red/crimson’. It also discusses how the neo-Victorian symbols (especially the 

important function of Maud’s white gloves) works as both a way of turning women mad and 

keeping them sane in a world determined to ’cure’ sexuality that differs from its hetero-

normative structure.  

 

Sammanfattning 

Fingersmith är en historisk roman med en tydlig icke-heteronormativ agenda. Den 

publicerades år 2002 och skrevs av Sarah Waters, och utmanar sättet den viktorianska eran 

såg på och förtryckte icke-heteronormativ sexualitet. Karaktärerna Susan Trinder och Maud 

Lilly utsätts båda för fångenskap, våld och övergrepp som en slags kollektiv bestraffning av 

”den galna kvinnan”.  

Målet med denna queerteoretiska närläsning är att undersöka hur multisexuella uttryck 

kan spåras i romanen, ofta förmedlade via neo-viktorianska symboler och den röda färgen. 

Den diskuterar även hur de neo-viktorianska symbolerna (Mauds vita handskar fyller här en 

viktig funktion) fungerar både som verktyg för att driva kvinnor till galenskap och rädda dem 

från den, i ett samhälle som kämpar för att ’bota’ den sexualitet som skiljer sig från den 

heteronormativa strukturen. 

 

 

 

Nyckelord: Fingersmith, Sarah Waters, Multisexualitet, Queerteori, Neo-viktorianism, 

Heteronormativitet, Litterär pornografi, Flerkönat begär  
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Inledning 

Att närma sig ett historiebruk som ofta upplevs som okonventionellt, statiskt och främmande 

kan kännas frustrerande, särskilt om diskursen i sig har en utgångspunkt hos exkluderade, 

förtryckta eller diskriminerade grupper. Vår generella uppfattning om vad som definieras som 

historia, och framför allt ”sann” historia, är i mångt och mycket problematisk. Vi lär oss tidigt 

i skolan att det finns en historia – den som trycks i läroböcker – och att denna bör accepteras 

som vedertagen sanning. Går det att lita på den historieskrivning vi exponerats för när det 

finns så många luckor och när perspektivet nästan alltid projicerats från ett och samma håll – 

från den styrande, privilegierade gruppen? 

 Det finns inte enbart en sann version av historien, och ändå är det sättet vi lär oss att 

närma oss historia på. Att den historiska romanen därför nu fått sig ett uppsving ger oss 

chansen att frigöra oss från den statiska historiesyn som finns framför allt i de västerländska 

samhällena, och ge utrymme för de i historien som aldrig fått sin röst hörd. Att i stället börja 

undersöka historien från olika perspektiv och ta hjälp av det kulturella minnet för att söka 

efter de bortglömda röster som motats undan och glömts bort, är en bra början i sökandet efter 

en mer opartisk historieskrivning. 

 På samma sätt är debatten kring begreppsliggörandet av sexuella identiteter ett 

tveeggat svärd. Efter att ha läst Sarah Waters Fingersmith och sekundärlitteratur om denna, 

har en tanke vägrat lämna mitt huvud: varför tolkas protagonisterna Susan Trinder och Maud 

Lilly uteslutande som lesbiska? Ett sexuellt begär behöver inte – på samma sätt som 

könskategorisering – nödvändigtvis vara binärt eller statiskt livet igenom. Hur hade det i 

stället blivit om vi bortsåg från den strikta kategoriseringen av sexuella identiteter och i stället 

accepterade det som en komplex och mycket svår diskurs att kartlägga, och således då i stället 

fick tid att analysera individens personliga erfarenhet och uttryck? 

 Det är därför viktigt att röra sig utanför det hetero-/homosexuella spektra vi är vana att 

förhålla oss till, för att inte begränsa närläsningen från början. Att kategorisera bokens 

karaktärer som heterosexuella eller homosexuella är problematiskt, och det speglar även den 

diskriminering som pan-/poly- eller bisexuella personer idag ofta utsätts för såväl i allmänna 

som i politiska sammanhang – den förutfattade meningen kring att ett begär behöver vara 

antingen eller. Det riskerar att upprätthålla de sexuella värdehierarkier som inte bara närvarar 

utanför politiskt inkluderande kretsar, utan tråkigt nog även inom queera rörelser, särskilt 

riktat mot bi-/ och pansexuella personer. I en studie som sociologen Hanna Bertilsdotter utfört 

år 2001, berättade flera bisexuella personer om hur de upplevde att deras sexualitet tolkades 
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och cementerades åt dem, vilket Ambjörnsson sammanfattat: ”Flera av dem beskriver hur de 

även blir misstänkliggjorda i den lesbiska världen. I vissa fall antas de egentligen vara 

lesbiska, men inte riktigt våga stå för det. I andra fall anklagas de för att inte vara helt 

pålitliga, eftersom de när som helst kan träffa en man och börja leva ’normalt’”.1 Jag vill 

frångå denna typ av kategorisering för att med ett förutsättningslöst queerperspektiv kunna 

arbeta med romanen. 

Begrepp, termer och statiska definitioner blir dessutom förlegade på grund av att de, 

precis som historieskrivningen, aldrig lyckas inkludera alla. Att därför helt bortse från hetero-, 

bi- och homosexualitet som styrande identitetsbegrepp och i stället använda termen 

’multisexuell’ kan öppna upp för en friare och mer inkluderande närläsning.   

 

 

Syfte och frågeställning 

Att göra en queerteoretisk närläsning av boken Fingersmith blir mitt försök till att luckra upp 

historiens strikta ramar, och titta på hur multisexuella personligheter kan spåras och skrivas in 

i en annars heteronormativ historieskrivning. Den primära avsikten är att undersöka hur det 

queera kan ges plats i en efterkonstruerad historisk roman. 

 Det neo-viktorianska avtrycket i Fingersmith är av stor relevans för analysens 

ändamål. Det läggs mycket vikt vid den sexuella laddningen hos vissa objekt, och i denna 

närläsning kommer fokus vara vid händer (och den metaforiska betydelsen som återfinns vid 

kläderna – framför allt handskar). Det läggs även mycket fokus vid blicken, som i analysen 

kommer att undersökas närmare. 

 Poängen med den historiska romanen är i många fall att ge plats åt de röster som 

historiskt sett inte fått utrymme tidigare: marginaliserade röster som skiljer sig ut den vita, 

heterosexuella och ofta mansfokuserade normen. Med just neo-viktoriansk menas den 

undergenre som ingår i klassifikationen av historiska romaner kopplade till den Viktorianska 

eran. Det är tids- och geografiskt bundet, och syftar till den tid då drottning Victoria regerade 

i England, från 1837 till 1901.2 

                                                 
1 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, 2 uppl. (Stockholm: Natur och kultur, 2016), s. 120. 
2
 Guðrún Valdimarsdóttir, Re-Imagining the Victorian Woman: Female Representations in Four Neo-Victorian 

Novels from 1990 to 2010, doktorsavhandling (Lund: Lunds universitet, 2014), s. 1. 
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Heilmann och Llewelyn skriver att den neo-viktorianska litteraturen fyller en viktig 

kulturell funktion för oss idag, i och med att den överbygger det historiska avståndet mellan 

då och nu, och att den representerar något som definierar vår kultur lika mycket som den 

viktorianska.3 Det är enligt dem via följande kriterier det neo-viktorianska skapar denna 

funktion: ”To be part of the Neo-Victorianism we discuss in this book, texts (literary, filmic, 

audio/visual) must in some respect be self-conciously engaged with the act of 

(re)interpretation, (re)discovery and (re)vision concerning the Victorians.”4 Den neo-

viktorianska litteraturens funktion innebär alltså en reviderad pånyttfödelse av den viktoriska 

litteraturen, som lär oss lika mycket om dem som om oss själva. 

Närläsningen kommer även att undersöka hur karaktärernas sexuella identitet 

presenteras, och hur de ställer sig mot tidsperiodens uppfattning om sexualitet. Romanens 

sexuella skildringar är starkt förknippade med neo-viktoriansk symbolik; fokus kommer i 

detta fall att kretsa kring handskarnas och klädernas betydelser för de sexuella spänningar som 

skildras i romanen, och på vilket sätt de används som verktyg för att förtrycka det kvinnliga 

könet. 

