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Abstract 

This thesis is a queer masculinity reading of Sir Arthur Conan Doyle’s short story collection 

The Memoirs of Sherlock Holmes (1894). The analysis focuses on the dissonances, tensions 

and queerness that reside within the text itself. This has been done from my problem 

statement: How is Sherlock Holmes and John Watson’s sexuality and masculinity portrayed 

within the boundary of the text? What is being said, what is hidden, and what is dealt with 

silently? To reveal these queer parts this analysis has been focused around five themes: the 

late Victorian male, the Woman, countertypes and decadence, the homosocial sphere and 

sexuality. The thesis has two major theoretical perspectives: masculinity theory, and queer 

theory. For the masculine analysis I have used Jørgen Lorentzen and Claes Ekenstam’s 

concept of manly/unmanly, character, and the citizen from the book Män i Norden: Manlighet 

och modernitet 1840-1940 and George L. Mosse’s countertype. For the queer theoretical I 

have used a queer resistant reading combined with Eve Kosofsky Sedgwick’s concept of 

homosexual panic, and Judith Butler’s gender melancholia. Professor Joseph A. Kestner’s 

Sherlock’s Men has guided the reading of the short story collection. This thesis aims at 

showing that the improbable might well reside within the text, not least in the relationship 

between the two main characters Holmes and Watson. At first glimpse this world of Holmes’s 

seems devoid of desire, but in a closer reading cracks appear. There are silences, and 

unnecessary explanations, which have little to do with the adventures themselves, not to 

mention silent looks, and the association with the domestic. These threaten to effeminize their 

masculinity, especially Holmes who is a bachelor and suffers from repeated nervousness. 

Disease of the nerves was associated with effeminacy and homosexuality during the Victorian 

era. Also, the relationship between Holmes and Watson do at times parody the heterosexual. 

It’s hard however to find any conclusive evidence of any sexuality in the text, least of all 

homoerotic, which is hardly surprising considering the forbidding laws that were in place.   

 

Full English title: Holmes and Watson, a queer-reading adventure – an investigation of 

masculinity and sexuality in Sir Arthur Conan Doyle’s The Memoirs of Sherlock Holmes. 

  

Keywords: Sherlock Holmes, Dr John Watson, masculinity, queer theory, queer reading, 

manliness, manly/unmanly, character, Jørgen Lorentzen & Claes Ekenstam, countertype, 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Sir Arthur Conan Doyles mästerdetektiv och dennes krönikör är väl omskrivna personer och 

det finns många spännande tolkningar inom olika medier. Inte minst finns det queera spåret 

representerat i film, TV-serier och fanfiction. Trots det verkar den akademiska världens 

intresse för detta spår vara svalt. Kanhända är det, som Emelyne Godfrey skriver, uppenbart 

att Holmes lever i en homosocial värld och att studiet därav fallit bort. Sherlock Holmes-

forskaren och professorn Joseph A Kestner menar att hela den 36 år långa sviten av Holmes-

böcker kan ses som ett maskulinitetsprojekt från Doyles sida. Detta styrks i Doyles egna 

funderingar kring litteratur, läsande och författare som Robert Louis Stevensons, vars influens 

Doyle talar sig varm om. Dessutom publicerades historierna som äventyrshistorier, en genre 

starkt förknippad med pojkar, i medelklassens The Strand Magazine som på ytan var ett 

familjemagasin men som helt klart har ett manligt tilltal. Synen på Holmesberättelserna såsom 

maskulinitetsprojekt har fått vara grund för min egen undersökning.  

 

För att addera ännu en nivå till det maskulina har jag i den här magisteruppsatsen använt en 

queerläsning när jag analyserat en av novellsamlingar, The Memoirs of Sherlock Holmes 

(1894). Detta ytterligare perspektiv innebär att läsningen fokuseras kring de dissonanser, 

spänningar och skevheter som förekommer i texten utifrån min övergripande frågeställning: 

Hur porträtteras Sherlock Holmes och John Watsons sexualitet och maskuliniteter inom 

ramen för texten? Vad uttalas, vad döljs och vad finns i tystnaden? För att synliggöra dessa 

skeva partier har analysen fokuserats kring fem teman: Den senviktorianske mannen, 

Kvinnan, Mottyper och dekadens, Homosocial miljö och Sexualitet. Jag har i min 

undersökning använt mig av ett antal olika begrepp. För det maskulina har jag använt Jørgen 

Lorentzen och Claes Ekenstams syn på manligt/omanligt, medborgare, karaktär samt George 

L Mosses mottypsbegrepp. För den queerteoretiska har jag använt mig av en queer 

mothårsläsning och Eve Kosofsky Sedgwicks teori kring den homosexuella paniken samt 

Judith Butlers genusmelankoli. Med denna queerläsning vill jag visa att det osannolika finns 

inom texten. Det blir framförallt synligt i den till synes begärslösa relationen mellan Holmes 

och Watson. En relation som vid en närläsning spricker upp och visar på tystnader och 

krystade omskrivningar. Den framstår inte längre som begärslös utan som något djupare än 

vänskap, detta trots Watsons äktenskap. Satt i sitt historiska sammanhang och läst med en 

queer blick läcker textens referenser till parker, droger och nervösa sammanbrott åtskillig 

homoerotik i en period som färgas av närmast panisk homofobi.
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Inledning 

