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Abstract 

This essay explores the novel Charlie by Margareta Suber (1932) through lesbian narrative 

theory. The result is a revealing on how the lesbian main character can be established as a 

lesbian subject against the male and heterosexual narrative; how she escapes a simple male 

positioning in the narrative, how she subverts categorisation, how she parttakes in female 

bonding, and how she disturbs heteronormativity. 
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DEL I. 

Inledning och syfte 

Margareta Subers roman Charlie (1932) skrevs i en tid när kvinnlig homosexualitet tagit plats 

som en kategori inom den sexologiska läkarvetenskapen, och där denna kategori användes 

som en diskursiv strategi av både feminister och dess motståndare. Romanen är del i den 

litterära rörelse av kvinnliga och lesbiska författare, i Sverige och internationellt, som försökte 

ge den lesbiska gestalten ett inkännande utrymme på den litterära scenen. Det är Sveriges 

första roman med en lesbisk huvudperson och har fått bära epitetet ”Sveriges första lesbiska 

roman”. Den är modernistiskt förankrad i stil och innehåll, med ett träffande språk för en 

debutant. Tidigare forskning har ofta jämfört Charlie med den mer realistiska 

utvecklingsromanen The Well of Loneliness av Radclyffe Hall (1928), och främst fokuserat på 

att sätta in romanen i dess historiska kontext. 

Syftet med denna uppsats är att försöka ta läsningen av Charlie ett steg längre. Genom ett 

raster av lesbisk narrationsteori, som ser berättande som något ideologiskt, styrt av 

könsskillnad, manligt begär och manlig homosocialitet, ska jag försöka besvara frågan 

huruvida gestalten Charlie lyckas etablera sig som ett lesbiskt subjekt som undergräver denna 

narrationens ideologi. Min analys kommer delvis att röra sig på ett metaforiskt plan för att 

undersöka huruvida Charlies begär överskrider sexologernas manligt definierade lesbiska 

begär och huruvida Charlie lyckas fly undan en kategorisering enligt samtidens 

förklaringsmodeller för homosexualitet.   

Metod och disposition  

Uppsatsen startar i en teoridel där jag ger en övergripande inblick i det teoretiska fält där jag 

förankrar min uppsats. Genom en kortare genomgång presenteras teoretikerna Teresa de 

Lauretis, Marilyn R. Farwell, Judith Roof  och Julie Abraham. Efter det följer ett avsnitt om 

tidigare forskning. Min vilja att ta läsningen av Charlie utöver den historiska kontexten har 

ändock stannat i insikten om det relevanta i att förstå samtidens syn på kvinnlig 

homosexualitet för en text som denna. Därför har jag valt att redovisa samtidens syn på 
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kvinnlig homosexualitet i ett avsnitt, speciellt som det också kommer till användning i 

analysdelen.  

Analysdelen som sedan följer är uppsatsens längsta del. Det jag främst saknat inom 

tidigare forskning är den skönlitterära texten; jag har på grund av detta velat gå in i texten och 

har därför disponerat uppsatsen med en kortare inledning så att två tredjedelar av utrymmet 

verkligen har kunnat användas åt Charlie.  

Förutom de redan redovisade teoretikerna har jag som hjälp och utgångspunkt i analysen 

haft en text av Jacqueline Broese van Groenou; där hon i en analys av Vilhelmine Zahles 

”Ogsaa en kærlighedshistorie” (1890) använder sig av en liknande teori. van Groenou ser 

subjektstillblivelsen som något som försiggår i språket och söker besvara frågan ”om og 

hvordan det lesbiske subjektet kommer fram i teksten”.1 Även kapitlet ”’She meant what I 

said’: Lesbian Double Talk” ur No Man’s Land. Sexchanges av Sandra M. Gilbert och Susan 

Gubar har använts i analysen, och  Kristina Fjelkestams analys av Charlie i 

doktorsavhandlingen Ungkarlsflickor, Kamrathustrur och Manhaftiga Lesbianer har fungerat 

som ett avstamp.2  

Teoretisk ram 

Inom samtida lesbisk teori har en problematisering av västerländsk narration blivit ett centralt 

inslag, främst inom film-, litteratur- och kulturstudier. Problemet med den till ytan neutrala 

narrationen är att det i själva verket rör sig om ett ideologiskt, könat system som genererar 

mening. Detta system är dessutom ett övergipande ideologiskt sådant, och flertalet refererar 

till Roland Barthes uttalande att ”narrative is international, transhistorical, transcultural: it is 

simply there, like life itself.”3  

I ”Desire in Narrative” slår Teresa de Lauretis fast att narration och begär är 

sammanlänkade på ett grundläggande plan.4 Hon ser narration som ’oidipal’: styrd av manligt 

begär. I denna intar det manliga subjektet en aktiv, rörlig position medan det kvinnliga 

förpassas till det orörliga och passiva; ett hinder eller en fiende för det manliga att överkomma 
                                                                 
1 Groenou, Jacqueline Broese van, ”Et lesbisk perspektiv i nordisk litteratur: en lesning av Vilhelmine Zahles 
’Ogsaa en kærlighedshistorie’” i Kvinnelitteraturhistorier. Rapport fra forskersymposiet Nordiske kvinners 
litteratur, Langås, Unni (red). Kristiansand: 1998, s. 161. 
2 Gilbert, Sandra M. & Gubar, Susan, ”’She Meant What I Said’: Lesbian Double Talk” i No Man’s Land. 
Sexchanges. New Haven & London: 1989; Fjelkestam, Kristina, Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga 
lesbianer – modernitetens litterära gestalter i mellankrigstidens Sverige. Stockholm/Stehag: 2002.  
3 Barthes, Roland, ”Introduction to the Structural Analysis of Narratives” i Image, Music,Text, Heath, Stephen 
(red &övers), s. 79. Citat taget ur Roof, Judith, Come as you are. Sexuality and narrative. New York: 1996, s. 
xv. 
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eller möjligtvis resans slutmål (giftermål). de Lauretis resonemang rör sig på en figurativ, 

metaforisk nivå, och hon menar att även om hjälterollen ibland intas av en kvinna blir den 

könskodade narrationen densamma: ”In this mythical-textual mechanics then, the hero must 

be male, regardless of the gender of the text-image, because the obstacle, whatever it’s 

personification, is morphologically female and indeed, simply, the womb.”5 Narrationens 

främsta mål och mening är att (re)producera könsskillnad: ”The work of narrative, then, is a 

mapping of differences, and specifically, first and foremost, of sexual difference into each 

text; and hence, by a sort of accumulation, into the universe of meaning, fiction and history 

[…]”.6   

I sin bok Heterosexual Plots and Lesbian Narratives undersöker Marilyn R. Farwell 

huruvida det lesbiska subjektet, som hon ser som en litterär trop, kan störa denna ideologiska 

narration. Hon skriver att de teoretiker som undersökt narration utifrån dess könade och 

sexuella bias upptäckt två mönster (av vilket det första kan sägas utgå från de Lauretis): ”the 

heterosexual, asymmetrical gender pattern and a pattern of male bonding which, according to 

Eve Sedgwick, is also heterosexual and dependent on a female Other”.7 För Farwell är det 

lesbiska subjektet det ultimata hotet mot narrationens ideologi eftersom det inte passar in vare 

sig i könsskillnadens eller den manliga homosocialitetens mönster; narrationens konstitution 

har ingen plats för kvinnor som inte på det ena eller andra sättet förhåller sig till män. Men 

Farwell understryker att det inte handlar om någon lesbisk identitet i sig, utan snarare om en 

positionalitet; lesbiska vänder sig inte till män, utan till kvinnor. Farwells syfte, som är att 

överbrygga klyftan mellan lesbiska feminister från 70-talet och nutida queerteoretiker, gör att 

hon söker en definition av lesbisk narration som både inbegriper texter med bokstavliga 

lesbiska karaktärer och teman, och moderna och postmoderna texter som bryter upp 

berättandets linearitet och nödvändiga avslutning.  

Judith Roof är en av de postmoderna queerteoretiker som föredrar dessa sistnämnda 

strategier. I sin bok Come as you are. Sexuality and narrative undersöker hon varför 

berättelser med lesbiska teman eller karaktärer ofta bara upprepar den heterosexuella, manligt 

kodade narrationen. För Roof är narration och sexualitet oseparerbara; hon menar att narration 

innehåller en sexuell ideologi som manifesteras inte så mycket i faktiska representationer av 

sexualiteter utan snarare på ett metaforiskt plan: ”a more pervasive, structured interrelation 

                                                                                                                                                         
4 de Lauretis, Teresa, ”Desire in Narrative” i Alice Doesn’t. Feminism, Semiotics, Cinema. Bloomington: 1984. 
5 Ibid, s. 118 f. 
6 Ibid, s. 121. 
7 Farwell, Marilyn R, Heterosexual Plots and Lesbian Narratives. New York & London: 1996, s. 26.  
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among sets of terms and values associated with positions and functions within narrative.”8 

Roof pekar på hur lesbiska karaktärer ofta får agera hinder i den heterosexuella intrigen, något 

att övervinna för att den heterosexuella lyckan ska framstå som ännu mer slutgiltig, och hur 

lesbiska karaktärer förekommer med sin lesbiskhet som enda karaktärsdanande egenskap. 

Roof ser metanarrativa, problematiserande och fragmentariska texter som det främsta sättet att 

störa och undergräva heteronarration. Detta innebär också att texter inte behöver inrymma en 

bokstavlig lesbisk karaktär för att kunna kallas lesbiska. Ett exempel enligt Roof är Colettes 

novell ”The Secret Woman”: ”[Its] narrative consciousness, its play on the characters’ and 

readers’ narrative assumptions, and its commentary on the nature of narrative’s investment in 

mastery illustrates on the level of the story narrative’s management of disorder, its 

imbrication with sexuality, and its ironical failure.”9 

Julie Abraham är en forskare sysselsatt med samma problematik. I Are Girls Necessary? 

Lesbian Writing and Modern Historys påpekar hon hur vår förståelse av berättelsers förlopp 

är styrd av konventioner. Hon tar upp hur förväntningar på kvinnliga författare och 

representationer av kvinnliga karaktärer båda är styrda av en ”romance plot”.10 Så förväntas 

kvinnliga författare skriva kärleksintriger och kvinnliga karaktärer ingå i sådana; och denna 

kärleksintrig absorberar övriga nivåer och teman i texten och blir berättelsernas enda mening. 

Enligt Abraham gäller detta även lesbiska berättelser, då de alltid måste handla om kärlek 

eller sex för att kunna skilja ut sig från den heterosexuella normen och definieras som 

lesbiska. Abraham menar vidare att det egentligen inte finns någon lesbisk intrig: ”There 

could be no ’lesbian plot’ equivalent to the heterosexual plot, because the construction of 

heterosexuality is in modern culture the construction of heterosexuality as the norm, and 

because the function of literary conventions, like all conventions, is to normalize.”11 Lesbisk 

narration måste därför alltid förhålla sig till den heterosexuella intrigen och behandla 

lesbiskheten som problem: ”[L]esbianism as problem, is always the subject of the lesbian 

novel, because, in terms of the heterosexual plot’s structuring of fiction about women, 

lesbianism is a problem.”12  

Farwell instämmer med queerteoretikerna att narration är ett abstrakt ideologiskt system 

som alla texter (och alla läsare) måste förhålla sig till, och att ett viktigt sätt att förändra detta 

                                                                 
8 Roof, Judith, Come as you are. Sexuality and narrative. New York: 1996, s. xxviii. 
9 Roof, s. xxxiii f. 
10 Abraham, Julie, Are Girls Necessary? Lesbian Writing and Modern Historys. New York & London: 1996, s. 
2. 
11 Ibid, s. 3. 
12 Abraham, s. 3. 
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är att bryta upp den linjära strukturen. Men hon vill samtidigt ge bokstavliga lesbiska 

karaktärer ett större handlingsutrymme genom att skilja på en abstrakt ideologisk narrativ nivå 

och en konkret litterär situation – de påverkar båda varandra. Narration är förvisso manlig och 

heterosexuell, men inte på ett oföränderligt, konstituerande sätt utan i en historisk och socialt 

föränderlig kontext. En (lesbisk) kvinna på en klassisk manlig position i en berättelse kan 

förändra, hon är inte bara en aktant fastlåst i berättelsens struktur.13    

Farwell diskuterar också det lesbiska subjektets betydelse. En intressant postmodern 

definition är att ”[t]he lesbian subject enacts an excess, specifically a bodily and therefore a 

textual excess, which subverts categorization itself”.14 Farwell menar att det metaforiska (och 

bokstavliga) lesbiska subjektet stör narrationen genom en omstrukturering av berättelsens 

subjektspositioner, vilket hon menar sker på följande sätt:  

 
[F]irst, when female bonding breaks up male bonding, realigning any remaining male 
characters; second, when the assymetrical structural patterns of active agent and passive 
object are revised by the structural interjection of sameness; and finally, when these changes 
on a structural level affect the movement and thematics of the traditional narrative.15  

 

Den lesbiska kroppen har genomgått tre perioder av diskussion och definition. Det är runt de 

två senaste, lesbisk feminism på 70-talet samt nutida queerteori, Farwell främst koncentrerar 

sig i sitt sökande efter ett lesbiskt narrativt subjekt. Men även första gången lesbiska stod på 

agendan, när de under 1900-talets första decennier lades under de manliga doktorernas lupp, 

kan det vara av intresse att undersöka huruvida ett lesbisk narrativt subjekt lyckas ta plats. 