 

 

Teori och metod 

Närläsningen av romanen kommer att genomföras med utgångspunkt i queerteori. När en talar 

om queerteori är det nästan omöjligt att inte nämna Judith Butler, som beskrivits som “en av 

de mest inflytelserika tänkarna i vår samtid”.5 Butler, verksam som professor i retorik och 

litteraturvetenskap i USA, har med sina texter fått den feministiska debatten in på ett helt nytt 

spår. Viktiga begrepp vid förståelse av Butlers resonemang är bl.a. genealogi, performativitet 

samt den heterosexuella matrisen. Inom queerteorin används termen genealogi som 

angreppssätt för att peka på att det inte går att fastställa skillnader mellan män och kvinnor 

avseende kön/genus och sexualitet som ett naturligt härlett arv, dvs. att ”kategorierna 

kön/genus och sexualitet inte förs tillbaka till påstådda ’naturliga’ skillnader mellan kvinnor 

och män”.6 Performativitet som begrepp används för att visa på att “kön/genus inte är vara 

utan göra”. En person är från början alltså inte “kvinna” eller “man”, utan görs till det i en 

                                                 
3 Ann Heilmann & Mark Llewellyn, Neo-Victorianism [Elektronisk resurs] : The Victorians in the twenty-first 

century, 1999-2009 (Basingstoke: Palgrave Macmillian, 2010), s. 4.   
4 Heilmann & Llewellyn 2010, s. 4. 
5 Judith Butler, Könet brinner!: texter i urval av Tiina Rosenberg (Stockholm: Natur och kultur, 2005), s 7. 
6 Butler 2005, s. 9. 
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efterkonstruerad kulturell och normativ funktion.7 Hennes grundtanke avser kritik mot den 

heteronormativa uppdelningen mellan män och kvinnor.  

Butler skriver vidare att det är stor skillnad mellan heterosexualitet och 

heteronormativitet. Hon menar att problemet ligger i vårt språkbruk och vårt sätt att 

presentera oss själva som människor på, ett sätt som normativt begränsar oss. Hon talar om 

heterosexuell melankoli, dvs. fall där normerna begränsar och i vissa fall omöjliggör 

utforskandet av icke-heterosexuella relationer.8 Jag håller med till viss del, men ställer mig 

kritisk till att överhuvudtaget kategorisera heterosexualitet, då detta begrepp i sig kan 

begränsa den subjektiva självacceptansen kring en persons egen sexualitet då den är så 

normativt förankrad. Begreppet heterosexuell i sig hotar att frambringa den heterosexuella 

melankolin Butler skriver om, då andra sexuella identiteter riskerar att hamna på den andra 

sidan det ’normala’.  

Att en person då först nödgas inse att dess sexualitet inte är normal kan i sig förhindra 

utforskandet av den icke-normativa sidan av sexualiteten. Det jag menar är alltså att termen 

heterosexuell i sig riskerar att upprätthålla normen och främliggöra allt det som inte ses som 

det normativa exemplet, och den heterosexuella melankolin skapas då av rädslan för att röra 

sig utanför just normen. Mitt argument är därför att det må vara skillnad mellan 

heterosexualitet och heteronormativitet, men att den heteronormativa begränsningen föds ur 

det heterosexuella begreppet från första början. Denna problematik kan även appliceras i 

problematiken kring homo/hetero-uppdelningen som nämnts i föregående avsnitt.  

 Att vidare kunna definiera innebörden av begreppet queer är svårt. Många 

argumenterar för att meningen med queer är att ställa sig utanför begreppsliggörande och 

kategorisering, och att det är precis det som är begreppets funktion (det finns en pågående 

teoretisk diskussion kring detta som i dagsläget står och trampar på samma ställe). För att 

ändå kunna ge substans åt denna närläsning, kan ’queer’ som begrepp definieras som ett slags 

vidare begrepp för icke-heterosexuella (ofta politiska) positioner och läggningar, eller som ett 

utvecklat begrepp att tillgå när de standardiserade kategoriseringarna av sexuella tillhörigheter 

inte räcker till. Queer kan alltså ses som ”en beteckning av det som går utöver de etablerade 

kategorierna för kön/genus och sexualitet”.9  

Poängen med det queera begreppet i sig är alltså att en gång för alla försöka bryta sig 

fri från det sätt sexualitet i regel kategoriseras som, vilka hotar att hämma kampen för den fria 

                                                 
7 Butler 2005, s. 9. 
8 Judith Butler, Genus ogjort: kropp, begär och möjlig existens (Stockholm: Norstedts, 2006), s. 200. 
9
 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda (Stockholm: Atlas, 2002), s. 12. 
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sexualiteten. Att se på sexuella identiteter på detta sätt gör att individens egen definition av 

sin sexualitet hamnar i skymundan, vilket borde vara den primära utgångspunkten i frågan. 

Min teori är att det finns lika många sexuella preferenser som det finns människor, och att då 

söka ’sexualitetens sanning’ gör det hela bakvänt, eftersom fokus då läggs på det motsatta. 

Något så subjektivt som sexualitet går inte att kartlägga utan den personliga erfarenheten i 

fokus. Även begreppen som används idag kan ofta kännas förlegade, och gör ofta att fokus 

läggs på fel sak. 

Ambjörnsson menar å ena sidan att diskussioner om begreppet ’queer’ har synliggjort 

problematik och områden ”som queer politik och teori vill uppmärksamma, utveckla och 

utmana”, och hon menar att det genom kritiken ”uppmärksammas frågor om politisk strategi 

och genushierarki, rasojämlikhet och storstadsfixering”.10 Det är utifrån detta perspektiv 

viktigt att se funktionen i de kategoriseringar som möjliggör arbete inom den queera och 

feministiska rörelse som politiskt kan föra utvecklingen inom fältet framåt. Genom att dela 

upp forskning i exempelvis juridiska och psykiatriska fält - kan vi se var i kampen vi befinner 

oss och vad som fortfarande finns kvar att arbeta med.11 Det kan vara svårt inom politik och i 

vissa fall inom forskning att helt bortse från regleringar, eftersom det hotar att göra hela 

arbetet allt för abstrakt. Det kan således medföra en risk för att poängen helt går om intet.  

Å andra sidan blir risken av att fokusera så mycket på begreppen att annan 

problematik osynliggörs – t.ex. representation inom queerpolitiken. Risken med att fastna vid 

det begreppsliga kan göra att fokus på andra viktiga aspekter mattas av – t.ex. faktumet att det 

framför allt är vita, välbärgade män som får störst fokus i den politiska queerrörelsen; (vita) 

män blir återigen aktörer och icke-män osynliggörs, dvs. det patriarkala förtrycket från 

tvåkönsnormen kvarstår inom HBTQ-rörelser och -organisationer.12 Rosenberg menar att i 

den ojämlika värld vi lever i, kvarstår maktstrukturer även i de rörelser och organisationer 

som jobbar för att motverka dem: ”…många fruktar att den heterokulturella dominansen 

skulle marginalisera bisexuella, homosexuella och transpersoner i den egna rörelsen.”13 Här 

kan begreppet ’queer’ nyttjas som ett alternativ mot kategoriseringar. Rosenberg menar att 

”en snäv begreppsbestämning av queer skulle innebära dess sorgliga slut.”14  

                                                 
10

 Ambjörnsson 2016, s. 31. 
11

 Butler 2006, s. 58. 
12

 Ambjörnsson 2016, s. 31. 
13 Rosenberg 2002, s. 16. 
14

 Rosenberg 2002, s. 11. 
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Det kan vara ett alternativ att gå historisk sexualitet till mötes genom att gå ifrån 

homo/hetero-indelningen och i stället queera historien – eftersom det möjliggör ett 

upplösande av de ramar som i sig är problematiska. Detta har dock kritiserats från flera håll, 

då vissa menar att det riskerar att etablera en icke-existerande norm som i den historiska 

utgångspunkten inte ännu etablerats.15  

Det queera har även av Rosenberg definierats som en exkluderande princip mot den 

heterosexuella normen, och ett verktyg för att kritiskt kunna analysera heteronormativitet.16 

Hon skriver vidare att problematik kring att låta det queeras medverkan vara för allmänt som 

begrepp inom den identitetspolitiska rörelse som vill inkludera alla, riskerar att till slut bli så 

allmän att den tappar sin funktion genom att inte längre angå någon.17  

Problematiken med en queer applicering på historien handlar snarare om att vi tror att 

queer är ett nytt påfund, men även om begreppet i sig är samtida, är definitionen av queer inte 

det. Claudia Lindén skriver om vår samtids syn på det ’queera’ som följer: 