 

”It is an old maxim of mine that when you have excluded the impossible, whatever remains, 

however improbable, must be the truth.”˗ Sherlock Holmes
1
 

 

Sherlock Holmes egen maxim får stå som röd tråd för denna spretiga undersökning. Hans 

deduktiva uteslutningsmetod liknar min idé om att leta efter det osannolika i texten genom att 

göra en queermaskulinitetsläsning. Det är i exkluderingsprocessen och inom textens 

glidningar som studiet av de maskulina gestalterna tar avstamp. Genom att skapa två olika 

maskulina personer skapar Doyle i sin text en diskussion kring vad som är och uppfattas som 

manligt. 

 

Många har sökt och analyserat honom, Sherlock Holmes, geniet och den vetenskapligt 

deduktiva detektiven på 221b Baker Street. Vem är han? Vem var hans förlaga? Var det Dr 

Joseph Bell såsom maskulinitetsforskaren Joseph A. Kestner argumenterar utifrån Doyle-

bibliograferna Greens och Gibsons undersökningar?
2
 Teorierna är många och av varierande 

slag. Det är lätt att sugas med i en jakt efter sanningen kring myten Holmes. Dr John Watson, 

den trogna kompanjonen däremot, skapar inte alls samma sökningslusta. Kan hända förbiser 

vi honom därför att han är vanlig.  

 

Trots att dessa personer skapades för drygt 130 års sedan är de inte mindre aktuella idag 2015. 

Främst aktualiserades de via BBC:s TV-serie Sherlock där Holmes värld omtolkats till en 

2000-talskontext. Den här uppsatsen kommer att behandla grundtexterna, men den har hämtat 

sin inspiration och frågor utifrån flertalet mediarepresentationer.  

 

För mig har Sherlock Holmes-berättelserna aldrig varit ren detektivfiktion, det finns något 

mer som jag inte kunnat sätta fingret på. Det är något i relationen mellan Holmes och Watson 

som fascinerar. I berättelserna finns en glidning mellan textens huvudhandling och det mindre 

relevanta som tycks ligga utanför den rena detektivberättelsen. Detta gör det intressant att 

undersöka berättelsernas narrativa struktur och Watsons roll som den manliga berättaren. Det 

                                                 
1
 Arthur Conan Doyle, ”The Adventure of the Beryl Coronet”, I: The Complete stories of Sherlock Holmes 

(Hertfordshire: Wordsworth Library Collection, 2007), s. 632.  
2
 Joseph A. Kestner, Sherlock's men: masculinity, Conan Doyle and cultural history (Aldershot: Scolar, 1997), s. 

28f. 
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är hans ord och hans synvinklar som möter läsaren. Det är hans manliga blick på Holmes som 

vi förhåller oss till. Inte oväntat rör sig dessa personer i en nästan uteslutande manlig sfär, 

något som presenteras för läsaren som Holmes egen preferens. Watson använder till och med 

detta för att locka Holmes att följa med honom hem till England för att lösa mysteriet med 

”The Reigate Squires”: ”A little diplomacy was needed, but when Holmes understood that the 

establishment was a bachelor one, and that he would be allowed the fullest freedom, he fell in 

with my plans[…]”
3
  

Det skeva 

Som nutida läsare uppfattar jag att det finns en tydlig queerhet i texten. Den innehåller 

dissonanser och motsägelser. Därför förvånas jag över att forskningsvärlden inte i större 

utsträckning undersökt Holmestexternas queera potential, även om forskare såsom Emelyne 

Godfrey skriver att 221b Baker Street är allmänt känd som en homosocial sfär.
4
 Det queera är 

en vanlig tolkning inom fanfiction och filmmediet. Att ge en helhetsbild av den myriad av 

fanfiction som finns blir svårt. Den har nämligen funnits sedan 1890-talet men gick då under 

benämningen pastisch.
5
 Men det queera temat finns tydligt representerat här. Exempel på 

titlar är: användaren tofts fanfiction Homo Ex Machina och Alice Sanders Shercock som getts 

ut via Amazon UK. Utöver det finns bloggen Gay Sherlock Holmes, som tillägnats detta 

perspektiv. Här listas all litteratur och film med det homosexuella Holmes-temat.
6
 Den här 

tolkningsvägen är vanlig bland Holmes fanskara. 

 

Även om det förefaller saknas queertolkningar inom forskningsvärlden finns det både 

maskulinitets- och feminist-läsningar. Dessvärre inte lika många som jag trodde mig kunna 

hitta när jag påbörjade arbetet med uppsatsen. Ämnet förefaller givet inte minst med tanke på 

Doyles eget intresse för maskulinitet i relation till litteraturen. Han tar strid för den maskulina 

romanens teman och skriver i sin essä Through The Magic Door (1908): 

 

                                                 
3
 Arthur Conan Doyle, The Complete stories of Sherlock Holmes (Hertfordshire: Wordsworth Library Collection, 

2007), s. 740. 
4
 Emelyne Godfrey, Masculinity, crime and self-defence in Victorian literature: Duelling with danger 

(Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2011), s. 144. 
5
 Sidor som exempelvis Sherlockian.net, som samlar information om allting Sherlock Holmesrelaterat, har 

samlat in dessa icke officiella kanoniska verk i två kategorier fanfiction och pastisch. De förklarar att de ser 

tidstypiska historier som följer Doyles stil och innehåller ett mysterium sorteras under det äldre namnet pastisch 

och det som inte begränsas sorteras under fanfiction.  