Tidigare forskning – mot bakgrund av The Well of Loneliness 

Charlie har ofta blivit benämnd som Sveriges första lesbiska roman, och som sådan finns en 

del skrivet om den redan.16 I Kvinnovetenskaplig Tidskrifts temanummer om lesbiskhet från 

1985 finns en kort artikel skriven av Karin Lindeqvist.17 I artikeln går Lindeqvist igenom 

                                                                 
13 Kategorier i teorin har alltid en empirisk bas, och Farwells fasthållande vid ett specifikt kvinnligt subjekt leder 
till en förenklad bild av verkligheten där transsexuella, intersexuella och individer som inte identifierar sig med 
någondera kön ignoreras. Hennes kritik av queerteorins misslyckande i att skapa ett neutralt subjekt är riktig, 
men lösningen är inte att krampaktigt hålla fast vid en kvinnlig-manlig dikotomi utan att samtidigt 
problematisera denna. Förutom detta ser jag dock bara fördelar med hennes teori och finner den mycket givande 
för min undersökning.  
14 Farwell, Heterosexual Plots…, s. 12. 
15 Ibid, s. 62. 
16 När det gäller övrig forskning om Margareta Suber har jag endast hittat ett specialarbete från 
Bibliotekshögskolan i Borås; Anna Lunds Margareta Suber. En undersökning av kvinnoskildringen i två av 
hennes romaner (1989) som behandlar Jonna (1940) respektive Leva på italienska (1976).  
17 Lindeqvist, Karin, ”Charlie”. Kvinnovetenskaplig Tidskrift 1985:4, s. 50-52. 
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biografisk bakgrund, förlagets önskan om ett läkarförord till utgåvan (vilket dock aldrig blev 

av) samt samtidsmottagande (recensioner i BLM, DN, Idun samt SvD). Charlie fick 

genomgående god kritik och flera av recensenterna har jämfört romanen med The Well of 

Loneliness av Radclyffe Hall, som kom ut på svenska 1932. Lindeqvist ser dock fler olikheter 

än likheter mellan de båda romanerna.  

Birgitta Stenberg inleder sin artikel ”Charlie” från 1989 i Lambda Nordica med att 

utnämna Charlie till den svenska motsvarigheten till The Well of Loneliness.18 Även denna 

artikel tar upp den biografiska bakgrunden, samt Margareta Subers övriga produktion. 

Förutom intressanta kommentarer om Margareta Subers språk lämnar även denna artikel 

mycket övrigt att önska; det är främst en artikel med handlingsreferat, dock en läsvärd sådan, 

för att locka till läsning av denna tidigare bortglömda roman. Något jag vill kommentera är 

Stenbergs antagande kring Charlies bror Brunos uppvaktning av Sara, där hon menar att Sara 

blir attraherad av Bruno ”som är mycket lik Charlie och alltså en äkta manlig variant av 

henne”.19 Denna heteronormativa förklaring till varför Sara accepterar Brunos uppvaktning är 

något jag inte finner minsta underlag till i texten själv; detta är något jag kommer utveckla i 

analysdelen. Efter Stenbergs artikel kommer ”Några kommentarer” från Margareta Subers son 

Krister Topelius, där han bekräftar romanens biografiska bakgrund och dess förankring i 

finlandssvenska badorten Hangö.20   

I Nordisk Kvinnolitteraturhistoria III  från 1996 har Birgitta Svanberg skrivit ett avsnitt om 

kärlek mellan kvinnor som litterärt motiv, ”Den mörka gåtan”.21 Charlie behandlas i ett kort 

stycke med den väl sorgset klingande titeln ”En pojkflickas tragik”, där Svanberg bland annat 

påpekar att Charlie utgör ett typiskt exempel på den Nya Kvinnan. Hon menar vidare att Hall 

kan ha inspirerat Suber men att det egentligen finns fler skillnader än likheter mellan de båda 

romanerna.  

 Corinna Müller har i en C-uppsats från 2001 undersökt Charlie utifrån Foucaults 

diskursbegrepp.22 Hennes slutsats är att det i romanen förekommer tre olika diskurser om 

kvinnlig homosexualitet, där denna ses som antingen sjuklig, naturlig eller modern. Även om 

det kulturteoretiska resonemanget är väl genomfört är det synd att denna uppsats lämnar så 

lite utrymme åt den skönlitterära texten – först på sidan 16 av 29 kommer själva texten 
                                                                 
18 Stenberg, Birgitta, ”Charlie”. Lambda Nordica 1989:3/4, s. 64-80. 
19 Ibid, s. 73 f.  
20 Topelius, Krister, ”Några kommentarer”, Lambda Nordica 1989:3/4, s. 81-85. 
21 Svanberg, Birigtta, ”Den mörka gåtan” i Nordisk Kvinnolitteraturhistoria III Møller Jensen, Elisabeth m. fl. 
(red). Höganäs: 1996, s. 430-36. 
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Charlie in i resonemanget. Även Müller drar in The Well of Loneliness och vill i polemik mot 

Karin Lindeqvist visa att det visst är troligt att Suber läst och inspirerats av romanen och 

påvisar därefter likheter.  

Den mest genomgående analysen av Charlie är gjord av Kristina Fjelkestam i boken 

Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer – modernitetens litterära gestalter i 

mellankrigstidens Sverige som kom ut 2002. I kapitlet ”Kvinnlighetens inversion” gör hon en 

grundläggande genomgång av samtidens syn på kvinnlig homosexualitet som mynnar ut i en 

analys av Charlie. Fjelkestams analys påminner om Müllers, om än i mer djupgående skala; 

även här är det kulturteoretiska resonemanget utförligt och syftet främst att sätta in romanen i 

dess historiska och litterära kontext, med referenser till Kraft-Ebbing, Ellis, Freud, von 

Krusenstjerna och så förstås, den eviga intertexten The Well of Loneliness (detta är dock inte 

så konstigt med tanke på att det är den första ’riktiga’ akademiska texten). Fjelkestams 

utgångspunkt, att syftet med att undersöka den manhaftiga lesbianen – ”den  Nya Kvinnans 

ständiga skugga” – är för att i ”motljus” bättre kunna placera den då explicit heterosexuella 

Nya Kvinnan, är jag dock kritisk till.23 Är inte snarare den lesbiska kvinnan ett viktigt exempel 

på den Nya Kvinnan, som förtjänar att undersökas som en sådan naturlig del? (På andra 

ställen i sin text väljer också Fjelkestam att presentera det så.) Fjelkestams analys är dock i 

övrigt mycket intressant och den jag främst kommer utgå ifrån och själv bygga vidare på.  

Charlie tas också upp i en C-uppsats från 2003 skriven av Tove Solander, ”Astrid bar på 

det mest tragiska öde en kvinna kan bära”. Om lesbiskhet som litterärt motiv i svenska 

romaner 1920-1950.24 

Arbetet gjort av Müller och (främst) Fjelkestam är nödvändigt för denna typ av text. För att 

förstå en roman med en lesbisk huvudperson behöver vi förstå samtidens syn på lesbiskhet. 

Nu när detta är gjort är det dock dags att läsa Charlie – inte för att det är den första svenska 

lesbiska romanen, eller för att den eventuellt är inspirerad av försäljningssuccén The Well of 

Loneliness, eller för att man så tydligt kan hitta Freuds idéer om kvinnlig homosexualitet i 

texten – utan för att det är en bra litterär text i sig själv.  

Även jag kommer dock att använda den historiska kontexten som en relevant utgångspunkt 

för analysen. 

                                                                                                                                                         
22 Müller, Corinna, Sjukt, naturligt eller modernt – tre sätt att se på kvinnlig homosexualitet. En läsning av 
Margareta Subers roman Charlie (1932). C-uppsats Södertörns Högskola: 2001. 
23 Fjelkestam, s. 92. 
24 Solander, Tove, ”Astrid bar på det mest tragiska öde en kvinna kan bära”. Om lesbiskhet som litterärt motiv i 
svenska romaner 1920-1950. C-uppsats Uppsala Universitet: 2003. 
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Historisk kontext – den homosexuella kvinnans inträde i offentligheten  

Marilyn R. Farwell menar att den lesbiska kroppen alltid setts som ett hot mot den patriarkala 

ordningen. Den västerländska ideologin kodar den kvinnliga kroppen som negativ och 

hotande; en kropp så överdriven i sina funktioner och sin sexualitet att den måste kontrolleras. 

Den lesbiska kroppen är snäppet värre eftersom den rör sig i domäner utanför manlig kontroll: 

”The lesbian body […] is an extension of the excessive female body and therefore the 

ultimate threat to the dominant order”.25 I början av 1900-talet är detta extra tydligt. När den 

Nya Kvinnan gör sitt inträde på den samhälleliga och litterära scenen ökar behovet av att 

kategorisera och kontrollera den lesbiska kroppen.  

Den Manhaftiga Lesbianen 

Ordet homosexuell (och därav också heterosexuell) började användas först 1869. Det var 

författaren Karl Maria Kertbény (Benkert) som använde ordet för att protestera mot att 

myndigheterna i Tyskland övervägde en kriminalisering av homosexualitet.26 Året därefter 

användes ordet av läkaren Carl Westphal för att beskriva en konträr sexualdrift och en 

specifik homosexuell kategori började tona fram i den medicinska litteraturen. Michel 

Foucault tar denna händelse som ett tecken på den moderna homosexuella identitetens 

födelse. Hans betydelsefulla, om än omtvistade, tes lyder att det innan dess förvisso fanns 

homosexuella handlingar, men det uppfattades inte som en identitet, en livsstil.27  

Detta gällde dock i första hand manlig homosexualitet. I Sverige fanns sedan 1865 en 

lagstiftning mot homosexualitet, men det skulle dröja till 1943, ironiskt nog ett år innan lagen 

avskaffades och homosexualitet definieras som en psykisk sjukdom istället, innan 

homosexuella kvinnor kom att dömas.28 Greger Eman menar att man kan dela in de 

”kvinnoälskande kvinnornas” historia i tre delar.29 Det är först efter perioder av idealiserad 

svärmisk vänskap (fram till 1884) och feministisk vänskapskärlek (fram till 1920) som vi får 

den ”homosexualistiska perioden”.30 Först då började ordet homosexualitet användas även om 

                                                                 
25 Farwell, Marilyn R, ”The Lesbian Narrative: ’The Pursuit of the Inedible by the Unspeakable’” i Professions 
of Desire: Lesbian and Gay Studies in Literature, Haggerty, George E & Zimmerman, Bonnie (red). New York: 
1995, s. 157 f. 
26 Rosenberg, Tiina, Queerfeministisk Agenda. Stockholm: 2002, s. 27.  
27 Ibid, s. 28 f. 
28 Sympatiens hemlighetsfulla makt. Stockholms Homosexuella 1860-1960. Silverstolpe, Fredrik m. fl. 
Stockholm: 1999, s. 16 & 400 ff. 
29 Eman, Greger, Nya himlar över en ny jord – om Klara Johansson, Lydia Wahlström och den feministiska 
vänskapskärleken. Stockholm: 1993, s 20.  
30 År 1884 grundades Fredrika Bremer-förbundet och med det kvinnorörelsen; enligt Eman fungerade detta fram 
till införandet av allmän rösträtt 1921 som en trygg hamn för de kvinnoälskande kvinnorna.  
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kvinnor och de kategoriseras som inverterade, ett tredje kön med en manlig själ instängd i en 

kvinnas kropp. Eman menar att det fanns både för- och nackdelar med denna nya 

avvikaridentitet. En ny synlighet och förståelse av den egna sexualiteten – men samtidigt en 

tydligare avskiljning och stigmatisering.  

Fjelkestam skriver att ”[u]nder mellankrigstiden betraktades homosexualitet antingen som 

en medfödd inversion av sexualdriften i enlighet med de sexologiska teorierna, eller som 

socialt och mentalt förvärvad i enlighet med Freuds psykoanalytiska teser”.31 En av de mest 

inflytelserika bland sexologerna var tysken Richard von Krafft-Ebing. I verket Psychopatia 

Sexualis (1882) delade han in kvinnoälskande kvinnor i fyra grupper utifrån graden av 

medfödd inversion: kvinnor dragna till andra manliga kvinnor, kvinnor med stark förkärlek 

till manskläder, kvinnor som antagit en manlig roll och slutligen hermafroditer. Hela denna 

röra av sexuellt begär och fysiologiska och sociala könskaraktäristika kallade Krafft-Ebing 

uranism.32  

En sexolog som byggde vidare på Krafft-Ebing var Havelock Ellis, bland annat med sitt 

verk Studies of the Psychology of Sex (1897). Ellis ansåg att de medfött inverterade kvinnorna 

var obotliga och borde accepteras av samhället. Däremot fanns det kvinnor som, i 

ohälsosamma miljöer så som kvinnoskolor och kvinnoklubbar, hade blivit influerade eller 

förförda av de inverterade, och dessa kunde man fortfarande rädda över till den rätta 

sexualiteten. På så sätt målade Ellis upp bilden av ’riktiga’ homosexuella kvinnor som 

konkurrenter till männen; och feminism och utbildning för kvinnor var således farligt 

eftersom det gav de inverterade utrymme.33  

Freud och Weininger – inte så enkelt som ett tredje kön 

På 30-talet i Sverige hade Freuds inflytande dock vuxit sig så starkt att det snarare var hans 

idéer om homosexualitet som var de dominerande.34 Freud har i en uppsats explicit behandlat 

ämnet kvinnlig homosexualitet, ”Om psykogenesen i ett fall av kvinnlig homosexualitet” 

(1920). Freuds syn skiljer sig från sexologernas, även om den delvis bygger på densamma, 

genom att utgå från tesen om en pre-oidipal bisexualitet. Han menar att man ”måste ha klart 

för sig att även den normala sexualiteten bygger på en inskränkning av objektvalet, och i 

                                                                 
31 Fjelkestam, s. 94. 
32 Ibid, s. 98. 
33 Smith-Rosenberg, Carroll, ”Discourses on Sexuality and Subjectivity: The New Woman 1870-1936” i Hidden 
from History. Reclaiming the Gay and Lesbian Past. Bauml Duberman, Martin, Vicinus, Martha & Chauncey, 
Martin Jr (red). London: 1991, s. 270 f. 
34 Fjelkestam, s. 103 ff. 
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allmänhet har företaget att förvandla en fullt utvecklad homosexuell till en heterosexuell 

person inte mycket större utsikter att lyckas än det omvända, fastän man av praktiska orsaker 

aldrig försöker göra det sistnämnda”.35 Freud vill skilja på objektval, könskaraktär och 

inställning, och anser att det inte alls är så enkelt som ”en manlig själ som oemotståndligt dras 

till kvinnor men som tyvärr är fången i en kvinnokropp”.36 Trots detta genomgår fallstudiens 

flicka i hans beskrivning en gradvis maskulinisering, och neurosens förklaring blir en omvänd 

oidipuskonflikt med den unga kvinnan i sonens roll.37 

Otto Weiningers  Geschlecht und Charakter (1903) kom att läsas av flertalet och få en stor 

betydelse många år framöver. Weiningers skrift ger utryck för en grovt misogyn och 

antisemitisk syn på ’människoarten’, som han genom biologiska jämförelser med både djur- 

och växtriket försöker komma underfund med. Han ser som sin uppgift att komma med en 

riktig förståelse och indelning av ”män” och ”kvinnor” (som han faktiskt skriver inom 

citationstecken), och det är här han är förvånansvärt modern. Weininger menar att man inte 

kan skilja på män och kvinnor med en skarp gräns, med föreställningen att det däremellan 

finns ett tredje kön. Han skriver att ”we may suppose the existance of an ideal man, M, and an 

ideal woman, W, as sexual types although these types do not actually exist”.38 Alla individer 

förekommer i stället som mellanliggande tillstånd, med en viss del manlighet och kvinnlighet 

i sig. Ända ner på cellnivå är människor tvåkönade på detta vis. Män och kvinnor överlappar 

dessutom varandra på skalan, det finns kvinnor som har mer manlighet i sig än vissa män, och 

vice versa.  