 

    Föreställningen om det ’queera’ som något som specifikt skulle höra vår tid till, där människor i  

    västvärlden är relativt fria att leva ut sin sexualitet och pröva olika samlevnadsformer, bygger på en  

    historiesyn som betraktar nutidens människa som mer utvecklad och fri än dåtidens.18 

  

Det är alltså nödvändigtvis inte det queera som begrepp som bör kritiseras, utan normen i den 

historiesyn den samtida människan utgår ifrån. Genom att anta att det queera appliceras på 

historien, antas det således även att queer (om vi bortser från begreppets senare tillkomst och i 

ställer ser på dess funktion) inte funnits historiskt, och att icke-heteronormativa relationer, 

tankar och teorier är något nytt som nutidens människa ”uppfunnit”. Det går i stället att anta 

att sexualitetens utveckling inte är linjär och att det queera – måhända begreppslöst – ändå 

alltid existerat historien igenom. Lagar och juridiska förordningar må å ena sidan ha 

förändrats och i viss mån förbättrat förutsättningarna för icke-heteronormativa identiteter och 

relationer, men genom att anta att nutidens människa är så pass annorlunda från den dåtida, 

riskerar att skapa större historiskt avstånd och förfrämligar något som från början kanske inte 

alls var särskilt främmande.  

                                                 
15 Sisel Sander Mittet, ”Den märkliga medeltiden – applicering av queerteori på äldre litteratur”, i Queera 

läsningar, red. Katri Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren & Rita Paqvalén (Stockholm: Rosenlarv, 2012), s. 126. 
16 Rosenberg 2002, s. 15. 
17 Rosenberg 2002, s. 16. 
18 Claudia Lindén, ”Är historien alltid redan queer? – Karen Blixens lek med gotiken”, i Queera läsningar, red. 

Katri Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren & Rita Paqvalén (Stockholm: Rosenlarv, 2012), s. 97. 
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Lindén menar att queerläsningen kan hjälpa oss att minska avståndet och möjliggöra 

ett sätt att ”se det samtida i det icke samtida, eller söka det dissonanta i förhållande till det 

stabil och till synes självklara.”19 Historien är inte uteslutande heterosexuell, det är snarare 

nutida historiesyn som riskerar att göra den det. Det går att argumentera för att en 

queerläsning inte alls behöver utgå från det heteronormativa, utan begreppet kan utvecklas 

och göra att historiesynen och vårt nutida sätt att närma oss historien på, förändras och blir 

mer förutsättningslös.  

Den queereuforiska fasen under 1990-talet hade som mål att förstöra alla de 

förtryckande strukturer som finns i vår värld genom införandet av det queera, men detta 

försök visade snart att ”den strukturella obalansen mellan heterosexualitet och homosexualitet 

inte var alldeles lätt att rasera”.20 Problemet här kan ha varit att utgångspunkten fortfarande 

låg i de två huvudgrupperingarna homo/hetero – vilket begränsar den queera frihet som 

öppnar möjligheten för en fri sexualitet. Det queera möjliggör ett upplösande av de 

konstruerade ramar som inte borde finnas, men då behöver den grundas på en icke-

exkluderande matris från början.  

Med anledning av detta kommer jag i uppsatsen att använda mig av termen 

’multisexuell’, då jag anser att det bättre formar de ramar av vilka sexuella identiteter som kan 

identifieras i Fingersmith. Att det existerar icke-heterosexuella läggningar karaktärerna 

emellan är tydligt, så begreppsliggörandet av relationen i sig (homo/hetero) känns överflödig 

och hotar att begränsa en sexualitet som från början kanske inte enbart rör sig om dragning till 

ett kön. Homo/hetero har varit och är fortfarande exkluderande.  

Genom att inte kategorisera på detta sätt, öppnas återigen möjligheten till ett 

upplösande av de konstruerade ramar som är begränsande. Att i stället acceptera termen 

’multisexuell’ som begrepp i en vidare och mer inkluderande term i de fall där det inte står 

klart att relationen är strikt homosexuell, kan vara ett medel för att åstadkomma detta. 

Multisexuell som begrepp är ännu inte accepterat som vedertaget uttryck inom den 

akademiska världen, men förekommer som paraplybegrepp för att beteckna icke-monogama 

(polysexuella) läggningar eller läggningar där en person dras till mer än ett kön (t.ex. av bi- 

och pansexuella), ofta i politiska sammanhang. Definitionen av termen multisexuell är alltså 

inte helt bekräftad, men kommer i denna uppsats att stå för relationer och läggningar där en 

person attraheras av mer än ett kön. I andra sammanhang nyttjas termen även som definition 

av de relationer som skiljer sig från tvåkönsnormen, dvs. med icke-monogama inslag.  

                                                 
19 Lindén 2012, s. 100-101. 
20 Lindén 2012, s. 100-101. 
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Bakgrund och tidigare forskning 

Sarah Waters – en introduktion 

Sarah Waters arbete har ända sedan början av hennes karriär präglats av en tydlig icke-

heteronormativ agenda. Efter sin grundutbildning, där hon bl.a. studerat vid Milford Haven 

Grammar School i Wales och senare även engelsk och amerikansk litteratur vid the University 

of Kent, publicerade hon år 1995 avhandlingen Wolfskins and Togas: Lesbian and Gay 

Historical Fictions, 1870 to the Present. Waters hade själv inte väntat sig ett så stort 

genomslag när hennes debutroman Tipping the Velvet år 1998 tog den skönlitterära världen 

med storm, utan antog att böckerna skulle hamna lite i skymundan på en separerad hylla för 

homosexuell litteratur. Waters skrivande genomsyras av inspiration från den klassiska 

viktorianska litteraturen, och framför allt dess pornografiska litteratur.21  

Detta ämne verkar som centralt tema genom hela Fingersmith, men till skillnad från 

det tidstypiska heteronormativa fokus som präglar historiesynen, ses många av hennes 

karaktärer som lesbiska, och de har på flera håll tolkats som historiska återgivningar om 

”samkönat begär och kärlek mellan kvinnor i 1800-talsmiljö”, skriver Lindén.22 Hon skriver 

även att Waters romaner utmanar den rådande syn på 1800-talet genom att skriva om det som 

tidigare inte gått att skriva om: ”även det vardagligt smutsiga som svettdoft, matos och 

pottor.”23 

 Det som gör Waters romaner så intressanta är att hon hela tiden lyckas kombinera det 

komiska, lättsamma och frigörande med genomtänkt, problematiserande kritik, som likväl 

lyfter och befriar kvinnan, samtidigt som hon frigör kvinnan från sin position som passivt 

objekt. Hennes karaktärer känns därför både dynamiska och verkliga, vilket kan vara en 

anledning till varför Waters romaner fått så stort genomslag. 

 

                                                 
21

 Andrew Davies, “Foreword: Adapting Sarah Waters”, i: Sarah Waters: Contemporary Critical Perspectives, 

red. Kaye Mitchell (London: Bloomsbury, 2013), s. I. 
22 Lindén 2012, s. 92. 
23 Lindén 2012, s. 92. 
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Tidigare forskning om Waters  

Waters har både hyllats och kritiserats för sina verk, framför allt rörande hennes debutroman 

Tipping the Velvet. Somliga hävdar att Waters exploaterar homosexuella kvinnors 

marknadsvärde i sin litteratur och använder det till sin fördel, vilket Kaye Mitchell har uttalat 

sig om: han menar att det finns en ambivalens hos Waters i hur hon behandlar vissa viktiga 

feministiska frågor, och att det därför uppstått meningsskiljaktigheter kritiker emellan vad 

gäller den kvinnliga sexualiteten. Han benämner detta “the subject matter of the socalled ‘sex 

wars’ within feminist divisions”, dvs. diskussionen kring om Waters litterära skildringar av 

sex objektifierar och fördömer den kvinnliga sexualiteten, eller tvärtom i stället befriar 

kvinnan och prisar den.24 

Guðrún Valdimarsdóttir, som skrivit en avhandling om kvinnlig representation i neo-

viktorianska romaner, menar att denna kritik är absurd. Hon menar att en heterosexuell 

författare aldrig skulle ifrågasättas eller kritiseras för att skriva om sin egen sexualitet, och att 

kritiken mot Waters uppkommer på grund av hon och hennes verk inte är heteronormativa. 