Chris Redmond, 2014:Sherlockian.net:Pastiches, fanfic, new stories. (2015-04-08) 

http://www.sherlockian.net/pastiches/index.html 
6
 Gay Sherlock Holmes, 2014 (2015-04-08)  

http://gaysherlockholmes.blogspot.se/ 
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The modern masculine novel, dealing almost exclusively with the rougher, more stirring 

side of life, with objective rather than the subjective, marks a reaction against the abuse of 

love in fiction. This one phase of life in its orthodox aspect, and ending in the 

conventional marriage, has been so hackneyed and worn to a shadow, that it is not to be 

wondered at that there is a tendency sometimes to swing to the other extreme, and to give 

it less than its fair share in the affairs of men. In British fiction nine books out of ten have 

held up love and marriage as the be-all and end-all of life. Yet we know in practice, that 

this may not be so.
7
 

 

Doyles engagemang i frågan går inte att ta miste på. Hans syn på äktenskapet som konvention 

och sammanbindningen mellan äktenskapet och kärleken, stämmer bra överens med Butlers 

heterosexuella matris.  Dessa element är givna strukturer i samhället. Det som förvånar mig är 

att Doyle klart uttrycker att denna kärlek och äktenskap är en konstruktion, en livshändelse 

bland andra. På ytan förefaller Doyles litterära värld hålla sig till det biologiska könets 

konvention och det finns egentligen inga frågetecken kring vem som får vara ett 

kärleksintresse. Däremot finns en övertydlighet i relationen mellan framförallt män, som i 

samband med en queer mothårsläsning blir intressant. Varför bereds Holmes ointresse för 

kvinnor plats? Det måste finnas en orsak. Ungkarlsstatusen blir under slutet av 1800-talet 

problematisk. Eve Kosofsky Sedgwick berör denna problematik som i den manliga 

homosociala världen får konsekvensen av sexuell panik, där varje man-man relation måste 

definieras.
8
  

 

Slutligen vill jag uppmärksamma ett annat queert förhållningssätt som finns hos Sherlock 

Holmes, möjligheten till asexualitet. Ämnet har engagerat Asexual Visibility and Education 

Network (AVEN), en internetbaserat community för asexuella frågor. På deras forum 

diskuteras bland annat litterära förebilder som passar in på deras definition: ”An asexual 

person is a person who does not experience sexual attraction.”
9
 Sherlock Holmes förefaller 

sakna sexuellt begär, även om inget kan utesluta då det gång på gång poängteras i novellerna 

att det är Watsons perspektiv vi delges. Eftersom jag är intresserad av skevheten i texterna 

kommer även det asexuella att ingå i min analys. För att återknyta till Holmes eget maxim, 

”att sedan man uteslutit det omöjliga, måste vad som återstår, hur osannolikt det än kan synas, 

vara sanningen”
10

 handlar min uppsats om att visa att det osannolika finns inom texten. 

                                                 
7
 Arthur Conan Doyle, Through The Magic Door (New York: The McCLure company, 1908), s. 265. 

8
 Kosofsky Sedgwick, Epistemology of the closet (London: Penguin, New ed. 1995), s. 186. 

9
AVEN,2012: Definitions. (2015-04-08)  

http://www.asexuality.org/home/general.html 
10

Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes äventyr övers. Sven-Ingmar Pettersson (Uddevalla: Niloe, 1984), s. 290. 
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Syfte och metod 

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett queert perspektiv undersöka den sexualitet och 

maskulinitet som finns representerad i novellsamlingen The Memoirs of Sherlock Holmes 

(1894). Det är dissonanserna, spänningarna och skevheterna jag kommer att fokusera mitt 

studium kring. 

 

Den övergripande frågeställningen lyder: Hur porträtteras Sherlock Holmes och John Watsons 

sexualitet och maskuliniteter inom ramen för texten?  

Min tes är att de meningsbärande tankarna om sexualitet och maskulinitet finns gömda i det 

oavslutade och det outsagda och framför allt blir tydliga i relationen mellan Watson och 

Holmes då Watson fått den uttalade berättarpositionen i novellsamlingen. 

Tesen utgår ifrån tanken om queera läsningar och i antologin Queera läsningar beskrivs 

queerläsningen som: 

 

En queerläsning intresserar sig för textens luckor, sprickor och ologiskheter, för textens 

inneboende dissonans och ambivalens. Det är en läsning som tar fasta på textens 

tystnader, det den samtidigt avslöjar och döljer, och inte minst det som framstår som 

avvikande och udda och som bryter mot normativa uppfattningar om kön och sexualitet.
11

 

 

Denna dissonans och ambivalens finns hos en rad olika verk. De behöver inte i sig behandla 

synlig queer sexualitet för att innehålla dessa sprickor. Även heterosexuella antydningar och 

tysta förnekelser faller inom intresseområdet för en queer mothårsläsning.
12

 

   

Detta leder till mig till följdfrågorna: 

Vilka skillnader i maskulinitet och sexualitet finns mellan de båda huvudpersonerna? Finns 

det inom deras relation en risk för feminisering? 