Weininger ställer sedan upp en matematisk formel för sexuell attraktion, vars formula 

lyder att en individ attraheras av en annan som har omvänt förhållande manligt och kvinnligt i 

sig. En man som är ¾ ’man’ och ¼ ’kvinna’ attraheras således av en kvinna som är ¼ ’man’ 

och ¾ ’kvinna’. Förklaringen på homosexualitet blir naturlig och något högst medfött; det är 

helt enkelt personer som har en stor del av det motsatta könet i sig och därför attraheras av 

andra med en snarlik jämvikt.  

Weininger är övertygad om det manligas överlägsenhet och anser att förklaringen till 

intelligenta kvinnor ligger i deras höga procent av manlighet. Dessa är följaktligen ofta 

homosexuella, alternativt attraheras av feminina män. De kan dock aldrig bli lika bra som 

män, eftersom de inte kan ha mer än hälften ’man’ i sig. Kvinnoemancipationen är enligt 
                                                                 
35 Freud, Sigmund, ”Om psykogenesen i ett fall kvinnlig homosexualitet” (1920) i Samlade skrifter V. 
Sexualiteten. Stockholm: 1998, s. 244. 
36 Ibid, s. 263. 
37 Fjelkestam, s. 107. 
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Weininger ett missförstånd. Det är dessa manliga kvinnor, som dock borde släppas in på 

männens område, som dragit med sig normala kvinnor att tro att de också kan skapa, skriva 

och tänka.    

Den Nya Kvinnan och dess fantasmatiska demon 

I samband med rösträttsrörelse och förändrade samhällsförhållanden, tillträde för kvinnor till 

nya yrken och fler kvinnliga författare än någonsin, tog en ny gestalt plats på den samhälleliga 

och litterära scenen under 1900-talets första decennier: den Nya Kvinnan. Självförsörjande, 

bildad, med ett eget begär och ett androgynt utseende steg hon fram som en utmaning för det 

patriarkala samhället. Den Manhaftiga Lesbianen var en viktig del av den Nya Kvinnan, vars 

karaktäristika av kritikerna ofta var en sammanblandning av feminism, lesbianism och 

manliga fysiska och utseendemässiga attribut. När det viktorianska begärslösa kvinnoidealet 

luckrades upp kunde både ett hetero- och homosexuellt kvinnligt begär ta form, men det var 

dock inte utan problem; sexologerna definierade fortfarande ett aktivt sexuellt begär som 

manligt.   

De vetenskapsmän som kategoriserade homosexuella såg sig själva som radikala och 

öppna i sin syn på homosexualitet. Deras teorier användes också för att plädera för ett 

upphävande av kriminaliseringen. Men i kategoriserandet av den homosexuella kvinnan 

fortsatte de på en misogyn tradition att stigmatisera kvinnor som sökte förändra de 

könskomplementära sociala normerna.39 Corinna Müller skriver att den manhaftiga lesbianen 

var en ”fantasmatisk demon” (imaginärt centrum för social kontroll).40 Bilderna av denna 

beskrev egentligen inte sexuella handlingar utan var rumsliga och hierarkiska bilder som 

användes för att ordna, strukturera och särskilja.41 En skräckbild, en kvinnokönets farliga 

Andra, använd av de manliga sexologerna för att hålla kvinnor kvar inom könssystemets 

ramar.  

Carroll Smith-Rosenberg menar att de Nya Kvinnorna under 1920- och 30-talen försökte ta 

över denna manliga sexologiska retorik, som beskrev dem som sociala och sexuella 

hermafroditer. Det var en strategi för att förändra, och fördelen var ett aktivt sexuellt begär. 

Smith-Rosenberg menar dock att de misslyckades.42 Med Fjelkestams ord: ”[D]å det tredje 

                                                                                                                                                         
38 Weininger, Otto, Sex and Character. Övers: Heinemann, William (1906). New York: 2003, s. 7.  
39 Fjelkestam, s. 94. 
40 Müller, s. 11 f.  
41 Smith-Rosenberg, s. 275. 
42 Smith-Rosenberg, Carroll, ”Discourses on Sexuality and Subjectivity: The New Woman 1870-1936”, s. 264-
280. 
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könets icke-kvinna och icke-man etablerades som representationer i början av seklet 

cementerades de könskomplementära föreställningarna istället för att brytas”.43  

Samtidigt finns i tider av förändring möjligheten att utnyttja sprickor. Marilyn R. Farwell 

menar att den lesbiska kroppen, just för att den är så omskriven, även är en plats för motstånd 

och förändring: ”The lesbian body and lesbian sexuality, however, are the female body and 

female sexuality attempting with a vengeance to grasp agency and subjectivity in a linguistic 

and narrative system that has no place for female subjectivity.”44 Smith-Rosenberg ser de 

litterära feministiska verken från denna period, med androgynen längst fram på den litterära 

barrikaden, som de kraftfullaste exemplen på de Nya Kvinnornas diskursiva strategi. 

Litterära kumpaner 

Charlie (1932) var inte den enda romanen att behandla kvinnlig homosexualitet under denna 

tid, och skillnaden mot tidigare perioder var att det nu även var kvinnor och lesbiska själva 

som höll i pennan. Internationellt kan man nämna den mycket uppmärksammade The Well of 

Loneliness av Radclyffe Hall (1928) med den manhaftiga lesbianen Stephen Gordon i 

huvudrollen, och den modernistiska Orlando av Virginia Woolf (1928). I Sverige kom Agnes 

von Krusenstjernas Pahlen-serien (1930-35) med både patologiserande och inkännande 

skildringar av lesbisk kärlek och Karin Boyes Kris (1934) var den första svenska roman 

skriven av en kvinna som själv levde som lesbisk. 

DEL II. CHARLIE 

Intrig – sommaren när Charlie ’blev’ homosexuell  

Charlie utspelar sig på en internationellt betonad badort. Vi får möta dansöser och konstnärer, 

grevinnor och överstar, framgångsrika handelsmän, alla med skiftande nationalitet. Charlie, 

dotter till handelsföretagaren Ludvig Ramm, har åkt hit utan sin fars tillåtelse för att umgås 

med sin väninna, den ryska dansösen Elisaweta Mercheff. Hon inleder en vänskap med änkan 

och tvåbarnsmodern Sara Tungel, och allt är lugnt och härligt tills Charlies far kommer till 

badorten för att läxa upp sin dotter. Charlie börjar sedan av en slump läsa Weininger och ser 

sitt liv genom hans teorier – allt stämmer som ett pussel. Charlie, som inte tidigare velat 

fundera över varför umgänget med Sara gjort henne så lycklig, inser hennes betydelse: ”Då 

                                                                 
43 Fjelkestam, s. 93. 
44 Farwell, ”The Lesbian Narrative…”, s. 161. 
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vet jag i alla fall nu, att jag älskar dig, Sara […].”45 Charlie är på detta vis en komma ut-

roman, där gåtans upplösning för läsaren sammanfaller med gåtans upplösning för Charlie 

själv. Men Sara känner sig pressad av Charlies känslor, och efter en het kyss från Charlie 

bestämmer hon sig för att lämna badorten. I romanens sista kapitel är det inte sommar längre, 

Charlie saknar Sara, och texten slutar i ett dubbeltydigt uttalande: ”Hennes kropp var nu 

mogen att börja leva det liv, för vilket vår Herre behagat skapa henne.” (149)   

Charlie Ramm 

Denna undersökning av Charlie kommer att analysera, tema för tema, hur olika nivåer i texten 

undergräver och problematiserar ett heteronormativt berättande, och huruvida Charlie kan 

etableras som ett lesbiskt subjekt. Även de drag i texten som talar mot detta kommer att 

beaktas. Men först, tillåt mig presentera Charlie: 

Romanen inleds med ett dialogutbyte över ett bridgeparti där fyra olika språk talas 

(svenska, engelska, franska och tyska) – den internationella platsen är satt. Charlie presenteras 

sedan på de följande sidorna med karaktäristika som ska komma att följa henne. Det första vi 

får veta är att Charlie äger en resegrammofon som följer henne vart hon går. Som en 

förebådelse på vad som komma skall, stänger den störda bridgespelaren överste von Barnecz 

av grammofonen mitt i en sångfras: ”’Keine Frau kann schöner sein als…uisch’, lät 

grammofonen och tystnade […].”(5)46 Att Charlie har en resegrammofon pekar på henne som 

modern, och musiken ska komma att bli ett sätt Charlie uttrycker sig på – ett kännetecken för 

hennes person. Det andra vi får veta om Charlie lyder: ”Charlie skrattade som en tjuvpojke, 

vilket hon också mest liknade av allt.” (6) Redan här antyds att det är något speciellt och 

pojkaktigt över Charlie, något vi redan anat när vi förstått att boktitelns manliga namn tillhör 

en kvinna.    

Charlies bridgemedspelare är Sara Tungel, som ännu inte riktigt känner sig hemma i 

sällskapet. Ännu en gång blir musiken ett sätt att antyda Charlies kommande känslor när hon 

vänder sig till Sara: ”Well, partner, ’I can’t give you anything but love’ gnolade Charlie från 

en av sina skivor […]”(6 f.) Elisaweta skrattar ”åt någon tokenskap, som Charlie hade sagt”, 

varefter följer en fullständig beskrivning av Charlie: ”[…] denna trubbnästa, slätkammade 

lilla person med en gäckande nyfikenhet i sina vidöppna, grågröna ögon, som inte smalnade 
                                                                 
45 Suber, Margareta, Charlie. Stockholm: 1932, s. 98. Hänvisningar till denna huvudtext kommer i fortsättningen 
ges löpande i texten.   
46 ”Ingen kvinna kan vara vackrare än…” 
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av vid näsroten, och sin pärlvita rad av starka tänder, naggiga som på ett barn, där 

naggigheten ännu inte hunnit nötas av.”(8) Det är genom översten vi får denna beskrivning; 

han är irriterad på Charlie för att hon ställer sig i vägen när han försöker göra ett gott intryck 

på Sara.  

Bridgesällskapet bryter sedan upp för att bege sig till casinot för att äta en bit mat och titta 

på ryska dansare:  

 
Några minuter därefter packade sällskapet in sig i Charlies lilla röda sportbil. Hon drog in 
Sara bredvid sig, smällde igen dörren om dem, trampade gaspedalen vårdslöst nästan i 
botten, så att de startade med ett häftigt ryck, och satte sig vant till rätta tillbakalutad mot 
ryggstödet. 

– Jag är inte klädd för Casino, sade Charlie, då de hoppade ur bilen utanför casinots skarpt 
upplysta portal, inte för kvällsbridge i ert sällskap heller för resten. 

Det var menat som en ursäkt, för själv var hon nöjd med sin klädsel – en svart, kinesisk 
sidenpyjamas med en liten låg, uppstående krage, som framhävde halsens unga linjer. De 
vida, raka byxorna kommo de kraftiga fötterna till den spensliga gestalten att verka mindre, 
och hela dräkten klädde hennes sätt att röra sig. Hon for med handen över den slätt 
uppåtstrukna frisyren, som följde tätt efter det välformade huvudet och lämnade örat fritt. (8 
f.) 

 

Charlies andra följeslagare, den röda sportbilen, befäster Charlie som modern. Hon kör 

vårdslöst men säkert, och är nöjd med sin byxdräkt och slätkammade frisyr. Vi har nu fått en 

fullständig skapelse: Charlie – skrattande, spenslig, aktiv, ung, gäckande, skojande och 

tjuvpojkaktig, med resegrammofon, röd sportbil och byxdräkt.  

Charlie – ett kvinnligt subjekt?  