Valdimarsdóttir menar istället att Tipping the Velvet hyllar kvinnlig sexualitet och att Waters 

erotiska skildringar, på grund av sin roliga och upphetsande underton, fungerar som ett 

befriande verktyg för de viktorianska kvinnor som mosats under samtida villfarelser kring 

kvinnlig frigiditet och sexuell ignorans.25  

 

 

Analys: The air smelt queer 

Innehållsreferat av romanen 

Fingersmith är uppdelad i tre delar, och skrivs utifrån två berättarperspektiv: Susan Trinder 

och Maud Lilly. Boken inleds utifrån huvudpersonen Susan Trinders perspektiv. Susan har 

växt upp som adoptivbarn och fingersmith (ficktjuv) i hemmet ”the Borough” på Lant Street i 

London. Familjen på Lant Street livnär sig på skumma affärer, lär Susan hur vanliga ting kan 

förvridas och hur lögner enkelt kan maskeras som sanningar. Hon får under sin uppväxt bl.a. 

lära sig hur en skiljer bra mynt från dåliga, hur affärer som sker i lönndom blir mest 

lönsamma och hur hon kan dyrka upp alla lås. Detta är en beskrivning av det tema som 

                                                 
24

 Kaye Mitchell (red.), Sarah Waters: Contemporary Critical Perspectives (London: Bloomsbury, 2013) s. 10.   
25

 Valdimarsdóttir 2014, s. 23.  
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återkommer genom hela boken: saker är aldrig som de ser ut att vara, identitetsbedrägerier 

förekommer och lögner staplas i flera steg på varandra, vilket uppdagas genom läsning av 

bokens tre olika delar.  

 De inledande raderna i boken visar tydligt hur dåligt ställt de har det, då Susan (ofta 

benämnd som Sue) följer med en flicka vid namn Flora till en teater för att tigga pengar. Det 

är därför inte konstigt att hon snabbt tackar ja när familjens vän Richard ’Gentleman’ Rivers 

erbjuder henne att vara med och lura en rik arvtagerska – Maud Lilly – på pengar. Mr Rivers 

har i en överenskommelse med Susan bestämt att de skall lura Maud på hennes rikedom 

genom att få henne att gifta sig med honom, så att de därefter kan sätta henne på 

mentalsjukhus. Samtidigt planerar Mr Rivers med Maud ett liknande svek mot Susan – Maud 

är från början medveten om att Susan och Mr Rivers skall “lura” henne, men att detta bara är 

ett steg i planen, då den egentliga tanken är att lura Susan i slutändan och se till att hon 

hamnar där genom att få omvärlden att tro att Susan egentligen är Maud. 

Susan har som Mrs Sucksbys adoptivbarn frågor om sitt ursprung, och går därför till 

Mrs Sucksby för att fråga om vem hennes mamma var. Mrs Sucksby berättar att hennes 

mamma anlände på Lant Street en natt år 1844, då höggravid med Susan. Mrs Sucksby ljuger 

här för Susan, och berättar att hennes mamma flytt från polisen, och inte från sin far och bror 

som var fallet. Mrs Sucksby avslöjar inte Susans mammas sanna identitet: mamman är 

nämligen Marianne Lilly, dotter till Mr Lilly som äger godset Briar.  

Mariannes flykt misslyckas dock. När fadern och brodern stormar hemmet, kommer 

Marianne och Mrs Sucksby överens om att byta ut Susan och Maud. Susan kommer att stanna 

kvar i the Borough under en falsk identitet. Maud, som är Mrs Sucksbys egna dotter och född 

ungefär samtidigt som Susan, får växa upp på Briar i tron om att det är hon som är Mariannes 

dotter, så att Susan kan gömmas hos Mrs Sucksby i stället. Mrs Sucksby, som också blir 

betald 6 pund för bytet, har inte hjärta att neka Mariannes bedjande önskan om att hon ska ta 

hand om Susan. Det blir i stället Maud som får följa med familjen Lilly i tron om att hon är 

den rika arvtagerskan. Marianne och Maud hamnar på ett mentalsjukhus där Maud får växa 

upp i tron om att hennes mamma är galen, med den överhängande rädslan om att hon själv ha 

ärvt hennes gener. 

Susan anländer till Briar och infinner sig snart i livet som Mauds hembiträde, och en 

romans dem emellan inleds samtidigt som Mr Rivers uppvaktar Maud. När Susan, Maud och 

Mr Rivers slutligen flytt från Briar och Susan överlämnats på mentalsjukhuset som ”den galne 

Mrs Rivers”, beger sig Maud och Mr Rivers tillbaka till London, och Maud förbereder sig för 

det liv i frihet hon offrat Susan för. Vad Maud inte vet dock, är att Mr Rivers lurat henne 
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också. Mrs Sucksby, Susans adoptivmor, har hela tiden varit den som dragit i trådarna, och 

planen har hela tiden varit att spärra in Susan (Mariannes riktiga dotter) och ta hennes del av 

arvet. Maud blir nu fånge i the Borough till den dag då arvet kan plockas ut, och att hon då, 

genom att spela Susan, ska få en del av pengarna. Maud försöker fly, men misslyckas och blir 

tvungen att återvända då hon inte har någonstans att ta vägen.  

Susan, som lämnats kvar på mentalsjukhuset, lyckas slutligen fly med hjälp av Charles 

(en av de anställda på Briar) och de färdas sedan båda till London. När Susan får se Maud stå 

i Susans sovrumsfönster, skickar hon Charles med ett brev till Mrs Sucksby (som hon 

fortfarande tror är på hennes sida och utanför komplotten). Charles återvänder och säger att 

Maud läst brevet, och att hon gett honom spelkortet hjärter två som svar till henne (en symbol 

för älskare). Susan tror att Maud, efter allting som hänt, hånar henne med kortet – och stormar 

in i hemmet, galen av vrede. Susan berättar allting för Mrs Sucksby som spelar oskyldig, och 

skriker sedan att hon ska döda Maud för allt hon utsatt henne för. Mr Rivers anländer och 

börjar avslöja allting, vilket leder till slagsmål mellan Maud, Mr Rivers och Mrs Sucksby. I 

tumultet blir Mr Rivers huggen av den kniv som Susan tagit med att döda Maud med, och när 

polisen kommer tar Mrs Sucksby på sig ansvaret för dråpet, och döms till slut till döden. 

Maud, som försvunnit ur hemmet, skymtas sedan snabbt av Susan på dagen som Mrs Sucksby 

hängs, och sanningen avslöjas efter hängningen för Susan, som hittar Marianne Lillys 

testamente i Mrs Sucksbys klänning. När Susan väl förstår allting, ger hon sig ut för att hitta 

Maud igen. De återförenas på Briar dit Maud återvänt och nu bor ensam efter sin morbrors 

död, och det uppdagas där att Maud nu själv skriver erotisk litteratur för att livnära sig, och 

erkänner till sist sin kärlek för varandra. 

 

 

Den heterosexuella maktordningens övergrepp 

Det kan vara svårt att förutsättningslöst kartlägga en sexualitet som ända från början varit så 

präglad av övergrepp. Vad är faktiskt begär? Finns det spärrar som begränsar just på grund av 

tidigare sexuella övergrepp?  

Att Maud skräms av den heterosexuella norm som styr boken (där männen har makten 

och det heterosexuella är normen) är inte konstigt. All erfarenhet Maud har haft av män har 

varit skadlig för henne. Det är därför en naturlig reaktion att hon i stället söker sig till det 

moderliga och kvinnliga som tidigare visat henne (om än något förvriden) mjukhet. Det är 

Barbara, Mauds första hembiträde på Briar, som visar henne att en beröring inte alls behöver 
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vara ond, utan godartad, välmenande, öm och tröstande: ”Her hand is not hard. She puts it to 

my head and strokes my face, and I grow calmer.”26 Den tidigare erfarenhet Maud har av 

beröring (både från manligt och kvinnligt håll) har inte visat henne denna typ av känslighet. 

Att hon i Barbaras sällskap kan slappna av och bli trygg, kan vara en av förutsättningarna till 

att hennes amorösa nyfikenhet väcks till liv: 

 

    I say I think I shall like it a little, if she will lie with me every night; and at that she laughs again,  

    then settles herself more comfortably upon the feather mattress.  