Hur ser deras respektive relationer ut till berättelsens kvinnor? 

Hur kopplas sexualitet ihop med synen på manligheter i texten? 

Hur uppfattas Holmes och Watsons maskuliniteter i förhållandet till andra personer i 

novellerna?  

 

                                                 
11

 Katri Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren & Rita Paqvalén (red.), Queera läsningar: [litteraturvetenskap möter 

queerteori] (Hägersten :Rosenlarv, 2012), s. 10. 
12

 Queera läsningar, s. 26f. 
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För att komma åt dessa maskulina och queera tendenser krävs en närläsning samtidigt som jag 

kommer utföra en komparation mellan de olika viktorianska Holmesnovellerna. Relationen 

mellan huvudpersonerna utvecklas hela tiden och pusslet blir att hitta de rätta bitarna.   

 

Urvalet 

Urvalet för den här uppsatsen har, av flera orsaker, begränsats till att analysera 

novellsamlingen Memoirs of Sherlock Holmes (1894)
13

, i denna uppsats förkortad till 

Memoirs. Doyles produktion av Sherlock Holmes-historier är omfattande och spänner över 36 

år och tre olika monarker med ett större tidshopp mellan 1894-1902. Visserligen skrev Doyle 

andra äventyr under den tiden, bland annat för tidningen The Strand Magazine där personer 

som liknade Holmes dök upp men de tillhör inte de vedertagna Sherlock Holmes-

berättelserna.  

 

De vedertagna Sherlock Holmes-berättelserna är: 

A Study in Scarlet  1887 

The Sign of the Four  1890 

The Adventure of Sherlock Holmes 1892 (tidn.publicerat 1891-2) 

The Memoirs of Sherlock Holmes 1894 (tidn.publicerat 1892-3) 

The Hound of the Baskervilles 1902 

The return of Sherlock Holmes 1905 (tidn.publicerat 1903-4) 

The Valley of Fear  1915 

His Last Bow   1917 (tidn.publicerat 1908-13 och 1917) 

The Case-Book of Sherlock Holmes 1927 (tidn.publicerat 1921-7) 

* ”The Adventure of The Cardboard Box”, som publicerades i januari 1893 i Strand 

Magazine ges oftast ut inom samlingen His Last Bow med titel ”The Cardboard Box”.  

 

Memoirs är en samling av noveller som gavs ut 1894 som samlingsverk men som innan dess 

getts ut i olika tidningar, framförallt i Strand Magazine under perioden 1892-3. Memoirs 

innehåller den kända berättelsen ”The Final Problem” i vilken Doyle låter Watson rapportera 

att Holmes i strid med Moriarty ramlat ner för Reichenbachfallen. Novellen sätter därmed 

punkt för den viktorianske Sherlock Holmes. Det var Doyles avsikt att låta Holmes förbli död 

                                                 
13

 Det är året för utgivning av novellsamlingen. De individuella historierna publiceras redan under 1893 i Strand 

Magazine, se bla Kestner, s. 1f.  
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och när  Doyle återupptar serien under hösten 1901 har imperiet bytt monark till Edvard VII, 

bägge sakerna gör det till en lämplig avgränsning för uppsatsens urval.
14

   

 

Det är under 1890-talet som diskussionen om könen tar fart i Europa vilket avspeglas i de 

populära berättelserna om Holmes. Spänningarna mellan könen och en framväxande 

feministisk rörelse har sin inverkan på debatten om mannen och dennes syn på sig själv. 

Memoirs ges idag oftast ut i samband med den första novellsamlingen Adventures of Sherlock 

Holmes (1892) eller i kompletta samlingsverk. Trots det har jag valt att fokusera på Memoirs 

därför att jag menar att tendensen jag vill studera är än tydligare här. I Memoirs befinner sig 

berättelsen om Watson och Holmes i ett upplösningstillstånd, vilket är självklart då Doyles 

intention var att avsluta serien. Eftersom relationen mellan huvudpersonerna utvecklas 

fortlöpande genom berättelserna kan det ibland bli aktuellt att ta upp händelser i tidigare 

noveller eller romaner, men jag sätter en strikt gräns av fram till och med Memoirs och 

novellen ”The Final Problem” och de viktorianska Holmesberättelserna. 

 

Jag vill samtidigt förtydliga att jag kommer att inkludera berättelsen ”The Adventure of the 

Cardboard Box”. I dagens utgivningar av kompletta samlingar finns den oftast i 

novellsamlingen His Last Bow, men den publicerades i Strand Magazine i januari 1893, alltså 

under perioden för min undersökning. Enligt Nigel Hawthornes togs berättelsen bort ur den 

engelska utgåvan av Memoirs men finns i den amerikanska förstautgåvan utgiven av Harper.
15

 

Daniel Smith som gett ut The Sherlock Holmes Companion menar å sin sida att berättelsen 

gavs ut i den engelska versionen av Memoirs, och görs så fortfarande, men att den tagits bort 

från den amerikanska förstautgåvan, för att senare publiceras i samlingen His Last Bow.
16

 

Hursomhelst är de båda överens om att den skrevs under den aktuella tiden och publicerades i 

Strand Magazine och därför räknar jag med den i mitt forskningsmaterial. Den ger en 

kompletterande bild av könsproblematiken och relationen mellan män och kvinnor. 