När sällskapet ska bege sig hemåt från casinot lämnar Charlie bilen till Elisaweta och 

herrarna, och tar själv Sara under armen för en promenad hemåt: ”– Det var jag som sade till 

de andra, att ni ville spatsera hem och med mig, för vi skulle röka en cigarett tillsammans 

hemma hos er. Har ni varit utsatt för något fräckare? – Vad tror ni?”(12 f.) Charlie tar för sig 

och är aktiv i sin omedvetna uppvaktning av Sara; hon skickar blommor (21) och söker 

ständigt Saras sällskap. Men ännu har hon inte förstått mer än att Sara gör henne lycklig: 

”Bilden av Sara låg och gungade som något ljust och gott inne i Charlie. […] Direkt ur 

skaparens hand hade Sara i dag placerats där i sanden bredvid Charlie. Hon kände en lust att 

bara ligga stilla där, det var någon djup och verklig mening med att hon låg där …”(20 f.) I 

umgänget med Sara blir Charlie också genast en stor favorit hos Saras två barn Nunna och 

Martin, speciellt hos 12-åriga Nunna som själv utvecklar en ungflicksförälskelse för Charlie.  
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Men livet ter sig inte lika ljust och gott längre när Charlies far Ludvig dyker upp på 

badorten. Fadern är irriterad på Charlie för att hon bara gett sig iväg och i största allmänhet 

besviken för att Charlie ”öppet brast i en av de mest mänskliga av känslor – 

dotterskärleken”(47). Mellan Charlie och fadern råder en maktkamp, fadern, som i sin 

”egoism”(66) vill bestämma, och Charlie, som inte tål fadern och vill bryta sig fri: ”Han 

gjorde sig beroende av henne i tusen småting, vilket pressade henne till en ständig samvaro 

med honom och tvingade henne till en så nära personlig kontakt, att hon erfor en känsla av 

fysiskt äckel.”(65) Sin trygga ”storborgerlighet”(34) till trots har fadern ingen riktig makt 

över Charlie. Den första kvällen tillsammans går de för att äta middag i hotellmatsalen. De 

träffar på några av faderns affärsvänner, som ber dem slå sig ner vid deras bord:  

 
De togo åt sina halsduksrosetter, drogo ett slätande drag i sina västar, som hade en 
benägenhet att glida upp i veck över magen, och beredde plats åt Charlie. De liksom satte sig 
till rätta i en osynlig sadel och stormade an. Angreppen voro mycket varierande beroende på 
vars och ens natur och utförsgåvor, men alla voro dömda att falla platt tillbaka med ett ihåligt 
skrammel. Charlies oberörda, grågröna ögon iakttogo dessa manliga manöver med ett lugn, 
som gränsade till ohövlighet. (49)      

 
Charlie står emot det borgerliga patriarkatets samlade angrepp. När en ”ljuslätt herre med 

mittbena och fuktiga handflator”(49) bjuder upp henne kan hon dock inte tacka nej. De blir 

borta ett tag, men herren kommer tillbaka ensam för att meddela att Charlie i stället slutit upp 

med sina vänner. När Charlie sent på natten kommer hem, till den tvårummare de gemensamt 

bebor på faderns insisterande, är fadern fortfarande uppe. Han kommenterar bitande: ”– Om 

mina vänner vill dansa med min dotter… – Dansa, kallar pappa det för att dansa – jag kallar 

det för att häda. Och därmed stängde hon dörren.”(50) Charlie vägrar anpassa sig till den 

heterosexuella konventionen och faderns lag. Hon står på sig och väljer i stället sina 

konstnärsvänner, dem fadern har så svårt för. Som trotsigt utbrytande dotter mot den gamla 

mannens patriarkat etableras Charlie som subjekt, och som sådan intar hon en kvinnlig 

position i berättelsens struktur. 

Efter några veckor på sommarorten är det plötsligt inte vackert väder längre, utan ”blåsigt 

och grått”(82). Charlie hittar en bok i den strandkorg där hon brukar sitta:  

 
Hon hade börjat bläddra i den, hade läst författarens namn: Weininger. Det hade ingenting 
sagt henne. Hon hade slagit upp den på måfå och börjat läsa. En del hade hon förstått, annat 
var henne obegripligt. Men hon hade känt, att detta angick henne, att det på ett obevekligt, 
fruktansvärt sätt angick henne. Emellanåt hade hon låtit boken sjunka för att med 
sammandragna ögonbryn stava och lägga ihop det hon läst med sina tidiga minnen och 
upplevelser som vuxen. Det hade passat in förunderligt väl. Det hade varit som att passa in 
bitarna i ett puzzlespel, som någon tvingat henne i händerna, och hon hade gjort det med en 
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förkänsla av dov ångest för att spelet skulle komma att stämma. Men hon hade likafullt inte 
kunnat förmå sig att kasta bitarna åt sidan och uppge försöket. Med sammansnörd strupe och 
värkande tinningar hade hon suttit där i timmar och läst om sitt liv, det som varit och det som 
väntade henne. Ja, det som väntade henne. (92) 

 
Charlie möter Weininger, antagligen hans mycket lästa Geschlecht und Charakter (1903), och 

inser under några plågsamma timmar att hon är homosexuell. Intressant att notera är hur 

Charlie känner att någon tvingat detta på henne, som att Charlie vill säga oss att allt varit 

bättre utan dessa kategorier och benämnanden. Innan denna händelse har allt varit bra, och 

Charlie har varit lycklig med sin Sara. Efter mötet med Weininger däremot är Charlies värld 

”ond, förvirrad, snedvriden” och Charlie känner sig ”trängd mot en vägg av människor och 

deras tankar, de pressade sig inpå henne och lämnade henne ändå fullkomligt ensam”(91). Det 

är också först nu Charlie börjar ge akt på vad andra människor tycker om henne: ”Hon 

föreföll sig själv grotesk i sina kläder. Den långa klänningen mera framhävde än dolde hennes 

brist på kvinnlig mjukhet, händer och fötter svällde ut som i en elak dröm, och halvblind av 

förvirring och blygsel snubblade hon över matsalsgolvet till deras bord.”(95)  

Men att anamma sexologins språk har också fördelar. Med den nya avvikaridentiteten 

följer ett aktivt sexuellt begär, till skillnad från det viktorianska idealets begärslösa kvinnor. 

För Charlie innebär det att hon inser vad känslorna för Sara betyder: ”Då vet jag i alla fall nu, 

att jag älskar dig, Sara, viskade hon, och du är hundra gånger mera värd att älskas än någon 

annan.”(98) Hon har gått till Sara för att berätta om mötet med Weininger. Efter erkännandet 

slungar Charlie, karaktäristiskt för hennes person, ”skräck och förtvivlan bakom sig och 

trädde ut i ett grällt flöde av extatisk hänförelse” och ber Sara om att få lägga sitt ”huvud mot 

[Saras] kudde och känna doften av [hennes] hår”(98 f.). Också en godnattkyss ska hon ha, och 

Sara godtar önskan.   

Charlie protesterar också mot en av de manliga karaktärernas beskrivning av Sara som 

begärslös. När Sara liknas vid en ”nordisk försommarnatt, som skrider fram i obruten 

halvdager, som aldrig svartnar i farlig lidelse till verklig natt”, säger Charlie impulsivt ”vad 

har det med Sara Tungel att göra? Hon har inte rört vid ditt hjärta”(88).  

Charlies subjektsposition rubbas inte heller. Trots att hon nu vet att andra människor 

kanske tycker och misstänker saker om henne, vågar hon uppvakta Sara. Mitt framför ögonen 

på hela matsalen, och med motstånd från två män (en bekant samt hennes bror) fortsätter 

Charlie på precis samma framfusiga, lekfulla sätt som tidigare:  

 
Några unga flickor gingo omkring och sålde rosor, [Fred] viftade bort dem med handen, men 
Charlie ropade till sig en av dem och köpte alla rosor hon hade och kastade dem över till 
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Sara. […] Sara såg förvirrad upp, hennes ögonlock darrade osäkert, då hon såg på Charlie. 
Bruno rynkade förgrymmad ögonbrynen och mumlade något om hennes ”förbannade påhitt”. 
Men Charlie som spänt iakttagit Sara, log sitt strålande tjyvpojksleende och böjde sig fram 
mot henne för att under ett ögonblick avskära henne från all annan kontakt. (111 f.) 

 

Charlie är obruten. Texten ställer också upp ett försvar mot Charlies ’natur’ som pekar på att 

det är det kringvarande samhället som är problemet snarare än Charlie. Dagen efter att det för 

första gången hettat till mellan henne och Sara beskrivs den kärlekskranka Charlie på följande 

sätt: ”Det var som hade ett inre liv kommit färgen i hennes enorma ögon att djupna ytterligare, 

och den friska hyn andades en varm sötma. Hon var som ett välklingande ackord, spelat av en 

nyck av vår Herre. Skorrande och falska blevo tonerna först under människohand.”(87) Det är 

först genom övriga människors tolkning Charlie blir något fel och falskt. Efter att Charlie läst 

Weininger kör hon ut med sin bil, men, ”den lilla röda bilen hade inte kunnat spränga henne 

ut ur den förhatliga samhällsbildning, där hon ändå ingen berättigad plats hade”(93).  

Genom Charlies motstånd mot fadern och patriarkatet, ett bejakande av Weiningers aktiva, 

manliga begär, utan att för den skull låta sig slås sig ner av hans kategorier och 

kvinnofientlighet, samt textens uppvisande av samtiden snarare än Charlie som problemet, 

etableras Charlie som ett subjekt i texten. Hon är aktiv och utvecklas, hon driver berättelsen 

framåt.   

 Charlie – en manlig begärsposition? 

Men att anamma sexologernas språk är inte oproblematiskt. Carroll Smith-Rosenberg menar 

att feminister och författare ur andra generationens Nya Kvinnor tog till sig de manliga 

doktorernas språk för att beskriva sin sexualitet som en diskursiv strategi. Problemet med 

dessa sexualitetsteorier var dock att de genom att kategorisera den manhaftiga lesbianen som 

’egentligen’ en heterosexuell man, lyckades inskriva den lesbiska i genusordningen. Hon blev 

något som bekräftade snarare än störde denna. På en narrativ nivå kan man tänka sig att det 

får en liknande effekt. Julie Abraham menar att om lesbiskhet ska bli narrativt begriplig måste 

den presenteras genom den heterosexuella intrigen. Ett sätt att göra detta är att inskriva det 

lesbiska som en sämre variant av ett heterosexuellt förhållande, med en maskulin och en 

feminin position.47 Om det lesbiska begäret kan inskrivas som manligt, kan den lesbiska också 

inta en manlig position i berättelsens struktur. I Charlie pekar inte minst det manliga namnet 

Charlie mot en sådan risk. 
                                                                 
47 Abraham, s. 3 & 6. 
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Som vi tidigare sett, exempelvis när Charlie kaxigt tar för givet att Sara vill promenera 

med henne hem efter casinobesöket, går Charlie in i en traditionellt manlig roll under sin 

aktiva och lite framfusiga uppvaktning av Sara. Vid det första tillfälle Charlie ger utlopp för 

sina känslor beskrivs hon som manlig:  

 
Sara lade sin hand på Charlies nedböjda huvud och smekte det sakta. Ett ögonblick satt 
Charlie orörlig, men så vände hon sig häftigt om, reste sig upp på knä och slog armarna hårt 
och vilt om Sara. Det var en sådan manlig kraft i detta famntag, en sådan impulsiv 
övertygelse och besegrande ömhet, att Saras moderlighet revs av henne som en skör vävnad, 
och i stället för att vara den stilla, kvinnliga givaren fann hon sig överväldigad av denna 
störtflod av ung värme och förpassad till att spela kvinnans vanliga passiva roll. Sara visste 
inte, vad hon upplevde. (72 f.)  

 
Charlies aktiva uppvaktning och framfusighet kan här inskrivas som en orsak av Charlies 

inversion. I så fall spelar det ingen roll att hon är kvinna och intar en aktiv och begärande 

position. Om detta kan bortförklaras med att det naturligt beror på hennes manliga karaktär, 

oskadliggörs potentialen för en djupgående förändring av berättelsens (och samhällets) 

könsstruktur. Marilyn R. Farwell skriver att ”the narrative consistently attempts to force this 

[lesbian] figure into recognizable gender categories.”48 Det är det berättelsen lyckas med när 

Charlies begärande och aktiva position blir en direkt orsak av att hon som homosexuell 

kvinna, enligt Weininger och sexologerna, är hälften man själv. Det lämnar oss kvar i 

könsskillnadens traditionella struktur där det ’kvinnliga’ fortfarande får stå för det passiva. Att 

Charlie på textens ytnivå är kvinna och lesbisk spelar här ingen roll eftersom hennes 

underliggande manliga position bara bekräftar narrationens behov av en manlig, aktiv och 

drivande hjälte.    

Det finns fler exempel i berättelsen på denna könsskillnadens ideologi. Charlie och Sara 

stöter vid ett tillfälle ihop med Martins mattelärarinna:  

 
Hon var ganska liten till växten, magerlagd och med slätkammat hår och platt byst. Hon stod 
tungt i lågklackade skor och mötte Sara med en stadig blick ur ett par kloka, grå ögon. Helt 
annorlunda vilade Saras fötter i de klacklösa skorna mot marken.  

Charlie uppfattade, hur groteskt olika de voro, hur besynnerligt omaka, väsensskilda, som 
hade de skapats av två olika materier, sinsemellan oförenliga. Det stod plötsligt klart för 
henne, att detta däremot inte var fallet med henne själv och denna fröken Thilt. Det berörde 
henne obehagligt att finna en likhet mellan sig själv och en människa, som uppenbarligen 
alltid måste förbli Sara främmande. Dessutom stöttes hennes ungdom tillbaka av den andras 
grå medelålder, av det barskt snöpta könslivet, som knappast lämnat några spår av att 
någonsin ha existerat. Men framför allt värjde hon sig mot intrycket av likart med ett väsen, 
som stod totalt avsnört från Sara, livet… (127 f.) 
 

                                                                 
48 Farwell, Heterosexual Plots…, s. 61. 
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Charlie och den lesbiska klichén mattelärarinnan är groteskt annorlunda och väsensskilda i 

förhållande till Sara, den normala kvinnan. Den lesbiska kvinnan har således ingenting med 

vanliga kvinnor att göra; och om hon tar sig ur traditionellt kvinnliga roller förändrar inte det 

på något sätt ’normala’ kvinnors position.  

Charlies förebild är hennes broders kamrat Ole Viken, vars ”väl avvägda rörelser utsade 

mera om honom än hans ord, de gåvo essencen av hans lugna manlighet, som aldrig fick 

några ostentativa uttryck, därför att den var så äkta.”(126) Det förekom Charlie naturligt ”att 

hon ville likna honom, att det var så hon höll av honom”(125). Även detta bekräftar den 

lesbiska som ’egentligen’ heterosexuell man; det låser fast henne i en positionen där ingenting 

egentligen förändras och narrationens könsskillnad står fast.   

Vi har alltså sett hur texten använder sexologernas språk både för att etablera Charlie som 

ett begärande subjekt men också hur det leder till att hon intar en väsensskild, manlig position 

i berättelsens struktur i förhållande till Sara, den riktiga kvinnan. Lyckligtvis, och inte så 

konstigt med tanke på att detta är en litterär text, är det hela inte fullt så enkelt. På flera olika 

sätt problematiserar texten detta ’manliga’ begär och Charlies manliga position. Vi ska börja 

med att titta på om inte Charlies begär tar sig andra uttryck än de tillhandahållna av de 

manliga sexologerna. Vi återkommer till fler problematiserande grepp senare i analysen.  