        She sleeps at once, and heavily, as housemaids do. She smells of a violet face-cream. Her gown  

    has ribbons upon it, at the breast, and I find them out with my gloved hands and hold them while I  

    wait for sleep to come – as if I am tumbling into the perfect darkness and they are the ropes that will  

    save me.27  

 

I citatet ovan går det att se att Maud förknippar Barbaras kropp med lugn och trygghet i och 

med att hon beskriver de rosetter som pryder Barbaras klänning som rep att klamra fast sig 

vid i mörkret – den kvinnliga kroppen blir här en metafor för lugn.  

Bortsett från Barbara tycks Maud vantrivas på Briar. Hennes avsky mot sin nya miljö 

och hur hon behandlas visas genom att hon vänder sig på tvären, säger ifrån och blir 

utåtagerande, som motstånd mot den situation hon tvingats in i. Detta introducerande 

motstånd besvaras med ännu mer våld och påtryck från karaktärerna omkring henne: 

 

    I was good, in my last home – and see how I was rewarded! Next morning I upturn my chamber-pot  

    and tread the mess into the carpet. Mrs Stiles throws up her hands and screams; then strikes my  

    face. Then, half-clad and dazed as I am, she drags me from my dressing-room to my uncles door. 

        […] 

        He has a slim brass knife, blunt-edged, for cutting pages. He stoops and puts the blade of it  

    against my face. His manner is mild, and frightens me. His voice is soft as a girl’s. He says, ’I am  

    sorry to see you hurt, Maud. Indeed I am. Do you suppose I want you harmed? Why should I want  

    that? It is you who must want it, since you provoke so. I think you must like to be struck.’28 

 

Som citatet ovan visar, är det med både fysiskt och psykiskt våld han kuvar henne, och 

använder sin (mannens) maktposition över henne (kvinnan) för att manipulera och styra över 

                                                 
26 Waters 2002, s. 191. 
27 Waters 2002, s. 191. 
28 Waters 2002, s. 193. 
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de sociala normer och regleringar som finns i hemmet – en parallell till den könsmaktsordning 

som begränsar kvinnan och upprätthåller den genushierarki som tillskriver mannen ett högre 

värde. O’Callaghan skriver om denna brutalitet, och pekar på att denna brutala metod verkar 

som medel för att (utan samtycke) förvandla henne från barn till sekreterare.29  

När han anser henne tillräckligt nedbruten och foglig, tar han in henne till biblioteket i 

följande scen: 

 

    ’Take off your gloves’, he says. I do, and shudder to touch the surfaces of common things. […] I  

    have been at Briar, then, two years. My cheek is round and my voice is high. I have not yet begun to     

    bleed as women do. 

        ’Well, Maud,’ says my uncle. ’At last you cross the finger of brass, and come to my books. You  

    are about to learn the proper quality of your vocation. Are you afraid?’ 

        ’A little, sir.’ 

        ’You do well to be. For here is fearful matter. You think me a scholar, hmm?’ 

        ’Yes, sir.’ 

        ’Well, I am more than that. I am a curator of poisons.’30 

 

Ovan beskrivs hennes steg över fingret på golvet som passagen över till den sida där hon går 

ifrån positionen som barn, till positionen som förtryckt kvinna, något som O’Callaghan 

skriver om: ”Beyond the finger, women are defined by patriarchy.”31 ’The finger of brass’ blir 

således en viktig symbol för den heterosexuella maktordningen. Maud introduceras alltså 

samtidigt till pornografin (det sexuella) och till insikten av att mannen är patriarkalt 

överordnad kvinnan socialt som sexuellt.  

Mr Lillys ceremoniella uppmaning om att hon ska passera fingret på golvet blir en 

tydlig performativ handling, som kan härledas till den ceremoni Ambjörnsson talar om, där 

mannen med sitt uttalande förändrar kvinnans sociala situation: ”När vigselförrättaren uttalar 

orden: ’Härmed förklarar jag er som man och hustru’, eller när mötesordföranden förklarar 

mötet avslutat, förändras också den sociala situationen.”32 Mr Lilly använder alltså det 

performativa som ett sätt att försegla sin makt över Maud.  

 Han tar fram en bok från en av hyllorna, och räcker henne en med titeln The Curtain 

Drawn Up, of the Education of Laura. När Maud öppnar den inser hon vad det är hennes 

                                                 
29 Claire O’Callaghan, “’The Grossest Rakes of Fiction’: Reassessing Gender, Sex, and Pornography in Sarah 

Waters's Fingersmith”, Critique: Studies in Contemporary Fiction, 56:5 (2015), s. 562 
30 Waters 2002, s. 198. 
31 O’Callaghan 2015, s. 563. 
32 Ambjörnsson 2006, s. 112. 
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morbror jobbar med. Han poängterar hur viktigt det är för henne att hon bibehåller lögnen om 

vad det är han jobbar med och säger: ”’[…]I have touched your lip with poison, Maud. 

Remember.’”36 

Maud får här förstå flera saker: Dels att det han tvingar henne att lära sig är skamfullt 

och att hon har ’smittats’ av det, av poison; dels att hon nu måste hålla böckernas innehåll 

hemligt, för annars kommer inte bara Mr. Lilly utan även hon, att fläckas av skammen, samt 

att sex inte är frivilligt, utan påtvingat från en manlig överhand. Karaktärerna i de 

pornografiska texterna tycks njuta, men för Maud har uppfattningen om vad njutning är 

förvridits redan innan hon själv fått uppleva den, 14 år gammal.  

Hon börjar fundera över och jämföra sex med de pornografiska texter hon finner i 

böckerna, och blir förvirrad när skönhetsidealen i böckerna inte stämmer överens med det hon 

själv sett hos sitt hembiträde Barbara: ”Her legs – that I know from my uncle’s books should 

be smooth, are dark with hair; the place between them – which I know should be neat, and fair 

– darkest of all. That troubles me.”37  

Att hon gått från att ha associerat Barbaras kropp med trygghet (se s. 14) till något 

vars attribut bekymrar henne, kan ses som ett resultat av hur den kropp som skiljer sig från 

den kroppsnorm som råder – ’normaten’ – ”förkastar avvikande och icke-önskvärda 

positioner och kroppar”.38 Mauds syn på skönhet påverkas här alltså av den rådande 

skönhetsnorm i den pornografiska litteraturen, eftersom Barbaras kropp inte stämmer överens 

med den, uppfyller den heller inte kraven på skönhet – normen blir styrande för vad Maud bör 

uppfatta som erotiskt. 

Nu är hennes uppfattning om sex inte bara tvångsgrundad, utan hennes kroppsideal har 

förvridits och hon ser det som skiljer sig från normen som onaturligt. Den tidigare händelsen 

med Barbara, Mauds första introduktion till mjukare beröring, har nu skuggats av pornografin, 

och även den delen av hennes sexualitet har påverkats.  

När Barbara upptäcker hennes blickar frågar Maud om hennes kroppsbehåring 

(”’Your cunt,’ I answer. ’Why is it so black?’”39), och Barbara blir chockad över vilka ord 

Maud kan; men när Maud berättar att det är Mr Lilly som lärt henne dem blir hon inte trodd. 

Hon förstår då att oavsett om hon skulle avslöja hemligheten, skulle det inte vara någon som 

trodde henne. När Mrs Stiles får höra vilka ord Maud använt, blir Maud slagen på nytt. Det 

                                                 
36 Waters 2002, s. 199. 
37 Waters 2002, s. 200. 
38 Ambjörnsson 2006, s. 181. 
39 Waters 2002, s. 200. 
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bevisar för henne att det hon får lära sig av Mr Lilly och det hon läser i böckerna, är perverst 

och negativt – och att sex är detsamma.  

Det är Susan som kommer att fungera som det verktyg som gör att Maud kan frigöra 

sig från den sexuella position hon tvingats in i som det passiva objektet, och visar henne i 

stället hur reellt och njutbart begär kan se ut, i den scen där de för första gången har sex med 

varandra: 

 

    I feel it as a falling, a dropping, a trickling, like sand from a bulb of glass. Then I move;  

    and I am not dry, like sand. I am wet. I am running, like water, like ink. 