Tidigare forskning 

Det är näst intill omöjligt att få en hel översikt över allt som skrivits om Sherlock Holmes. 

Det finns allt från essäer kring vilket universitet han skulle ha studerat vid till en brokig 

                                                 
14

 Liknande indelning i monarkperioder används av Kestner när han analyserar maskulinitet i boken Sherlock’s 

Men. Kestner väljer att göra en maskulinitetsstudie av hela Holmes-utgivningen. 
15

 Nigel, Cawthorne Sherlock Holmes: The Complete guide to the world’s most famous detective Nigel 

Cawthorne, Sherlock Holmes: The complete guide to the world's most famous detective (London: Constable & 

Robinson Ltd, 2011), s. 140f. 
16

 Daniel Smith, The Sherlock Holmes companion: an elementary guide (London: Aurum, 2010), s. 65. & s. 20. 



7 

 

samling biografier över både Sherlock själv och Conan Doyle. För svenskt vidkommande 

finns det flertalet texter skrivna av Mattias Boström, inte minst den nyss utkomna boken Från 

Holmes till Sherlock (2013). Det förefaller finnas ett intresse för allting Sherlock Holmes även 

i Sverige. Boströms verk har ett historiskt biografiskt perspektiv som inte faller inom ramen 

för uppsatsens tematik, men jag vill ändå visa att det finns ett svenskt intresse.  

 

Inom den svenska akademiska världen förekommer Holmes person i idéhistorikern Ronny 

Ambjörnssons bok Mansmyter: [James Bond, Don Juan, Tarzan och de andra grabbarna] 

(omarb. 1999, 2001). Här uppfattas Sherlock Holmes som att han aldrig kan ha existerat som 

människa utan är ett skapat ideal, en mytisk maskulinitet. Utöver det finns ett tiotal 

akademiska verk om Holmes skrivna i Sverige men på olika språk. Tre av dem behandlar 

skillnader mellan medierna bok och film och två av dessa har genusfokus. Den tredje, skriven 

av Jonathan Pierre studerar Watsons roll. Inom litteraturvetenskapen har Francesca Linder 

skrivit The Footprints of a Gigantic Hound som också är en komparativ analys mellan 

ursprungstexten och BBC:s TV-serie. Cecilia Strokirk har skrivit uppsatsen Masculinity in A 

Scandal in Bohemia by Sir Arthur Conan Doyle: Elementary or not?(VT 2013). Den är 

skriven under ämnet engelska och har därför ett mer lingvistiskt inriktat maskulinitetsstudium 

som består i att undersöka användningen av transitiva och intransitiva verb utifrån genus. 

 

Akademiska verk som ligger utanför Sverige är inte oväntat betydligt fler, speciellt inom det 

engelskspråkiga området. Söker man Sherlock Holmes via ProQuest får man 3621 träffar, 

bland dessa finns framförallt narratologiska, postkoloniala och medialt komparativa studier. 

Om man minskar sökomfånget med ordet maskulinitet dyker bara ett enda verk upp, Amy 

Herring Griswolds doktorsavhandling Detecting Masculinity: The positive masculine qualities 

of fictional detectives (2007). Hon undersöker fyra olika detektiver från fyra olika eror. Första 

detektiven hon tar upp är inte oväntat Sherlock Holmes, som hon menar bokstavligen lever för 

att lösa problem. Holmes är enligt henne en maskulin modell för hela västvärldens kultur och 

det är hans detektivkunskaper som gör honom lämplig för den rollen. De 

maskulinitetsläsningar som jag funnit har alla kommit från amerikanska forskare såsom Diana 

Barshams Arthur Conan Doyle and the Meaning of Masculinity (2000) och Joseph A Kestners 

Sherlock’s Men: Masculinity, Conan Doyle, and cultural history (1997). Kestner har utgjort 

en viktig referenspunkt för den här uppsatsen. Kestners syn på de maskuliniteter som 

presenteras i Holmes-berättelserna  är att de aldrig är givna, utan det försiggår hela tiden en 

förhandling kring vad manlighet är. Kestner säger om textens representationer: 
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The representation of the male in Conan Doyle's Sherlock Holmes texts constitutes a 

dimension of this 'male spectacle' for Victorian culture, whereby the formation of 

masculinity and the negotiation of ideas of manliness can be presented to the bourgeois 

readership of journals such as the Strand.
17

 

 