I sitt verk om 1900-talets kvinnliga författartradition har Gilbert och Gubar ett kapitel som 

behandlar lesbiska författare i början av seklet.49 I en uppföljning av sin tidigare teori om 

kvinnliga författare frågar de sig hur dessa lesbiska författare vågade greppa pennan utan 

någon förtradition att luta sig mot. En av deras slutsatser är att många av dessa författare, 

exempelvis H. D. och Renée Vivien, använde sig av Sappho som en lesbisk förmoder. Jag vill 

hävda att det finns drag av detta även i Charlie. En av de saker Sappho är känd för är sitt sätt 

att beskriva hur kärleken och begäret tar sig konkret kroppsliga uttryck. I Fragment 

31,”Gudars like”, låter kroppsligheten såhär: ”[G]enast löper en fin eld under min hud, 

/ingenting ser jag med ögonen, /öronen brusar, svetten strömmar, en /skälvning far genom 

/hela min kropp, jag blir grönare än /gräset och det tycks mig som om döden /vore nära 

[…].”50  

Precis efter scenen med den ’manliga’ omfamningen mellan Sara och Charlie (se sida 21 

f.) får vi följa Charlies promenad hemåt: 

                                                                 
49 Gilbert, Sandra M. & Gubar, Susan, ”’She Meant What I Said’: Lesbian Double Talk” i No Man’s Land. 
Sexchanges.  
50 Sapfo, Dikter och Fragment. Papageorgiou, Vasalis & William-Olsson, Magnus (övers). FIB:s Lyrikklubb: 
2001, s. 41. 
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Charlie vandrade hem med bultande tinningar och halvöppen mun. Hon kände en värkande 
trötthet i korsryggen, en matthet i lårmusklerna, som kom hennes knän att skälva. Hon vek 
av in på en stig i skogen och kastade sig ner i den nattkalla fukten bland hala barr och 
blåbärsris. Hon låg framstupa och tryckte sin upphettade kropp hårt mot marken. […] 
Hennes tankar voro orediga och bubblade upp till halvt medvetande i lösryckta jubelskrin. 
(74)  

 
Likheten mellan de båda kroppsliga begären är slående. Min poäng är inte att bevisa huruvida 

Suber läst och inspirerats av Sappho, utan snarare hur även en kvinnlig, lesbisk intertext har 

lämnat avtryck i texten. Användandet av detta kroppsliga begärsspråk för att beskriva Charlies 

upplevelse, så strax efter den ’manliga’ omfamningen, visar på Charlie som något annat än 

sexologernas ’hälften man’ och hon skrivs i stället in i en kvinnlig begärstradition.  

Kulturella intertexter är även i övrigt ett framträdande sätt Charlie uttrycker sina känslor 

på. Att sjunga kärlekslåtar och recitera textstrofer i samvaron med Sara är ett viktigt sätt för 

Charlie att kommunicera (se avsnitt ”Charlie Ramm”). Också Charlies sångröst används för 

att etablera henne som ett erotiskt subjekt:  

 
Hon låg tyst och Sara störde henne inte. Hon slöt ögonen och började gnola med en djup, 
varm altröst, en röst som flöt in med sommarluften i lungorna, i nerverna, en röst som hade 
något av saxofonens erotiska timbre. Sara silade sanden genom fingrarna, hon kände sig 
plötsligt torftig och ensam. (18) 

 
Även detta blir ett sätt Charlies känslor och begär överskrider samtidens medicinska 

kategorier. När texten etablerar Charlies begär med hjälp av samtidens allmängiltiga 

kärlekssånger och Sapphos kroppsliga språkdräkt får hennes känslor istället något ’normalt’ 

och tidlöst över sig.   

En annan av Charlies återkommande karaktäristika är hennes sundhet och kraftfullhet. Hon 

beskrivs som ”ett fullkomligt harmoniskt väsen”(21) och ”en ren källa av kraft”(32). Hon drar 

också ”blickarna till sig med sina färger, sina ögon, sin ovanliga typ”, men det är en ”atmosfär 

av beundran”(47). Det begär samtiden ville pådyvla homosexuella kategoriserades som så 

långt ifrån sunt, harmoniskt och kraftfullt man kunde komma. Till skillnad från flera av de 

lesbiska karaktärerna i The Well of Loneliness, som dör av fysisk eller psykisk sjukdom 

(självmord), är Charlie raka motsatsen till sjuk, hon sjuder av kraft. Även detta stör 

kategoriseringen av Charlie enligt sexologernas mall.  

Men det förekommer ytterligare ett viktigt textuellt drag som gör att gestalten Charlie kan 

undfly kategorierna. Hittills har vi tittat på Charlies begär, men även Charlies homosexuella 

läggning måste förklaras, så som är fallet med det som faller utanför normen; läsarna måste få 
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svar på frågan om varför Charlie har blivit homosexuell. Tidigare forskning har jämfört 

Charlie med den manhaftiga lesbianen Stephen Gordon i The Well of Loneliness samtidigt 

som man förklarat och analyserat Charlies läggning efter en freudiansk mall. Så menar 

Corinna Müller att ”Charlies personlighet starkt [påminner] om en av Freuds fallbeskrivningar 

i uppsatsen Om psykogenesen i ett fall av kvinnlig homosexualitet” och Birgitta Svanberg 

finner romanen lättvindigt freudiansk, med en djupare orsak till Charlies läggning i relationen 

till fadern.51 Kristina Fjelkestam skriver visserligen att representationer av kvinnlig 

homosexualitet i romanen ”blandas och bryts […] på ett intressant sätt” vilket gör att Charlie 

kan överskrida kategorierna. Men hon kategoriserar ändå själv Charlie som något som 

”relaterar till Radclyffe Halls Ensamhetens Brunn så som Sigmund Freud förhåller sig till 

Havelock Ellis”. Homosexualitetens ursprung hittar hon i ”psykoanalysens urscen” och menar 

att ”[l]iksom i Freuds fallstudie om den homosexuella flickan utlöser det oidipala 

triangeldramat Charlies lesbiska begär”.52     

Dessa förklaringar visar sig dock vara för enkla. Fjelkestam har rätt i att Charlie lyckas 

kliva ur kategorierna som vill reducera henne till lesbisk med stort L, men det sker genom en 

finurlig överdrift och tillspetsning av förklaringsmodellerna själva.   

Berättelser om homosexualitet 

Tove Solander skriver i sin C-uppsats om lesbiskhet som litterärt motiv i svenska romaner 

1920-1950, där hon bland annat tar upp Charlie, att det råder en viss förvirring om 

lesbiskhetens uppkomst i romanerna.53 Detta är ingen underdrift när det gäller Charlie; 

samtliga förklaringsmodellerna ur samtiden om homosexualitetens uppkomst berättas om 

Charlie.  

Krafft-Ebing, Ellis och Weininger såg alla kvinnlig homosexualitet som något medfött och 

något som kunde avläsas på den inverterade genom att hon hade manliga drag och manliga 

intressen. Om Charlie får vi veta att hon har kraftiga fötter (9), att hon slänger ”med mera 

kraft än grace ut rutersjuan”(7), och när hon är ”klädd i en blommig aftontoalett av mjuk 

chiffon” bär ”de raka axlarna upp [den] som en löjeväckande börda”(46 f.). Raka axlar är en 

återkommande karaktäristika på Charlie, och hur det avviker från det feminina idealet blir 

tydligt vid en jämförelse med Saras kvinnliga figur: ”Hennes kropp hade mycket veka linjer, 
                                                                 
51 Müller, s. 14 & Svanberg, s. 433. 
52 Fjelkestam, s. 112, 124 & 126.  
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litet sluttande axlar […].”(20) En mer fullständig beskrivning på Charlies kropp får vi när hon 

vid ett tillfälle står naken framför sin spegel: ”Hennes slanka ben vilade i säker balans på hela 

fotytor och buro som en alltför lätt börda upp den höftsmala bålen. De raka skuldrorna sköto 

de unga flickbrösten ifrån sig, utan vekhet, i stram spänstighet.”(77) Charlies kropp framställs 

som maskulin, och just raka, breda axlar och smala höfter verkar vara det tydligaste sättet att 

definiera en kvinna som inverterad. Även Stephen Gordon i The Well of Loneliness beskrivs 

på detta sätt, för tydlighetens skull redan som bebis.54 Också Charlies ”slätt uppåtstrukna 

frisyr”(9) och manliga klädval kan paradoxalt nog ses som ett tecken på Charlies manlighet. I 

sexologernas social-fysiologiska röra var även kortklippt hår och en förkärlek till manliga 

kläder ett tecken på inversion.    

Charlie har också traditionellt manliga intressen, till exempel är hon mycket bra på att köra 

bil. Havelock Ellis såg visslande hos en kvinna som ett tecken på inversion,55 och det är något 

Charlie ofta gör, exempelvis här när hon skiljs från Sara: ”[…] och [hon] snodde iväg med en 

käck vissling.”(13) Som barn fick Charlie ”rasa omkring med [sina] bröder i pojkkläder” och 

”sportade och slogs lika bra som [dem]”(68 f.) och när hon måste börja använda flickkläder i 

skolan avskyr hon det. Vi får också en vink om att Charlie kan ha ärvt sin inversion när fadern 

karaktäriseras som ”effeminera[d]”(46) och utan ”pregnans och manlig klarhet”(35).   

Så långt är allt väl, vi har fått Charlie serverad som en klassiskt inverterad homosexuell, 

manlig redan från födseln. Men, som både Fjelkestam och Müller påpekar, finns flera belägg i 

texten för att snarare se det hela genom ett freudiansk ljus. Freud såg som bekant alla 

människor som pre-oidipalt bisexuella och homosexualitet som något alla kunde utveckla, om 

oidipuskonflikten stördes eller förvrängdes från sin normala utveckling. Kristina Fjelkestam 

tar i sin analys upp den ’urscen’ Charlie är med om, som hon liknar vid det tillfälle när det 

lilla barnet enligt Freud föreställer sig sin egen koncipiering, det vill säga föräldrarnas 

samlag.56 För Charlie inträffar detta i form av en bild som hon får när en pojke hon klått upp 

hämnas. Hon berättar:  

 
Kortet föreställde en kvinna liggande på en soffa, iklädd bara strumpor, och över henne 
böjde sig en naken karl. Jag blev alldeles utom mig, jag rev sönder kortet i små bitar, och jag 
kunde ha stortjutit av raseri och äckel. Nog fick han hämnd, så det räcker för det smörj jag 

                                                                                                                                                         
53 Solander, Tove, ”Astrid bar på det mest tragiska öde en kvinna kan bära”. Om lesbiskhet som litterärt motiv i 
svenska romaner 1920-1950.   
54 ”[A] narrow-hipped, wide-shouldered little tadpole of a baby”. Hall, Radclyffe, The Well of Loneliness (1928). 
London: 1982, s. 9.  
55 Farwell, Heterosexual Plots…, s. 74. 
56 Fjelkestam, s. 125 f. 
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gav honom, för sen dess kan jag aldrig tänka på äktenskap eller samliv mellan man och 
kvinna utan att känna det gräsligaste äckel. (70)   

 
Urscenen, i form av en pornografisk representation, blir härmed den händelse som utgör 

neurosens/homosexualitetens orsak och uppkomst.  

Fjelkestam använder sig även av Freuds oidipustriangel för att lösa gåtan med Charlies 

läggning, en triangel hon ser som en återkommande figur i texten. Charlie har aldrig blivit 

älskad av sin mor, och har heller aldrig älskat henne (72). Charlies läggning kan sålunda 

tolkas som en effekt av moderns förskjutning; avvisandet av den perfekta kvinnan/modern 

leder till en fetischering av den kvinnliga kroppen.57 Charlies mor älskade däremot hennes far 

så mycket att ”hon kunde ha gjort vad som helst” för honom (72). Det leder Fjelkestam till att 

presentera dramat som en omvänd oidipuskonflikt där Charlie, liksom flickan i Freuds 

fallstudie, intar sonens plats. Här blir Charlies val av änkan och tvåbarnsmodern Sara som 

kärleksobjekt ett slags moderssubstitut. Fjelkestam menar också att den viktigaste 

oidipustriangeln utspelar sig mellan Charlie, fadern och Sara, där Charlie som ’son’ 

konkurrerar med fadern om Sara. Charlie blir mycket riktigt svartsjuk på fadern vid ett tillfälle 

när han och Sara trivs ”i varandras sällskap, de tycktes med flit utesluta Charlie ur samtalet 

och med stort nöje sköta det på tu man hand”(67). 

Inom angloamerikansk queerforskning har de tre vanligaste representationerna av 

homosexualitet kallats ”de tre M:en”; Masculinity, Mothering och Mirrors.58 Masculinity är 

den ovan redovisade Manhaftiga Lesbianen i sexologernas tolkning och Mothering går hand i 

hand med en psykoanalytisk tolkning; i Charlies fall hennes problematiska förhållande till 

modern som leder till valet av kärleksobjekt i den nästan dubbelt så gamla änkan och 

tvåbarnsmodern Sara. Men även ’Mirrors’-förklaringen, som anspelar på föreställningar kring 

ett samband mellan homosexualitet och narcissism, finns i Charlie. Homosexualitet betraktas 

i enlighet med denna föreställning som kärleken till den egna avbilden, till sin egen like, och 

som namnet antyder intar spegeln en central position. I Charlie finns en scen där Charlie står 

naken framför en spegel. Inledningen, med en beskrivning av Charlies nakna kropp, har vi 

redan citerat (se sida 25), och avslutningen låter så här: ”Hon blev varse sin bild i klädskåpets 

stora spegel och kände ett plötsligt sting av obehag. Hon såg den från sidan med de fasta 

brösten i skarp profil, och hon dolde dem hastigt med sina händer.”(78) Fjelkestam menar, i 

polemik med den vanliga förklaringen att obehaget beror på avskyn för den egna kvinnliga 
                                                                 
57 Fjelkestam, s. 118. Hon hänvisar här till Teresa de Lauretis bok The Practise of Love. Lesbian Sexuality and 
Perverse Desire. Bloomington & Indianapolis: 1994.  
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kroppen, att Charlies reaktion snarare handlar om motstånd: ”Charlie iscensätter fragment av 

en narcissistisk mytfigur, medan gestalten Charlie faller utanför iscensättningens 

spegelbild.”59 För min argumentation är dock det viktigaste att notera det faktum att 

’Mirrors’/narcissism-förklaringen här finns antydd.  