        I begin, like her, to tremble.40 

 

Citatet ovan visar nu på att Maud, i den sexuella akten med Susan, för första gången får 

uppleva sexuell njutning som inte överskuggas av aspekter så som förtryck eller övergrepp, 

vilket O’Callaghan skriver om: “[Susan] challenges Maud’s understanding of the relationship 

between gender, sex and desire, and particularly female same-sex passions that she has learnt 

from his bawdy materials.”41 Maud, som tidigare i mötet med det erotiska förvirrats av de 

heteronormativa skönhetsideal hon studerat i sin morbrors pornografiska texter, finner via 

Susan en fristad där sexualiteten kan utforskas med icke-normativ njutning i fokus. 

 

 

Kvinnan och galenskapen  

 

Det finns flera saker som vanligtvis brukar vara närvarande i den neo-viktorianska 

litteraturtraditionen. Den historiska synen på den galna kvinnan som funnits historien igenom, 

är ett vanligt förekommande tema, och detta genomsyrar hela romanen på flera nivåer. Dels 

handlar det om det uppenbara kring Mauds mamma som fötts på mentalsjukhus, där Maud 

också fått växa upp, och vidare i detta Mauds skräck inför att ha ärvt mammans instabila 

psyke (varje kväll måste hon tvångsmässigt utföra en verbal ritual för att kunna sova: hon 

talar till sin mors porträtt som hon förvarar i ett skrin), men även om de dubbla planerna för 

bedrägeri där Mr Rivers blir en skuggfigur i mitten av detta tveeggade svärd.  

Mauds uppväxt på Briar blir en uppväxt formad av våld, övergrepp och tvång. Maud 

har ett planterat minne av sin egen förlossning och hur hon kommit till världen: 

                                                 
40 Waters 2002, s. 282. 
41 O’Callaghan 2015, s. 560. 
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    I imagine a table, slick with blood. The blood is my mother’s. There is too much of it.  

    There is so much of it, I think it runs, like ink. I think, to save the boards beneath, the   

    women have set down china bowls; and so the silences between my mother’s cries are  

    filled – drip drop! drip drop! – with what might be the staggering beating of clocks.  

    Beyond the beat come other, fainter cries: the shrieks of lunatics, the shouts and scolds of    

    nurses. For this is a madhouse. My mother is mad.42 

 

Demelza Morgana Hall, som skrivit avhandlingen Space and Sexuality in the Post-Victorian 

Fiction of Sarah Waters, menar att det är det är naturligt för Maud att skapa ett minne om sin 

egen födsel på mentalsjukhuset som en naturlig deduktion, eftersom hon inte har något annat 

minne att förhålla sig till. 43 Denna teori kan styrkas av Butler, som skriver om att det vid en 

traumatisk händelse är naturligt för hjärnan med ett försök till en narrativ rekonstruktion av 

det minne som förträngts, och att det genom att traumat inte är ”möjligt att fånga genom 

representation eller hågkomst” skapar falska minnen.44 Detta falska minne blir alltså ett 

resultat på grund av det trauma Maud utsatts för.  

Hall skriver vidare om en tendens som kan vara ett första tecken på Mauds galenskap: 

 

    She imagines her delivery into the world as a gruesome primal scene which ends with her birth and  

    her mother’s death […] Maud takes morbid pleasure in this gruesome scene and vicariously  

    punishes her mother for dying and leaving her by tormenting the lunatics in the madhouse.45  

 

Halls argument kan tolkas som att Maud från början tror att hon är ond, eller defekt – ett 

biologiskt arv från sin galne mamma. Eftersom Maud inte alls är Mariannes biologiska dotter, 

men ändå lider av detta ”biologiska” arv, kan det tolkas som att Maud figurerar som ett 

exempel för att Waters lyckats väva in det genealogiska angreppssätt Butler talar om (se 

tidigare avsnitt) genom att kritisera tanken om att kvinnan skulle ärva galenskapen som ett 

naturligt härlett arv som skiljer sig från mannen.  

När Maud är 12 år gammal besöker en man henne på mentalsjukhuset. Det är 

Christopher Lilly, Marianne Lillys bror. Han berättar att anledningen till hans besök är att 

erbjuda henne ett uppdrag på Briar som hans assistent. Här använder han bland annat 

                                                 
42 Waters 2002, s. 179. 
43 Demelza Morgana Hall, Space and Sexuality in the Post-Victorian Fiction of Sarah Waters, doktorsavhandling 

(Tasmanien: The University of Tasmania, 2006), s. 73. 
44 Butler 2006, s. 159. 
45 Hall 2006, s. 73. 
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mamman som manipulativt subjekt för att skrämma Maud, och hotar henne med det som 

tycks skrämma henne mest: mammans galenskap. ”I see she wears her mother’s likeness. 

Very good. It will remind her of her mother’s fate, and may serve to keep her from sharing 

it.”46 

Trots Mauds upprepade motstånd flyttas hon till Briar för att hjälpa Christopher Lilly 

med hans arbete. Det är alltså i egenskap av assistent han är intresserad av henne, och inte 

heller nu får Maud känna vare sig faderlig kärlek eller värme från sin familj. Maud, som är 

van vid högljudda människor, stök och livlighet från kvinnorna på mentalsjukhuset, möts nu i 

stället av tystnad och mörker vilket för henne är ovant och skrämmande. Första natten blir 

Maud manipulerad att tro att en galen kvinna lurar i huset och att Maud kommer att bli 

överfallen om hon inte sköter sig:  

 

    There is a door beside the chimney-breast: she tells me it leads to another chamber, and a  

    bad tempered girl sleeps there. The girl will listen into the night, and if I am anything but  

    still and good and quiet, she will hear; and her hand is very hard.48 

 

Det är Mrs Stiles, Mauds bittra och elaka barnskötare, som hotar henne för att hon skall 

uppföra sig och inte störa. Att även Mrs Stiles använder galenskapen som hot gör det väldigt 

effektivt, eftersom det är det enda som tycks skrämma Maud. Hon försöker därefter ligga så 

stilla hon kan för att inte väcka flickans vrede, och lider både psykiskt och fysiskt: ”I lie, in an 

agony of misery and fear […] My knuckles, tugged into their stiff skin gloves, are starting out 

in bruises.”49 De klädesplagg hon påtvingats gör att hon, trots att hon inte blir slagen, åsamkas 

fysisk smärta – hon upplever alltså psykiskt och fysiskt våld via hotet om galenskap och via 

kläderna som verkar som våldsinducerande medel. Hall pekar här på att det psykiska hotet om 

våld bidrar till att göra Maud galen, på grund av de kvinnor som i hennes tankar hemsöker 

henne, och att detta utlösts av hennes fängslade och passiva position i hemmet: ”Maud is 

made crazy, like the women haunting her, by her domestic entrapment.”50 

Hall skriver att Maud och Susan kan ses som galna, inte på grund av något biologiskt 

arv, utan som ett resultat av de förfängslade miljöer som förtrycker dem, och skriver att 

Waters behandlar galenskapen som ett av de resultat kvinnor upplever när de är maktlösa och 
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49 Waters 2002, s. 190. 
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objektifieras; Maud blir galen av att fängslas på Briar och på Lant Street, och Susan blir galen 

av att spärras in på mentalsjukhuset.51  

   Den plan som Maud och Susan båda har med Mr Rivers, kan ses som ett försök till 

att slippa undan galenskapen, som ovan kunnat härledas till den miljö de befinner sig i. För 

dem båda blir planen att förråda varandra det enda sättet att frigöras på. Susan, som både är 

kvinna och fattig, ser bedrägeriet som en chans att få ett bättre liv. För Maud, som desperat 

vill fly från övergreppen och sin fängslade position på Briar, befinner sig i samma situation.  

Krävs det galenskap för att en människa skall drista sig till att utsätta någon för ett sådant hårt 

öde? Det kan å ena sidan göra det, men det går också att förstå som en del av 

könsmaktsordningen – det kan vara svårt att agera solidariskt som förtryckt, om du själv 

måste se till att överleva. Samtliga relationer som Maud haft genom sin uppväxt har slutat 

med samma sak: hon har blivit sviken och/eller övergiven. För henne blir det därför naturligt 

att anta att alla fortsättningsvis också kommer att lämna eller förråda henne. Att därför offra 

Susan för att hon själv skall kunna bli fri, går att förstå som en naturlig logik efter den som 

format hennes uppväxt. 

 

 

Handsken som symbol för förtrycket  

Mauds handskar fyller två funktioner i romanen. De blir dels ett slags kyskhetsredskap för att 

kontrollera Maud, men verkar också för Maud och Susan som ett skydd mot de maktmedel 

som både förtrycker och vill förändra dem. 