Han ser inte Holmes som en statisk representation, utan som en representation av en 

maskulinitetsdebatt. Denna syn skiljer sig något från Herring Griswolds fasta ideal. Kestner 

lägger särskild vikt vid att Sherlock Holmes-berättelserna är just en serie, ett långt och 

medvetet maskulinitetsprojekt från Doyles sida, inspirerat av Robert Louis Stevenssons 

verk.
18

 Han binder i sin analys samman hela Holmes-utgivningen med scoutgrundaren Robert 

Baden-Powells verk, framförallt Scouting for boys (1908). Kestner menar att dessa verk 

förblir relevanta under samma tidsperiod. Baden-Powells verk användes i fostran av unga män 

och scoutrörelsen uppmanade sina ledare att läsa och använda Holmes äventyr för att skärpa 

sinnet och tillägna sig en god manlig förebild. De texter som rekommenderades var just The 

Adventures of Sherlock Holmes och The Memoirs of Sherlock Holmes.
19

 Däremot saknas det 

brittiska studier av Holmes och maskulinitet eller queer, vilket är märkligt. Det har förundrat 

mig och samtidigt motiverat mina studier. 

Teoretisk utgångspunkt 

Den teoretiska utgångspunkten för den här uppsatsen har två perspektiv. Dels det 

maskulinitetsteoretiska och dels det queerteoretiska. Jag kommer att göra en queerläsning 

utifrån ett maskulint perspektiv eftersom Sherlock Holmes-historierna finns uteslutande inom 

en homosocial sfär behövs båda perspektiven. Genom att lägga till den queera synvinkeln vill 

jag påvisa att sexualitet också varit ett problematiskt ämne i Memoirs-novellerna. 

Maskulinitetsteori 

R. W. Connells hegemonibegrepp har haft en särskild position inom 

maskulinitetsforskningen. Det har använts flitigt både i Sverige och utomlands. Det är dock 

inte ett oproblematiskt begrepp. Jørgen Lorentzen och Claes Ekenstam tar upp problematiken 

med begreppets statiska syn på manlighetskonstruktion. De förespråkar en annan 

förståelsemodell för manlighetskonstruktion, som utgår ifrån dynamiken mellan det manliga 

och omanliga. Att på så vis intressera sig för exkluderingsprocessen ger en klar fördel 
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gentemot hegemonibegreppets makthierarki menar de. En man utsätts inte bara för en 

makthierarki utan måste hela tiden bekräfta sin manlighet, då hotet att falla ner i omanlighet 

alltid finns.
20

 Maskulinitet kommer i den här uppsatsen att ses som något föränderligt och 

förhandlingsbart, synlig i relationer mellan män, framförallt de båda huvudpersonerna. 

Maskulintetsforskningen 

För att undersöka de maskulinitetskonstruktioner som finns i Memoirs kommer jag använda 

mig av Ekenstam och Lorentzens begrepp manligt/omanligt, karaktär, medborgare och 

mottyp. Dessa begrepp är hämtade ur antologin Män i Norden: Manlighet och modernitet 

1840 – 1940. Även om deras undersökning utgår från ett nordiskt perspektiv presenterar de 

dynamiska verktyg för maskulinitetsläsningar. För att binda samman uppsatsens två teoretiska 

perspektiv har Jonas Liliequists kapitel ”Sexualiteten” varit särskilt intressant. Flertalet av 

analyserna i Män i Norden utgår från en annan viktig maskulinitetsteoretiker, George L 

Mosse och The Image of Man: The Creation of Modern Masculinity.  Jag kommer att använda 

mig av hans sammankoppling mellan maskulinitet och medborgare/nationalitet och skapandet 

av mottyper. Men även hans undersökningar av medicinvetenskapen och koppling till det 

dekadenta används för att ringa in de motstridiga drag som finns inom Holmes person.   

 

Det finns flertalet historiska genus- och maskulinitets-undersökningar, dessa utgör viktig 

kontext till min läsning. Eftersom mina studier rör specifikt perioden runt 1890 och inom en 

sådan specifikt geografisk plats har det fått begränsa urvalet. För mig har följande verk varit 

av intresse: Emelyne Godfreys Masculinity, Crime and self-defence in Victorian literature 

(2010). Godfreys skriver om den framväxande maskulinitetens viktiga fråga, den om 

självförsvar och därigenom självaktning. Att ha kontroll över sig själv, att vara sin egen man 

blir extra viktigt under en tid där kriminalitet, degeneration och våldsbrott var vanliga hot, 

inte minst i den klasskamp som utkämpades.  

Joseph Bristows Effeminte England: Homoerotic writing after 1885 (1995), berör litteraturen 

och framförallt den feminiseringsprocess som kopplas till den homosexuelle författaren. Hans 

undersökningar av Oscar Wilde kontra E. M Forsters strategier för att hantera eller kringgå 

feminisering har breddat min analys. Tillsammans med Matt Cooks London and the Culture 

of Homosexuality 1885–1914 (2003) ger de en utökad bild av både litterära och praktiska 

problem som omgärdat homosexualiteten under 1800-talets slutskede. Cook undersöker hur 
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staden som plats påverkat den homosexuelle mannen utifrån ett Londonperspektiv. Cook visar 

att det här finns olika homosexuella inriktningar såsom den hellenistiska kontra den 

dekadenta. Dessa återfinns även i Holmes litterära värld.    

  

Förutom dessa engelska undersökningar av maskulinitet och homosexualitet har svenska 

David Tjeders The Power of Character: Middle Class Masculinities 1800-1900 använts. 