Men texten har ännu fler förklaringar att bjuda på. Trots ’urscenen’ och den omvända 

oidipustriangeln blir Charlie kär i en pojke när hon är 13 år. Det går dock inte så bra, Charlie 

är tvungen att resa iväg och när hon kommer tillbaka sju månader senare har hennes bästa vän 

brädat henne. Denna händelse pekar mot förklaringsmodellen att kvinnor vänder sig till andra 

kvinnor när de blivit svikna och har gett upp hoppet om att kunna få en man.  

Charlie har, förutom familjeproblemen, haft en besvärlig uppväxt även på andra sätt. 

Hennes bror dör när hon är 13 år, sedan insjuknar hennes mor och hon är tvungen att följa 

med modern på hennes resor till olika kurorter i Europa. Charlie berättar att ibland ”kom vi 

till ställen, där alla var sjuka och bara talade om sina krämpor, och jag var den enda friska, 

unga människan […] och jag plågades så, att jag kunde känna ett fysiskt illamående att se 

dessa sjuka omkring mig.”(73 f.) En uppväxt bland krämpande sjuka, istället för bland 

”jämnåriga och friska” – klart Charlie måste bli sjuk eller störd på det ena eller andra sättet 

själv. Charlies sjuka mor kan också ses som en förklaring till varför Charlie själv tar avstånd 

från en kvinnlighet hon bara erfarit som sjuklig.  

Charlie har som redan nämnts också ett problematiskt förhållande till sin far; hennes 

känslor för fadern beskrivs i termer av ”fysiskt äckel”(65). När de först träffas på badorten 

avtvingar fadern Charlie en dotterlig kyss: ”Hennes sammanpressade läppar snuddade aldrig 

vid hans kind, och hennes ansikte uttryckte en sådan naken ovilja […].”(44) Dessutom 

bestämmer fadern mot Charlies vilja, att de i stället för de rum Charlie bokat, gemensamt ska 

bo i en tvårummare. Detta, sammantaget med det faktum att Charlies mor dog under hennes 

tonårstid, gör att vi även har ett incesttema i texten. Ett tema som också håller för förklaring 

till varför Charlie inte längre tål män, trots att hon medan mamma levde varit förälskad i en 

pojke. 

En annan idé som texten presenterar är föreställningen att det är naturligt för unga flickor 

att svärma för varandra. Denna föreställning var högst levande ända fram till slutet 1800-talet, 

där denna slags vänskap sågs som ett idealiskt sätt att träna sig inför ett heterosexuellt 

                                                                                                                                                         
58 Ibid, s. 112.  
59 Ibid, s. 117 f. 
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förhållande.60 I texten understryks Charlies ungdom och barnslighet enträget, hennes tänder är 

fortfarande ”naggiga som på ett barn”(8) och hennes välformade vad är ”spänd av ungdomlig 

livssav”(49); hon konstrueras i allra högsta grad som ungdomlig. De ambivalenta slutorden 

går att tolka som att hennes kärlek till en annan kvinna bara är en period Charlie går igenom 

för att sedan återgå till ”det liv, för vilket vår Herre behagat skapa henne”(149). Tankegången 

att det skulle röra sig om ungflickssvärmerier understryks av Saras dotter Nunnas förhållande 

till Charlie. Nunna är bara 12 år och blir från första stund väldigt förtjust i Charlie. Hon väntar 

ofta på Charlie för att få umgås med henne och söker ständigt hennes kroppskontakt. När 

Charlie är ledsen blir Nunna förtvivlad och hon berättar för Sara hur mycket hon tycker om 

Charlie (117 ff.). Texten ställer följaktligen upp ett slags trappstegs-svärmeri där Nunna 

svärmar för den nästan dubbelt så gamla Charlie som i sin tur svärmar för den nästan dubbelt 

så gamla Sara.  

Implicit i detta ligger dock den förförelselesbian Havelock Ellis varnade för, hon som 

förförde unga flickor som egentligen kunde vuxit upp till ’normala’ heterosexuella. Efter att 

Sara förstått hur mycket Nunna tycker om Charlie vill hon mycket riktigt inte att Charlie ska 

umgås med Nunna längre, kanske av rädsla för förförelse. Mer problematiskt blir det dock i 

Charlie och Saras egen relation, eftersom det är meningen att den illvilliga lesbianen ska 

förföra yngre flickor. Vem förför och vem blir egentligen förförd här?  

En sista modell jag funnit i texten är den som rör sexologernas förknippande av lesbianism 

med den Nya Kvinnan. Carroll Smith-Rosenberg menar att den Manhaftiga Lesbianen var 

patriarkatets svar på den Nya Kvinnans framfart. De manliga sexologerna patologiserade 

feminister som manhaftiga lesbianer och Ellis försökte till och med fastslå att feminismens 

framväxt ledde till fler homosexuella kvinnor.61 I detta sammanhang kan orsaken till Charlies 

homosexualitet ses som en konsekvens av att hon är en Ny Kvinna. En sådan blir Charlie, 

förutom karaktäriseringen genom alla hennes moderna attribut, utnämnd till i ett offentligt 

sammanhang. Ett tal hålls till hennes ära när hon vunnit en biltävling: ”en ståtlig 

sportpresentation… ur de unga kvinnornas led…en hundraprocentig kvinna…den nya 

kvinnan, kvinnan av idag…”(110) 

Texten berättar alltså ett flertal olika historier om orsaken till Charlies homosexualitet. Hon 

presenteras som medfött inverterad, på grund av hennes manlighet eller nedärvt på grund av 

fadern som effeminerad (kvinnlighet); som freudianskt förvärvad, både genom urscenen och 
                                                                 
60 Se exempelvis Eman, Greger, Nya himlar över en ny jord – om Klara Johansson, Lydia Wahlström och den 
feministiska vänskapskärleken. 
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en omvänd oidipustriangel (där Sara som kärleksobjekt blir ett moderssubstitut); som 

beroende på att modern var sjuklig (homosexualitet lika med sjuklighet), på att modern inte 

älskade henne (förnekades kvinnlighet och fetischerade därför denna); som narcissistiskt 

begärande sin egen avbild; som brädad av sin väninna vilket lett till att hon gett upp hoppet 

om män; som utsatt för incest; som ungflicksförälskad; som läskig förförelselesbian; och 

slutligen, som Ny Kvinna-lesbian. Sammanlagda bildar dessa förklaringsmodeller knappast 

en förklarande enhet, snarare förvirrar de och tar ibland helt ut varandra. Vissa av dem är 

synnerligen svaga och ologiska även utan att sammanföras med de övriga. Poängen är dock 

att de finns där, antydda, för att bilda denna förvirrande, överdrivna röra av 

homosexualitetsberättelser.  

Julie Abraham menar att eftersom den heterosexuella narrationens strukturering gör 

lesbiskhet till ett problem, måste detta alltid vara den lesbiska narrationens fokus.62 I den tid 

när Charlie skrevs var lesbiskheten i allra högsta grad ett problem som måste förklaras. 

Birgitta Svanbergs artikel ”Den mörka gåtan” visar hur lesbiskheten under denna tid förekom 

i litteraturen som en gåta som långsamt rullades upp och förklarades. Texten Charlie löser 

problemet med gåtans förklaring genom att dra det hela ett varv till. Lesbiskheten som 

problem måste alltid vara berättelsens fokus, men om man förklarar lesbiskheten genom en 

mängd motsägelsefulla förklaringsmodeller, blir resultatet inte något begripligt svar. Genom 

att visa upp en överdriven representation av förklaringsmodeller förvirrar texten och placerar 

sig själv i distans till dessa berättelser. I stället skapar det en metanarrativ berättelse som visar 

hur nödvändiga dessa homosexualitetsberättelser är; texten visar på kategoriernas existens 

som konstruktioner i stället för att placera in Charlie i dessa. På detta sätt visar Charlie upp 

den slags metanarrativa lek Judith Roof efterlyser för att komma förbi problemet med 

heteronarration. Genom en ironisk överdrift inifrån diskursen själv har narrationens fokus på 

lesbiskheten som problem om inte försvunnit så i alla fall problematiserats.  

Texten misslyckas ironiskt med att förklara homosexualitetens gåta, och 

förklaringsmodellerna lyckas i slutändan inte säga någonting om gestalten Charlie. Hon 

förblir fri, hela tiden på väg mot nästa homosexualitetsberättelse för att pröva vad den har att 

säga henne. Att gestalten Charlie är så lekfull och käck, med glimten i ögat, understryker att 

hon kan röra sig fritt emellan och utöver dessa modeller. Hon leker med modellerna, speciellt 

den som härstammar från idén om  modersubstitutet. Sara och Charlie har hela tiden rört sig i 

                                                                                                                                                         
61 Smith-Rosenberg, s. 271. 
62 Abraham, s. 3. 
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rollerna av barn och moderssubstitut, och för Sara har det varit ett sätt att förstå och 

normalisera förhållandet till Charlie. Men så enkelt kommer hon inte undan; till slut bryter 

Charlie upp föreställningen. Med det dubbeltydiga ordet ’Baby’ och en textfras, Charlies 

trogna medhjälpare, lyckas Charlie både lekfullt förvirra och erotisera deras förhållande: 

 
– […] Gör med mig vad du vill…bara du gör något med mig. Du och jag… Baby och Baby’s 
toy?   

– Men Charlie jag är inget barn, det är så befängt, det är så omöjligt, ser du inte… 
– Jag har läst en liten vers en gång. Den löd så här: ”Och kärasten och jag i strid nu 

komma om jag var hennes eller hon mitt barn”… My Baby!  
Med ett avväpnande leende i de gropiga mungiporna gick hon fram till Sara, fattade med 

starka händer om hennes skuldror och ruskade henne som på lek. Men nästa ögonblick hade 
hon pressat sina läppar hårt och lidelsefullt mot Saras mun. (132 f.)  

Charlie som Ny Kvinna och androgyn  

Charlie kan sålunda inte reduceras till sexologernas patologiserade lesbian, utan flyr lekfullt 

undan. Texten leker ännu en gång med begreppen när Charlie, precis efter att ha läst 

Weininger och insett att hon är homosexuell, utnämns till 100 % kvinna under prisutdelningen 

efter racetävlingen. Dessutom en Weininger, som klart slagit fast att ingen person, hur 

heterosexuell han eller hon än må vara, är 100% enbart det ena eller andra könet – och allra 

minst en inverterad som Charlie. För att återgå till min tidigare diskussion kring Charlie som 

lesbiskt subjekt, problematiserar även detta Charlies begär som enbart ’manligt’ enligt 

doktorernas mall. Det är med en ironisk touche Charlie utses till 100% kvinna efter att nyss ha 

blivit utsedd till 50% man av Weininger – och kategorierna tappar greppet om Charlie.    

Denna Nya Kvinna är faktiskt det enda Charlie blir benämnd som genom hela romanen. 

Lesbiska Charlie är alltså allt annat än den Nya Kvinnans skugga Kristina Fjelkestam vill ha 

henne till – hon är den Nya Kvinnan själv. Charlie etableras som moderniteten personifierad; 

hon kör sportbil, har precis slutat röka, och lyssnar på den senaste musiken inom jazz, tango, 

rumba och bossanova. Charlies kortklippta hår och byxdräkt, som jag tidigare kategoriserar 

som manligt för att visa att den tolkningsmöjligheten finns, skulle riktigare kategoriseras som 

androgynt. Och ett androgynt utseende var tidens mode för den Nya Kvinnan.   

Charlie väljer vid ett middagstillfälle trots faderns misstyckte en manlig klänning för att 

”hon ville göra ett manligt intryck på Sara” (104). På detta sätt visar texten hur kläder och 

androgynitet är ett fritt val, att ta i opposition mot patriarkatet. Med Charlie som androgyn 

följer romanen den angloamerikanska tradition Smith-Rosenberg diskuterar (bland annat 
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Woolfs Orlando, Barnes Nightwood, och Halls The Well), där androgynen används som en 

litterär strategi för att förändra sexologernas metaforer till ett feministiskt språk.63  

Att låta Charlie få stå mall för både den Nya Kvinnan och moderniteten är ett starkt försvar 

som ytterligare stärker Charlies subjektsposition. I stället för att reduceras till en patologiserad 

kategori är den lesbiska kvinnan här normen som får representera hela moderniteten.  

Kvinnlig homosocialitet i stället för heterosexualitet  

Marilyn R. Farwell menar att en text måste bryta upp dels könsskillnadens princip och dels 

den manliga homosocialiteten för att den heteronormativa narrationen ska kunna förändras.64 

När det gäller könsskillnadens princip har vi sett att Charlie dels reproducerar denna genom 

att inskriva Charlie som en manlig aktant, men samtidigt på flera sätt problematiserar det 

’manliga’ begär som placerat henne där. När det gäller manlig homosocialitet eller ’male 

bonding’ förekommer förvisso detta i Charlie, men det som upptar textuellt utrymme är 

snarare en kvinnlig homosocialitet. Texten presenterar en kritik av heterosexualiteten som 

möjliggör förekomsten av denna kvinnliga homosocialitet, samt etableringen av en kvinnlig 

begärstriangel som drivande figur.  

Charlie presenterar genom berättelsens gång inte ett enda lyckligt heterosexuellt par. Om 

Sara heter det att ”hon var änka, men saknade inte mannen”(18). Elisawetas äktenskap med en 

man som varit gift tre gånger tidigare, är långt ifrån lyckligt. Hon gifte sig enbart för att 

komma ifrån svältens Ryssland, och mannen, Fred Whistler, är ”lång och knapphyllt” och har 

”ett förgrämt ansikte med förpinade, trötta ögon”(23). Han har ett ”glanslöst skratt” och en 

”hjärtats hårdhet” som får Sara att tycka ”avgjort illa om [honom]”(25). Charlie räddar ibland 

Elisaweta från maken genom att umgås med honom eftersom ”ingen kvinna kan härda ut med 

honom i längden”(27). Elisaweta har även en älskare, Frank Hörnick, som inte verkar stort 

mycket bättre än maken. Elisaweta tänker om Frank att ”när han nu går […] kommer det inte 

att kännas mera kallt och tomt än nu, när han håller om mig”(58). Hon behåller dock sin ”tillit 

till deras kärlek, emot allt förnuft, i trots av alla upprepade besvikelser”(59). Frank framställs 

som egocentrisk och tråkig, och med Charlies käcka vissling i minnet (och dess betydelse som 

ett manligt attribut) är det roligt att notera hur Frank ”visslade en stump, och fastän det var 

falskt, fann ingen på att avbryta honom”(83).  