 När Susan blir inspärrad på mentalsjukhus är det Mauds handske som får Susan att 

minnas vem hon är, trots tortyren hon utsätts för i ett försök att övertyga henne om att hon är 

Maud: 

 

    I packed her bags. I did it slowly, hardly feeling the things I touched. […] Only that white glove I  

    think I have mentioned, did I keep to one side; and when the bags were filled I put it, neatly, inside  

    the bodice of my gown, over my heart.52 

 

Handsken, som hon valt att behålla när hon packat Mauds väskor innan avfärd, blir ett tecken 

för kärleken för Maud som hon bär med sig, verkar som subversivt element när hon befinner 

                                                 
51 Hall 2006, s. 72.  
52 Waters 2002, s. 171. 
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sig på mentalsjukhuset, och det blir hennes sätt att minnas vem hon är i en position där 

omvärlden kämpar för att anpassa henne till den heterosexuella norm hon inte tillhör, ett jag-

vägrar-via-handsken. Väl på mentalsjukhuset tuggar Susan på handsken, vilket får läkarna att 

legitimera diagnosen om hennes galenskap ännu mer. Hall skriver att Susans sexuella [icke-

heteronormativa] begär tillskrivs som ett symptom av hennes galenskap, för att hon utvecklat 

en onaturlig dragning till Maud, men att hennes maniska tuggande på handsken och utrop om 

att hon utsatts för bedrägeri, enbart verkar för att övertyga läkarna om att hon är galen.53 

Handsken får här både en räddande och förtryckande funktion. 

 Det intressanta med handskarna är att de närvarar vid nästan varje scen som i boken 

skrivs med stark sinnesnärvaro och sexuell laddning. De är en metafor för när det oskyldiga 

skalas av och det förbjudna, sexuella och laddade blottas – människans inre sexuella begär, 

och Maud tvingas blotta sin sexualitet mot sin vilja, med en bitter och metallisk eftersmak – i 

den passiva roll hon tvingats in i.   

I och med att Maud accepterar de vita handskarna, impliceras också att hon 

underkastat sig sin morbror, skriver Claire O'Callaghan, och menar att handskarna verkar 

symboliskt för att peka på hennes passiva roll. Det är vidare en metafor för pornografins 

begränsning och objektifiering av kvinnan, som i den figurerar som ett passivt objekt för det 

manliga begäret.54 

Mauds handskar blir alltså en tydlig symbol för det sexuella förtrycket. De verkar som 

metafor för det undergivna, förfinande och oskyldiga hos kvinnan, ett återkommande tema 

romanen igenom. Mycket fokus läggs även på det manliga begäret via blicken på de kvinnliga 

karaktärerna; ofta exponeras Maud inför sin morbror och hans manliga besökare (däribland 

Mr. Rivers), och den ceremoniella akt Maud tränats inför när hon efter middagarna tvingas 

hålla högläsning ur de pornografiska böcker hennes morbror samlar, kan likställas i sexuell 

stämning som om hon tvingats ställa sig framför dem och klätt av sig naken: “For now - well, 

take your gloves off, girl”.55   

Hon blir befalld att sätta sig ned och läsa högt för männen ur den nya pornografiska 

text de haft med sig. Maud känner sig likgiltig inför det hela vilket i kombination med hennes 

tidigare icke-samtycke (där hon bestraffas med slag om hon inte lyder) gör hela akten till ett 

övergrepp. De fyra männen och den ensamma, utsatta och hjälplösa flickan, som belönas ju 

                                                 
53 Hall 2006, s. 72. 
54 O’Callaghan 2015, s. 563. 
55

 Waters 2002, s. 212. 



22 

 

mer kuvad hon beter sig. När hon läst färdigt den text hon ombetts recitera, applåderar alla 

utom Mr Rivers: 

 

   But I am concious of myself. I am conscious of Mr Rivers. He has heard me read, apparently without  

    excitement, his eyes upon the floor; but his hands are clasped and one thumb beats a little nervously upon the  

    other. Presently he rises. He says the fire is hot and scorches him. He walks a minute about the room, leaning  

    rigidly to gaze into my uncle’s bookpresses - now his hands are behind his back; his thumb still twitches,  

    however.
56 

 

Här väcks en annan bild av Mr Rivers till liv och han framstår nästan som någon god, en 

hjälte, inte alls den lismande, beräknande dubbelgångare vi tidigare mött. I denna scen är det 

tydligt vilken aversion Mr Rivers känner mot Mauds morbror, och att han gärna skulle vilja 

hjälpa Maud att befrias från dessa ständigt återkommande övergrepp. Mauds uppläsning slutar 

med att hon återigen får skyla sin kropp, klä på sig, metaforiskt uttryckt återigen med hennes 

handskar: “I button up my gloves, smooth creases from my skirt. I turn the lamp, and dim 

it.”57  

  

 

Det multisexuella begärets komplexitet 

Vid en relation som påtvingas ena parten, dvs. där Maud blir tvungen att gifta sig med Mr  

Rivers för att kunna undfly sitt öde – kan det vara svårt att skilja äpplet från päronet. Mr 

Rivers figurerar som ett direkt sätt för Maud att undkomma sin egen låsta position, och 

således även som metafor för den frihet Maud påstår sig tråna efter mer än något annat: ”But I 

could not want a lover, more than I want freedom.”58 Hennes väg till frihet blir således genom 

att binda sig vid en annan man – och kvinnlig frihet därmed styrd via den låsta positionen 

bredvid mannen.  

 Detta kan å ena sidan tolkas som en påtvingad heteronormativ relation – drar en det 

längre, en metafor för påtvingad heterosexualitet – men också vara ett sätt att skriva fram 

multisexualitet med utgångspunkt i att sexualitet inte alltid styrs av samma drifter eller tar sig 

uttryck på samma sätt. Maud skulle exempelvis kunna känna sexuell dragning till Susan eller 

sina tidigare kvinnliga hembiträden och ha en helt annan typ av dragning till män, och även 
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om denna dragning accepteras som sexuell, behöver den nödvändigtvis inte uttryckas på 

samma sätt. Det är vanligt idag att titta på sexualitet som något som alltid sker genom det 

sexuella utövandet, vilket inte alls behöver vara fallet. För att förstå ett historiskt sexuellt 

förtryck, kan det därför vara relevant att applicera samtida teorier för att kunna närma sig ett 

ämne som utelämnats ur historien.  

Ur ett polyrelationellt perspektiv går det att förstå dessa relationsförbindelser 

tydligare, då polyrelationer helt avkastar de normativa krav som ofta antas stämma kring en 

persons sexualitet. Poly idag kan kategoriseras som en mängd olika saker. En person kan vara 

polyamorös, dvs. känna romantiska dragningar till mer än en person i taget. Detta behöver 

inte nödvändigtvis betyda att personen är sexuellt aktiv eller ens känner dragning till personen 

i sig. Det är vanligt att personer med en asexuell läggning fortfarande kan känna amorös 

dragning till flera personer samtidigt, oavsett om detta aktivt utövas eller inte.  

En polyrelation betecknas vara en relation där det finns amorösa eller sexuella 

förbindelser fler än två personer emellan.59 Här kan Mr Rivers och Mauds giftemål ses som en 

form av relation, och Mauds och Sues relation till varandra som en annan parallell – en 

multisexuell förbindelse. Det kan antingen ses som att det finns en primär/sekundär relation 

inom polyrelationen, eller rätt och slätt handla om fler än två personer som lever tillsammans 

– inte nödvändigtvis med sexuell aktivitet samtliga parter emellan: “She said she wouldn’t 

call me her maid then, but her companion.”60  

Något som styrker att det finns sexuell attraktion de tre karaktärerna emellan är den 

röda färgens symbolik, som verkar romanen igenom som ett tecken för amorös tillgivenhet 

eller upphetsning. Exempel som kan vara tecken för Mauds attraktion mot Mr Rivers är till 

exempel hennes sätt att alltid betrakta honom vid sitt fönster, som nedan beskrivs ur Susans 

perspektiv: 

 

She stood and watched him walk and smoke his cigarette, every morning after that. She would stand at 

the window with her face pressed to the glass, and the glass would mark her brow with a circle of red 

– a perfect circle of crimson in her pale face. It was like the spot upon the cheek of a girl with a fever. 