Karaktärsbegreppet är för honom grundläggande för förståelsen av den senviktorianske 

mannens liv. Hans utförliga diskussion kring skandinavisk rådgivningslitteratur har tillfört en 

mer detaljerad analys kring synen på karaktären och den så kallade idealmannen. Tjeder 

argumenterar här för att gå ifrån att tänka sig en ideal man, en stereotyp likt Mosses 

undersökning, till att tala om ideala män inom respektive kontext. 

Manligt/omanligt 

Vad som kan anses vara manligt/omanligt är inte på något vis en statisk kategori, det sker hela 

tiden en förhandling. Olika tidsperioder, klasser, etniciteter och platser har sin egen 

uppfattning. Det är precis denna dynamik som gör begreppet användbart. Framförallt är det de 

omanliga som pekas ut. Lorentzen och Ekenstam tar upp exemplen den omoraliske, den 

alkoholiserade, den feminine eller homosexuelle. Skillnaden mellan hegemonibegreppet och 

omanlighetsbegreppet är att det inte bara är maktförhållningen som undersökt utan även den 

exkluderingsprocess som sker. En man kan aldrig vara säker på sin manlighet, han hotas 

ständigt av att falla i omanlighet och bör därför inför omvärlden bekräfta sin manlighet hela 

tiden.
21

 Den här sortens förhandling och dynamisk glidning finns representerad i Doyles 

författarskap. Ekenstam tar upp Michael Kimmels undersökning av nordamerikansk 

maskulinitet och den rädsla som finns för att bli kontrollerad och den panik de kände inför att 

misslyckas. Kimmel kopplar ihop dessa känsloyttringar med kravet att ständigt leva upp till 

ideal.
22

  

 

Det är inte bara gentemot kvinnor som män differentieras utan samma sker gentemot andra 

former av maskuliniteter. Att definiera omanlighet är avgörande för att kunna definiera 

manlighet. Även Mosses begrepp mottyper (countertype) svarar på sätt och vis mot 

omanlighetsbegreppet. George L. Mosse menar att den stereotypa maskulinitetens motpart 

blir en så kallad mottyp som pekar ut det som inte är önskansvärt hos stereotypen. Jag 
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kommer att gå djupare in på definitionen av mottypen nedan. Båda begreppen menar 

Ekenstam pekar ut den homosexuelle som den främste avvikaren.
23

 Omanligheten mäts inte 

mot en enda typ av manlighet, det finns flera olika manliga uttryck. Den maskulina 

maktpositionen innebär att män sällan mäter sig mot kvinnor, de mäter sig mot andra män.
24

          

Medborgare 

Medborgaren i 1800-talets framväxande borgarsamhälle var en man med egendom.
25

 Mosse 

visar i The Image of Man hur den Europeiska nationalkänslan kopplas till utvecklingen av en 

modern maskulinitet.
26

 Mosse visar detta genom att konstruera mottypen som befinner sig 

utanför nationen och det bofasta, på det viset knyts den stabila och bofasta borgerliga 

maskuliniteten till nationens skapande. Gruppen som exkluderas från den stereotypa 

maskuliniteten och blir dess mottyp i Mosses exempel är judar, romer eller andra vandrande 

grupper. Deras rotlösa existens mäts mot den borgerliga bofasta medborgaren. Mosse menar 

att det finns exempel på detta i den tyska litteraturen som använde sig av denna kontrast för 

att visa på de faror som mottypen representerar.
27

 Lorentzen och Ekenstam uttrycker det så 

här:  

 

Den underliggande tanken var att medborgarnas olika egenskaper tillsammans 

konstituerar nationalkaraktären, det vill säga nationens politiska förmåga stod i direkt 

förbindelse med de individuella medborgarnas (männens) förmåga att kultivera sina 

medfödda och förvärvade egenskaper.
28

  

 

Detta är inte desto mindre sant i frågan om skapandet av Sherlock Holmes. Doyle skrev 

merparten av sina äventyr för den borgerliga tidningen The Strand Magazine som på många 

sätt är ett manligt magasin. Det litterära konceptet i Holmes-berättelserna är kriminaliteten, 

mottypen, som ställs mot de båda goda medborgarna Holmes och Watson. Ett tema som finns 

i många av historierna är hotet från andra nationer, inte minst från USA.
29

 

                                                 
23

 Män i Norden, s. 33. 
24

 Män i Norden, s. 44. 
25

 Män i Norden, s. 11. 
26

George L. Mosse, The image of man: the creation of modern masculinity (New York: Oxford Univ. Press, 

1996), s. 77. 
27

 Mosse, s. 56f. 
28

 Män i Norden, s. 11. 
29

 Kestner, s. 8f. Om Amerika.  

Amy Herring Griswold, Detecting Masculinity: The Positive Masculine Qualities of Fictional Detectives Univ. 

Diss. (Texas: University of North Texas, 2007), s. 16. Om imperialistisk syn. 