                                                                 
63 Smith-Rosenberg, s. 276 ff. 
64 Farwell, Heterosexual Plots…, se exempelvis  s. 20 & 62. 
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Även övriga män framställs i allt annat än positiv dager, med det enda undantaget i 

Charlies manliga förebild Ole Viken, som har ”goda ögon”(111) och får Charlie att känna sig 

trygg i sig själv (125). Men Charlies far framställs som redan redovisats inte som någon 

trevlig person, och så här beskrivs Charlies uppvaktare Baron von Jorma: ”Han var fatalt 

rundlemmad, och då han badade, uppträdde han i en tvärrandig kostym och en klarblå 

polomössa, som inramade hans runda, röda kinder och lilla mustasch på det mest skrattretande 

vis.”(17) Inte heller Charlies bror Bruno framträder annat än i negativ dager, han är slående 

lik systern, men ”i större, grövre format. Han var mörkare i huden, tyngre i linjer och rörelser, 

gav ett mera samlat och sammanhållet intryck. Men han saknade i stället den rika 

nyanseringen i ansiktsuttrycket, den uppflammande värmen i ögonen, skälmskheten i 

munvinklarnas djupa gropar”(106 f.). Hans leende blottar samma naggiga tänder som 

Charlies, men ”[d]e klädde honom emellertid inte”(107). Charlie behandlar han 

”liksidig[t]”(123) och med ”en påstämplad mindervärdighet” (124). Den tydliga kritiken av 

heterosexualiteten, och med den männen, leder till att heterosexualitetens status som lyckligt 

ideal och norm här är bruten.  

Männens homosocialitet förekommer dock fortfarande. Charlies far Ludvig, som ärvt sitt 

företag av sin far, ska i sin tur låta chefspositionen gå vidare till Bruno, och Ludvig låter 

välvilligt sina manliga affärsbekanta dansa med sin dotter. Detta framträder dock som närmast 

oviktigt i textens universum. Nuet är en drömsk, tidlös sommar där allt utanför badorten är 

utan betydelse. Männens främsta funktion är att framstå som skrattretande, egoistiska, elaka 

svikare, och detta lämnar plats och möjlighet till något annat att ta form i Charlie; kvinnor 

och deras relationer till varandra. 

Romanens fyra huvudkaraktärer är lesbiska Charlie, änkan och tvåbarnsmodern Sara, 

ungflicksförälskade Nunna, och Elisaweta, den olyckliga hustrun med älskare. Charlie är som 

navet, med de andra kvinnorna runtomkring och det är dessa relationer, inte dem mellan man 

och kvinna, som framstår som det centrala i texten. Charlie räddar som vi sett Elisaweta från 

sin man, men även med sin älskare behöver Elisaweta bistånd. Vid ett tillfälle, för att inte bli 

påkommen, går hon till fots från mötet med älskaren. Men hon överfalls av trötthet:  

 
Som hon stod där med hängande armar och nacken mot stammen, började en motor surra, 
och Charlies röda bil dök upp. Hon satt vid ratten i lackröd mockajacka och mellan tänderna 
höll hon en otänd cigarett. Hon körde med hög fart och bromsade in bilen hänsynslöst hårt.  

– Elisaweta – du ser ju faktiskt ut, som om du vore fastkedjad vid det där trädet. Skön 
jungfru, här kommer din riddare och löser dina bojor med ett hugg av sitt svärd – jump in! 
(61) 
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När Frank, Sara och Elisaweta ligger på plagen blir Elisaweta otålig för att Charlie aldrig 

dyker upp. Hon bryr sig mer om det än om Frank, vilket irriterar honom. När Charlie väl 

kommer försvarar Elisaweta henne mot Franks antydningar:  

 
– Där kommer Charlie, utropade Elisaweta utan att ge sig tid att svara Frank, och hon 
började ivrigt vinka med handen. Frank grep omilt tag om den och mumlade mellan 
tänderna: – Du är galen, som uppmuntrar den där lilla…  

Elisawetas blick kom honom att hejda sig och han släppte taget om hennes hand. (86)  
 
Charlie är Elisawetas riddare, och deras vänskap är viktigare än både Elisawetas make och 

älskare.  

Även Nunnas och Charlies vänskap är viktig, de kommer snabbt varandra nära och busar 

och leker. Nunna är den enda som uppfattar ”en underton i Charlies röst”, en ton som ”hade 

något att säga henne”(118). Nunna säger till Sara att ”[ä]r det inte lite som om [Charlie] 

vore… som om hon hörde till oss, säg mamma? […] Om hon kunde komma och bo hos oss 

länge, länge…”(120). 

Texten lyckas konstruera en värld där kvinnlig vänskap och gemenskap står i centrum och 

är viktigare än heterosexuella förhållanden; en kvinnlig homosocialitet, eller systerskap 

kanske. Narrationens vana att sätta heterosexuella relationer, eller relationer mellan män, i 

centrum (särskilt i berättelsers slut) är sålunda bruten.  

Textens viktigaste förhållande är dock det mellan Charlie och Sara. Här skapas ’female 

bonding’ genom något vi kan kalla en kvinnlig begärstriangel. Den manliga begärstriangeln är 

som bekant en vanlig figur både i litterära texter och samhälleliga förhållanden, där kvinnan 

(till exempel genom svartsjuka) får agera medlare mellan två män vars relation till varandra är 

triangelns egentliga fokus och mening.65  

Charlie, Sara och X – en kvinnlig begärstriangel 

Huvudintrigen i Charlie är kärlekshistorien som spelas upp mellan Charlie och Sara. Men 

Charlie och Sara behöver en tredje part för att kunna uttrycka sina känslor. Första gången en 

erotisk kontakt etableras mellan Charlie och Sara fungerar fadern som medlare. Charlie och 

fadern har stött ihop med Sara och barnen och följer med dem hem, och Charlies ovilja mot 

fadern gör att Sara och fadern sköter konversationen på egen hand. Fadern och Sara ser ut att 

”trivas i varandras sällskap” och ”de tycktes med flit utesluta Charlie”(67). Detta gör Charlie 

                                                                 
65 Inom en litteraturvetenskaplig kontext, se Sedgwick, Eve Kosofsky, Between men. English literature and male 
homosocial desire. New York: 1985. 
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så svartsjuk att hon till slut ” tog sin valp och kastade den handlöst i ryggen på Sara”(67). 

Fadern blir ”vit av vrede” och går strax, men ”Sara bara såg på Charlie och greps av ett 

undrande medlidande” och Charlie hittar en ursäkt för att få stanna (67). ”– Charming little 

lady – kan ni förlåta?” ber Charlie, och Sara och Charlie kan spela upp sitt mor-dotter spel där 

Charlie berättar om sin svåra barndom för Sara, eftersom Sara ”så gärna [vill] förstå”(68). 

Saras moderliga ömhet leder i sin tur till Charlies ’manliga’ omfamning som vi redan citerat 

(se sida 21 f.). Fjelkestam ser som redan nämnts denna scen som ett utspel av en 

oidipustriangel där fadern och Charlie som son konkurrerar om Sara, modern.66 Men det är 

snarare Charlie och Saras känslor som framträder som centrala, inte faderns. Fjelkestam har 

rätt när hon skriver att triangeln är en återkommande figur i Charlie, men dess huvudaktörer 

är Charlie och Sara.  

Andra gången Charlie och Sara har en kroppslig kontakt är efter att Charlie läst Weininger. 

Charlie går då till Sara, bekänner att hon älskar henne och ber sedan om ”[j]ust only a baby-

kiss, a baby’s baby-kiss”(99) (se sida 20). Hon lyder: ”Sara tryckte en lätt kyss på hennes 

panna och hörde en kvävd jämmer komma ur hennes strupe.”(99) Charlie och Sara som 

huvudaktörer – här är det Weininger som får agera medlare av begär.  

Julie Abraham menar dock att tringlar där en man och en kvinna konkurrerar om en annan 

kvinna är vanligt förekommande inom lesbisk litteratur, och att detta visar hur lesbisk 

narration måste förhålla sig till den heterosexuella normen. Vårt heteronormativa tänkande 

gör att vi inte kan begripa lesbiskhet om det inte förklaras som ett avståndstagande från 

heterosexualiteten.67 I Charlie pekar trianglarna med fadern, Weininger och den vi strax ska ta 

upp, med Bruno, mot en sådan möjlig tolkning. Men textens kritik av heterosexualiteten 

undergräver detta. Lesbiska förhållanden kan inte inskrivas som en sämre kopia av 

heterosexuella dito, om inte idealet finns där. Tolkningen att det i stället rör sig om en 

kvinnlig begärstriangel, understryks av den kanske märkligaste triangeln av alla i Charlie: den 

mellan Charlie, Sara och Nunna.   

Som jag redan tagit upp infinner sig ett slags trappstegssvärmeri i Charlie där Nunna 

svärmar för Charlie som i sin tur svärmar för Sara. Detta tringelförhållande stör narrationens 

inordnande av kvinnorna i biroller i förhållande till män, och stärker det kvinnliga/lesbiska 

som något normalt. Vad kan man kalla det annat än en kvinnlig begärstriangel? Men även 

Nunna intar en position som medlare mellan Charlie och Sara. Vid ett tillfälle har Sara letat 

                                                                 
66 Fjelkestam, s. 127 f. 
67 Abraham, s. 5 f. 
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efter Nunna och hittar henne till slut i sällskap med Charlie på en hundutställning: ”Nunna 

hälsade på Sara utan att släppa Charlies arm. – Lilla vän, du hänger så på Charlie, sa Sara med 

lätt irriterad röst.”(55) När Sara senare funderar över Charlie och vad det är hos Charlie som 

”tilltala[r] henne”(78), ser hon plötsligt framför sig  

 
hur Nunna strålande höll Charlie under armen och smeksamt smög sig intill henne. Vad 
utövade Charlie för dragningskraft på den halvvuxna flickan? Flickor brukade ju alltid ha 
sina svärmerier i de där åren – ingenting kunde vara naturligare än att Nunna skulle på 
flickvis avguda en typ som Charlie. Men ändå, Sara drog sig nu till minnes, att hon med en 
besynnerlig känsla av oro och ångest tagit Nunna bort från Charlie. Vad hade drivit henne till 
det?  

Då Sara kom i säng, vred hon sig länge rolös av och an. När hon äntligen föll i sömn, 
drömde hon, att Charlie var en man som älskade henne. (80 f.) 

 

Inom tidigare forskning har man tolkat Saras reaktion på Nunnas och Charlies nära vänskap 

(med förälskelse från Nunnas sida) olika. Corinna Müller ser Saras ovilja som en rädsla för att 

”Nunna själv skulle bli homosexuell av att ha kontakt med Charlie”.68 Kristina Fjelkestam 

däremot menar att Sara blivit svartsjuk, och även om texten är ambivalent, framträder dessa 

svartsjuketendenser tydligare. I så fall blir även Nunna en medlare i Charlie och Saras 

relation, till skillnad från de andra främst för Saras känslor. I denna triangel har dock den 

tredje parten en närmast likvärdig roll; Nunnas och Charlies och Nunnas och Saras relationer 

är viktiga i sig, och bidrar till den kvinnlig homosocialiteten. 

En fjärde triangel i texten skapar Charlie och Sara med Charlies bror Bruno, och denna 

leder till det tredje och definitiva erotiska mötet. Bruno börjar uppvakta Sara när han först 

anländer till badorten. Birgitta Stenberg menar i en märkligt heteronormativ tolkning att Sara 

”genast blir intresserad av Bruno, som är mycket lik Charlie och alltså en äkta manlig variant 

av henne”.69 På denna punkt finns dock ingen möjlighet till dubbel tolkning. Sara accepterar 

förvisso Brunos uppvaktning och trivs i hans sällskap, något jag i nästa avsnitt ska utveckla 

mitt resonemang kring. Men Bruno framställs för det första inte på ett positivt sätt, hans ’äkta 

manliga variant’ är en betydligt sämre sådan (se sida 32 f.). Vi får också veta att Bruno lämnar 

Saras tankar snabbt medan ”tanken på Charlie var alltför bräddad med oro och ömhet för att 

låta avvisa sig”(124 f.). Att Sara bestämmer sig för att lämna badorten har allt med Charlie att 

göra, medan det visar att hon inte bryr sig om Bruno: ”[…] Sara, eftersom du reser, bryr du 

dig inte om Bruno? – Nej, jag bryr mig inte om Bruno.” (137) Nej, Sara bryr sig inte om 
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Bruno, hans främsta uppgift är i stället att fungera som ännu en medlare mellan Charlie och 

Sara.  

Vid ett tillfälle när de tre samt Ole Viken spelar tennis skadar Sara sin fot. Bruno rycker 

snabbt in och lindar foten ”fumligt och oskickligt” med sin näsduk, och ”böjde [sedan] hastigt 

ner huvudet och kysste den på undersidan”(130). Charlie går för att hämta bilen, hämtar upp 

Sara och kör trotsigt iväg innan Bruno hunnit in. Väl framme följer Charlie Sara in: ”– Han 

bar dig, han kysste dig… och du…oh, du gör mig illa. Sara älskade, vad ska jag ta mig till! 

Han ser inte ens att jag finns…han trampar bara på, och du, du viker inte undan.”(131) 

Charlie ger dock inte upp, hon ber Sara om förlåtelse och faller sedan lekfullt in i deras 

beprövade roller som barn och mor, med orden ”Baby och Baby’s toy” (133). Scenen där 

Charlie pressar ”sina läppar hårt och lidelsefullt mot Saras mun”(133) kan sedan spelas upp 

(se sida 30 f.). Brunos lätta kyss på Saras fot leder följaktligen till en hård och lidelsefull kyss 

mellan Charlie och Sara.  