I thought I saw it grow darker and fiercer with every day that passed.61 

 

                                                 
59

 Riksförbundet för sexuell upplysning, Poly – så funkar det, 2010,  http://www.rfsu.se/sv/Sex--

relationer/Relationer/1-2-3-relationer/Poly--en-introduktion/ [hämtad 2017-12-21]. 
60 Waters 2002, s. 127. 
61 Waters 2002, s. 115. 
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”It was like the spot upon the cheek of a girl with a fever”, går att tolka som flickaktig 

förälskelse. Färgen röd, som generellt kopplas till förälskelse eller amorös upphetsning, 

återkommer vid flera scener i boken där spänning mellan Maud och Mr Rivers uppstår. 

Färgen som symbol återkommer både via observationer från Susans håll, och när Maud själv 

beskriver möten med Mr Rivers.  

Ett exempel på det sistnämnda är i en scen i det avsnitt där Mr Rivers för henne 

(Maud) presenterar erbjudandet om att bedraga Susan, innan Susan anlänt till Briar. Efter att 

personerna i huset gått och lagt sig en kväll, smyger han sig upp till hennes dörr och knackar 

på. Hon noterar hans dofter (”I smell the tobacco on his hair, his whiskers, his mouth”62), och 

hon blir förvånad över att han inte vidrör henne, något hon verkar ha förväntat sig. Hon är 

nervös och spänd (”I move to one side of the sofa and stand tensely, gripping the back of 

it.”63) Mr Rivers börjar berätta om anledningen till varför han besökt Briar, och hur illa han 

tycker om Mr Lilly. Han berättar om vilka rykten som spridits om Maud i London, och att 

hon, när hon gifter sig, kommer att ärva mycket mer än vad hon själv trott: 

 

        ’It shall be ours,’ he says, ’if we marry.’ 

    I say nothing.  

        ’Let me be honest,’ he goes on. ’I came to Briar, meaning to get you in the ordinary way – I  

    mean, seduce you from your uncle’s house, secure your fortune, perhaps dispose of you after. I saw  

    in ten minutes what your life has made of you, and knew I should never achieve it. More, I  

    understood that to seduce you would be to insult you – to make you only a different kind of captive.  

    I don’t wish to do that. I wish rather to free you.’ 

        ’You are very gallant,’ I say. ’Suppose I don’t care to be freed?’ 

    He answers simply: ’I think you long for it.’ 

    Then I turn my face – afraid that the beating of blood, across my cheek, will betray me to him.64 

 

Här återkommer den röda färgen som en symbol för upphetsning. Maud kan inte dölja att hon 

känner upphetsning eftersom den röda färgen på hennes kinder förråder henne – hon rodnar, 

och har hög puls, vilket förmedlas via att hennes röda kinder bultar. Detta pekar också på den 

sexuella förvirring Maud tycks känna, vilket är vanligt vid utforskandet av sin egen sexualitet, 

och hon tycks inte veta hur hon för sig själv ska definiera den dragning hon tycks känna till 

mer än ett kön. Den röda färgens symbolik upprepas på flera ställen genom boken, och 
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jämförelsevis även mellan Maud och Susan i de passage där de utforskar sina kroppar 

tillsammans: ”Her thighs had a flush on them […] Upon her breast there was a crimson bruise 

[…] I saw the blood beat in her throat”65.  

En tydlig parallell mellan det röda som tecken för begär i ovanstående citat kopplas 

även ihop med det röda i Mr Lillys pornografiska texter, som däri betecknar begär och sexuell 

lust: 

 

    I think she must see it. Now he has named it, I think it must color or mark me – I think it must mark  

    me crimson, like paint marks the hot red points, the lips and gashes and bare whipped limbs, of my  

    uncle’s pictures. I am afraid, that night, to undress before her. I am afraid to lie at her side. I am  

    afraid to sleep. I am afraid I will dream of her. I am afraid that, in dreaming, I will turn and  

    touch her…66 

 

Det är genom hela romanen tydligt att Mr Lilly värderat sina böcker mycket högre än Maud 

själv, något som återkommer dels när Mr Rivers, Maud och Susan flyr från Briar: hennes sista 

hämnd blir sticka åt där det för Mr Lilly honom gör som mest ont – genom att med hans 

rakblad skära sönder de böcker han älskar mer än annat. Detta har av Hall setts som en 

metaforisk kastrering: ”Maud performs both a metaphoric castration upon her uncle by cutting 

up his books and an act of liberation for the women confined in its pages[…]”67 

Hon börjar med The Curtain Drawn Up, den första boken han använde för att ta 

hennes oskuld. Hon beskriver som om boken suckar när hon skär i den: ”I am almost afraid 

the book will shriek, and so discover me. But it does not shriek. Rather, it sighs, as if in 

longing for its own laceration […]”.68 

När hon i slutet av romanen återvänder till Briar och själv livnär sig på att själv skriva 

pornografiska texter, är det som om hon återtagit sexualiteten som sin egen, som någonting 

som tack vare kärleken till Susan och hennes egen kamp, äntligen kan vara njutningsbar. Hall 

ser detta som att Maud nu skriver in sitt eget lesbiska begär i den pornografi som tidigare 

inskränkt henne, och att detta är ett uttryck för lesbiskt återtagande av en heteronormativ 

genre som traditionellt utformas för manlig konsumtion. 69 Jag håller med, men ser det snarare 

som ett feministiskt och politiskt återtagande av pornografin som genre än som ett rent uttryck 
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för lesbiskt begär, vilket Hall nämner senare: ”By destroying the books, Maud is erasing the 

objectified position of women’s bodies and making a space for women to inhabit this 

patriarchal space on their own terms.”70  

O’Callaghan argumenterar för att Waters, genom att försöka övervinna redan 

existerande feministiska tankar om pornografi i romanen, separat lyckas analysera 

förhållandet mellan pornografi och kön, samt pornografi och sexualitet; och att hon i sitt sätt 

att skriva om pornografin, kritiskt reflekterar över de stereotypa bilderna av kön och sexualitet 

i heteropatriarkal pornografi. Waters lyckas alltså här, enligt O’Callaghan, både kritisera den 

problematik som existerar vad gäller pornografi, men också återskapa en ny slags pornografi:  

 

    With regard to sexuality, I contend that Waters reassesses lesbian engagement with  

    pornographic materials and reclaims heteropatriarchal pornographic images for  

    lesbian-feminist reappropriation. 71 

 

Waters möjliggör ett återskapande av pornografin som ett sätt att i stället fira icke-

heteronormativ sexualitet på: att göra den vacker och njutningsbar för icke-män, i stället för 

att sätta dem i den position där de agerar passiva objekt. Detta kan tolkas som en metafor för 

hennes slutliga sexuella frigörelse och upprättelse. Maud har genom boken utsatts för 

övergrepp, exploaterats som kvinna och objektifierats – men hon har, genom sin kamp, 

förintat det som hotat att förinta henne, och återerövrat sexualiteten som för henne nu är fri. 

 

 

Slutdiskussion 

Närläsningen har analyserat hur multisexuella personligheter kan spåras och skrivas in i en 

annars heteronormativ historieskrivning, och undersökt hur det queera kan ges plats i en 

efterkonstruerad historisk roman för att spåra multisexuella uttryck mellan karaktärerna 

Maud, Susan och Mr Rivers. De erotiska spänningarna Maud och Susan emellan var väldigt 

explicita, så utmaningen har snarare legat i att hitta de mer implicita erotiska uttryck som 

omfattar alla tre karaktärer.  

Jag behövde djupdyka mellan raderna och gå via de neo-viktorianska objektens och 

metaforernas uttryck för att spåra dem, och upptäckte att handskarna både verkat som 
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förtryckande medel och subversivt element för den förtryckta kvinnan. Det har varit tydligt att 

de neo-viktorianska kläderna bidragit till att upprätthålla ett heteronormativt förtryck i ett 

försök att kuva den sexualitet hos Maud och Susan som genom boken beskrivits som 

onaturlig och ett resultat av galenskap.  

Min förhoppning är att denna text ska bidra till ett bredare sätt att se på sexualitet även 

inom queerteoretisk forskning, och att inte från början utesluta att en sexualitet är antingen 

heterosexuell eller homosexuell – då den vid närmare efterforskning kan omfatta mycket mer 

än så.   
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