Också scenen i matsalen när Charlie köper upp alla rosor och kastar över dem till Sara (se 

sida 20), föregås av att Bruno uppvaktar Sara. De har dansat och Bruno har fört säkert och 

skyddat Sara mot ”knuffar och kollisioner”(109). Ja, Bruno skyddar Sara och gör henne trygg, 

medan Charlie kastar blommor till henne som får hennes ögonlock att darra ”osäkert” (112).  

Sara som metafor för heteronormativiteten 

Precis efter kyssen mellan Charlie och Sara, står Sara och tittar när Charlie hoppar in i bilen 

igen, och hon tänker: ”Jag ska resa, jag vill inte stanna”(133). Sara väljer att resa iväg när 

förhållandet med Charlie blir för påträngande. Under den tid Charlie och Sara har umgåtts har 

Sara använt sig av modersrollen som ett sätt att förstå sitt förhållande till Charlie, med 

varierande resultat eftersom Charlies lekfulla erotisering ofta stört normaliseringen. Vi citerar 

återigen Charlies manliga omfamning:     

 
Det var en sådan manlig kraft i detta famntag, en sådan impulsiv övertygelse och besegrande 
ömhet, att Saras moderlighet revs av henne som en skör vävnad, och i stället för att vara den 
stilla, kvinnliga givaren fann hon sig överväldigad av denna störtflod av ung värme och 
förpassad till att spela kvinnans vanliga passiva roll. Sara visste inte, vad hon upplevde. Hon 
reste sig. Där stod Charlie med skälvande läppar och ett par underligt stora ögon. Sara strök 
håret ur pannan och mötte Charlies ansikte med ett osäkert leende. (73) 

 
Moderligheten rivs av Sara och hon vet inte vad hon upplever. ”– Du var kanske verkligen ett 

svårhanterligt barn, för det tycks du ju ännu vara” säger Sara i ett försök att återigen finna 

trygghet i modersrollen. Men Charlie erotiserar det hela igen när hon tar avsked: ”– 
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Goodnight, Baby!”(73). Efteråt funderar Sara och ”hon kunde inte tycka längre, att Charlie 

bara var ’en lustig liten flicka’”. Sara hade alltid ”gärna varit tillsammans med Charlie, men 

utan att göra sig närmare reda för vad som tilltalade henne”(78). Hon försöker förklara för sig 

själv med att Charlie ”har ett kolossalt ömhetsbehov”, men kommer av sig: ”[V]arför kallade 

hon mig baby?”(79). Med detta kommer Saras tankar in på snårigare spår, hon försöker förstå 

men ”ömhet, okunnighet och en känsla av blygsel spärrade vägen för henne”(80). Sara 

misslyckas med att placera relationen till Charlie. Natten efter drömmer hon ”att Charlie var 

en man som älskade henne”(81).  

Charlie stör uppenbarligen Saras identitet: ”Kontakten med Charlie […] ställde henne inför 

obekväma frågor, avspeglade henne själv i en skrämmande, otrolig situation, påtvingade 

henne ett nytt ansvar i en ny känslovärld”(124). I samvaron med Bruno däremot  

 
fanns inga problem för Sara. Hon tog den glada stunden som den kom, lyfte helt litet på 
hakan och log upp emot Bruno. Händerna slätade med en smeksam rörelse över 
klänningskjolen, hon gick i rask takt, då de följdes åt, som man gör då man tycker om sitt 
sällskap och vill hålla jämna steg. (124) 

 
Charlie stör Saras identitet som kvinna och heterosexuell, hon blir förvirrad och vet inte hur 

hon ska uppträda. Hon vet inte hur hon ska hantera Charlies känslor och när hon väl kan 

placera dem, vet hon inte hur hon ska hantera sina egna. Hennes ordning är rubbad. När 

modersrollen inte längre fungerar lyckas det henne inte att placera in relationen i någon känd 

kategori. Med Bruno däremot kan Sara andas ut, återigen tillbaka i den trygga, säkra rollen 

som heterosexuell kvinna, involverad i det heterosexuella spelet. Sara behöver Bruno, för att 

kunna göra dessa identiteter igen. Men när Charlie inte låter Bruno stoppa sig, hjälper inte ens 

detta. Enda sättet att komma undan är för Sara att lämna badorten.  

På ett metaforiskt plan blir här Sara, som heterosexuell kvinna och mor, en representant för 

den heteronormativa ordningen. Charlie är det lesbiska subjekt som stör och undergräver 

denna ordning. Den lesbiska gestalten blir här, för Sara, något som allt annat än cementerar 

den könskomplementära doxan. Farwell definierar det lesbiska subjektet som ”a text image 

that refuses to align itself with the gendered mechanics and instead challenges those 

mechanics for it’s own narrative space, a lesbian narrative space.”70 Charlie vägrar infinna sig 

på sin aktantsposition i berättelsens struktur, hon spränger sig ur denna och lyckas därmed 

förändra den narrativa strukturen och störa den heteronormativa ordningen. Charlie är obruten 

och obesegrad och i stället är det Sara, och med henne heteronormativiteten, som i 
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berättelsens slutskede måste lämna scenen, medan Charlie, ung, sund och kraftfull stannar 

kvar, på badorten och i texten.  

”Försök att leva ditt liv så vackert du kan” – den narrativa avslutningen    

Innan Sara åker har hon och Charlie följande samtal:  

 
– När jag ser på dig, Sara, är det som skulle färgerna omkring dig leka och – sjunga . Jag kan 
se det, för du har blivit skapad för mig och min lycka och jag för dig, jo, jag också för dig. 
Om du förstode det, så skulle du inte kunna resa, du skulle längta efter mig… 
 – Jag kommer att sakna dig mycket, Charlie, mycket. Och jag kommer att tänka på dig 
ofta…  
– Måste du resa? Måste du verkligen? 
– Ja, jag måste verkligen. 
– Är du rädd kanske…?  
[…] 
[Charlie:] – Jag tyckte, att mitt liv hade blivit vackert, därför att du fanns till i det. Men du 
tyckte kanske tvärtom – säg, gjorde du det? 
– Nej, visst inte, naturligtvis inte. Jag har så mycket jag vill minnas om dig. Och du… 
– Ja, jag? 
– Försök att leva ditt liv så vackert du kan. (136 ff.) 

 
Sara reser sin väg, men uppmaningen till Charlie att hon ska leva så vackert hon kan lever 

kvar. Det som presenterats som vackert i texten är knappast heterosexualiteten; snarare 

innebär det vackra för Charlie, som vi ser i citatet ovan, ett liv med Sara.  

I textens sista scen är det inte sommar längre. Elisaweta kommer på besök till Charlie och 

vi får veta att Frank flytt fältet till soliga Taormina. Elisaweta berättar om en väninna hon haft 

när hon var ung, som liknade Charlie: ”– Låg jag ensam och grät av hemlängtan om kvällarna, 

så blev jag lugn, när hon kom in. Och sedan hittade hon på att lägga sig bredvid mig i min 

säng, och hon smekte mig.” Charlie frågar om hon saknat henne och Elisaweta svarar ja. Den 

sista relation som presenteras i romanen är sålunda även den lesbisk, och lesbiskheten som 

avvikelse kan slutgiltigt avskrivas när detta presenteras som en möjlighet även för textens 

fjärde huvudkaraktär. Romanens sista rader lyder: 

 
Charlie gick tidigt till sängs och låg och bläddrade i ett litet album med amatörfotografier. 
De föreställde alla Sara. Hon lade det under huvudkudden, släckte sin lampa och föll i en 
djup, sund sömn. Lakansspetsen höjde och sänkte sig med hennes jämna, långa andetag. Hon 
hämtade nya krafter i ungdomens helhjärtade, obrutna vila, som fullbordar det som växer.  

Hennes kropp var nu mogen att börja leva det liv, för vilket vår Herre behagat skapa henne. 
(148 f.) 

 
Fördelen med ett sådant här dubbeltydigt slut är uppenbar. Men citatet blir inte dubbeltydigt 

om man har textens tidigare Gudshänvisningar i åtanke. Där är Charlie ett ”välklingande 
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ackord, spelat av en nyck av vår Herre. Skorrande och falska blevo tonerna först under 

människohand” (87). Även i denna slutscen torde således det liv ”Herren behagat skapa henne 

för” vara ett liv i harmoni med Charlies egenartade, lesbiska ackordföljd.  

Charlie har därmed lyckats komma ifrån den narrativa konvention som kräver 

heterosexuell bekräftelse, eller död och olycka för den lesbiska karaktären, i berättelsens 

slutfas. Abraham menar att ”the formula of the lesbian novel is completed by some 

punishment, because heterosexual plots produce heterosexual endings”.71 Man kan säga att 

texten har omförhandlat denna konvention så långt det var möjligt i en tid som denna. Charlie 

och Sara får förvisso inte varandra, men slutet är hoppfullt. Texten har lyckats skapa en värld 

där homosexualitet inte är avvikande, heterosexualiteten som ideal är avskriven och 

systerskap står i centrum – en värld, där det säkert går att leva vackert som lesbisk.     

Sammanfattning och avslutning  

Genom denna analys har en förankring i lesbisk narrativ teori löpt som en röd tråd, och med 

denna en förståelse av att berättande inte är något neutralt fenomen, fristående från normer 

och hegemonier som råder i resten av samhället. Tvärtom är också berättande indränkt i 

föreställningar, konventioner och hierarkier. Men, berättande, och litteratur, har stora 

möjligheter att problematisera, störa och förändra detta.  

För att komma tillrätta med Charlie, var det först nödvändigt att undersöka huruvida 

Charlie intog en manlig position i berättelsens narrativa struktur. Att inskriva den lesbiska 

kvinnan som en manhaftig lesbian, som en sämre sortens heterosexuell man, var en strategi i 

samtiden för att kunna infoga den lesbiska kvinnan i genuskontraktet. Denna tendens finns 

också i Charlie, men det hela problematiseras när Charlies begär lånar språklig dräkt från 

Sapphos kroppsliga begärspråk. Även Charlies intertextuella strategi i användandet av 

populära kärlekssånger i tilltalet till Sara, samt hennes sundhet och kraftfullhet, gör att 

Charlies begär överskrider samtidens sexologiska patologiserande.  

Jag undersökte sedan hur texten hanterade behovet att förklara Charlies homosexualitet. 

Detta hade texten löst med hjälp av en överdriven representation av förklaringsmodeller, 

vilket i stället för en godtagbar förklaring till Charlies homosexualitet, ledde till en ironisk 
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berättelse som problematiserar det nödvändiga i förekomsten av denna förklaring. Charlie, 

hon hade för länge sedan lekfullt flytt undan dessa kategorier.  

Nu hade jag så kommit en bit i analysen, Charlie kunde inte oskadliggöras som en sämre 

sortens man och enkelt inskrivas på en manlig position, och texten hade ironiskt överdrivet 

orsaken till Charlies homosexualitet vilket lett till hennes definitiva flykt från kategorierna. 

Det var dags att undersöka huruvida Charlie, som kvinna och lesbisk på den aktiva position 

hon intagit, störde de narrativa konventionerna. Jag fann först att Charlie tillsammans med de 

andra kvinnliga huvudkaraktärerna bildade en kvinnlig homosocialitet. Homosocialitet mellan 

männen förekom förvisso fortfarande, medan heterosexualiteten utsattes för en tydlig kritik, 

och relationerna mellan kvinna och kvinna kom att framstå som de centrala. Jag fann en 

kvinnlig begärstriangel som en drivande figur i texten, med Charlie och Sara som 

huvudaktörer. Visserligen fanns här risken att detta var en följd av att lesbiska förhållanden, 

för att bli narrativt begripliga, måste förhålla sig till den heterosexuella mallen. Men textens 

kritik av heterosexualiteten undergrävde detta; det lesbiska kunde inte oskadliggöras som en 

sämre kopia av ett heterosexuellt ideal om inte idealet fanns representerat. Dessutom var den 

triangel som framträdde starkast den mellan Charlie, Sara och Nunna, och vad kunde man 

kalla detta annat än en kvinnlig begärstriangel? 

Men Charlies och Saras relation hade ytterligare en dimension. Det blev uppenbart hur 

Charlie störde Saras identitet och heterosexuella ordning, och jag fann att anledningen till att 

Sara accepterade Brunos uppvaktning var för att kunna göra dessa identiteter igen. På ett 

metaforiskt plan framträdde Sara som en representant för heteronormativiteten och Charlie 

som det lesbiska narrativa subjektet som lyckades störa och undergräva denna 

heteronormativitet. Bruno som trygg hamn räckte inte längre till, utan Sara var tvungen att 

lämna badorten.  

Marilyn R. Farwell, min främsta guide genom denna analys, hade sålunda fått sitt lesbiska 

subjekt. Charlie hade sprängt sig ur sin aktantsposition och vägrat känna sig besegrad. Som 

lesbisk och med en överdriven homosexualitet hade hon lyckats störa den heteronormativa 

ordningen.  

Men även den narrativa strukturen på berättelsen hade omförhandlats. Det obligatoriska 

avslutande straffet för den lesbiska uteblev, och genom ett finurligt dubbeltydigt slut kom 

berättelsen undan även det heterosexuellt bekräftande slutet. Det går att tolka in för den som 

gärna vill, men i så fall måste man ignorera textens tidigare uttalanden. I stället för 

heterosexuell bekräftelse som avslutning presenterar texten lesbiskhet som en möjlighet även 
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för textens fjärde och sista huvudkaraktär, och lesbiskhet som avvikelse var sålunda slutgiltigt 

avskriven. Någon lesbisk lycka som avslutande karamell serverar förvisso inte Charlie, men 

däremot en hoppfull, vacker framtid för sin lesbiska hjältinna.  

Denna roman från 1932 visar sålunda både hur narrationens könskodning ligger där som en 

ofrånkomlig mall – och hur det är möjligt att störa, undergräva och förändra denna. Redan på 

30-talet tar ett lesbiskt subjekt plats, som kämpar för sitt narrativa utrymme.    
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