12 

 

Karaktär  

Karaktär är ett viktigt begrepp för förståelsen av den viktorianska maskuliniteten. Med 

karaktär menar jag inte det numera vanliga användandet som likställs med figur eller gestalt 

utan ordets grundbetydelse, hur någon är och beter sig. Lorentzen och Ekenstam menar att 

ordet karaktär tar över från de äldre moralbegreppen ära, dygd och skam.
30

 David Tjeder 

använder karaktärsbegreppet när han undersöker medelklassmaskuliniteten under 1800–1900. 

Han utgår från det för tiden typiska språkbruk som finns i självbiografier och 

rådgivningslitteratur han valt att studera. Även om ordet karaktär saknar en fast och klar 

definition, används det som motsatsord till passion.
31

 Karaktärsbergreppet används flitigt 

under perioden, både som inne- och uteslutande princip. Kvinnor, adelsmän och arbetare 

saknade helt enkelt karaktär och uteslöts medan borgerliga män inneslöts i gemenskapen av 

att vara riktiga män. Även här läggs mer energi på att beskriva konsekvenserna av en dålig 

karaktär än att beskriva vad en bra karaktär innebär.
32

 Begreppet som sådant förblev luddigt 

och nya ideal skapades under 1800-talets gång.
33

 

 

Det räckte inte längre att bara se till utsidan av medelklassmannens civilisering, moralisten 

behövde nå de inre kvalitéerna hos män. Den här förändringen i syn är kopplad till klass. När 

medelklassen tog över rollen som ideal blev självkontroll och disciplin ledord, en motreaktion 

till tidigare aristokratideal.
34

  

Mottyper 

George L Mosses begrepp mottyper har använts och kritiserats av flera maskulinitetsforskare, 

inte minst av ovan nämnda Tjeder. I The Image of Man konstruerar Mosse först en ideal 

maskulinitet, en stereotyp. Med hjälp av denna stereotyp påvisar han hur maskuliniteten både 

utmanats och utvecklats under historien. Mot denna stereotypa maskulinitet skapar han en 

standard (inom medelklassen) och ställer en motsats för att definiera stereotypen. Denna 

motsats kallar han mottyp (countertype). Det är denna enkla syn på stereotyp kontra mottyp 

som Tjeder motsatt sig genom att påpeka att han under sina manlighetsläsningar inte hittat ett 

mansideal utan ett flertal olika som alla skapar långt många fler mottyper.
35
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Mosses mottyp består av de marginaliserade, de som saknar rötter såsom judar, romer och 

vagabonder. Även yrkeskriminella, psykisk sjuka och sexuella avvikare hör till mottypen.
36

 

Det finns en stark koppling mellan skapandet av mottyper och ett växande intresse för 

rasbiologi. Personers utseende kopplas starkt till karaktären.
37

 Detta finns som tema hos 

Doyle. Den kriminelle mottypens utseende är väsensskilt från hur Holmes och Watson 

beskrivs. Även om mottypen redan kan uppfattas omanlig utsätts även den för risken att 

feminiseras. Mosses exempel på detta är den marginalisering som gjordes av judar genom att 

feminisera dem. Utseendet var av vikt för att döma dessa personer även om karaktärsfel  i 

allra högsta grad var inre egenskaper.
38

 

Queerläsning 

Sherlock Holmes berättelser innehåller inte bara maskulina konstruktioner utan även flertalet 

skeva partier, inte minst i relation till beskrivningar av det vardagliga livet. Den queera 

läsningen menar Sanna Karkulehto betyder att man medvetet letar efter dissonanser såsom 

öppningar, ologiskheter och det oväsentliga. Man vill analysera platser för öppningar, 

sprickor och brott men också den potential som en text kan innehålla. Dessa skapas tydligast i 

korsningen, intersektionen, mellan kön, sexualitet och identitet. Texterna som analyseras 

queert behöver inte alltid innehålla uppenbara homosexuella och andra queera sexualiteter, de 

kan behandla det heterosexuellt normativa tigandet och krystade omskrivningar.
39

 Som 

exempel måste vi få veta att anledningen till att Watson känner till Holmes oordnade och 

kaotiska hem är att de varit rumskamrater, annars skulle en sådan notering kunna indikera en 

annan relation.  

 

Ordet homosexuell började användas i slutet på 1800-talet. Ordet var alltså i bruk under den 

period som uppsatsen behandlar. Självfallet fanns det redan uttryck och ord för det 

samkönade begäret. Det som var nytt, betonar Kosofsky Sedgwick var att det vid sekelskitet 

18–1900 inte längre räckte att identifieras som man eller kvinna, nu behövde sexualiteten 

också definieras. Denna medvetenhet gör att tystnader i texten blir än mer intressant. Det som 

är förbjudet tigs ihjäl. Det handlar inte om en tystnad utan om flera tystnadsstrategier.
40

 

Gränsdragningen mellan det homo- och heterosexualitet har hela tiden ett behov av att 
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definieras.
 41

 Det dras en gräns gentemot homosexualiteten oftast genom förbud, upprepning 

och imitation. Man definierar helt enkelt det normativa genom negationer. Man fortsätter att 

upprepa det kulturellt accepterade tills det blir en imitation och därmed ingenting äkta. 

Självfallet innebär detta att det finns ett hot om att imitera felaktigt. Det heterosexuellt 

dominerande kan visa sig innehålla sprickor och brott, som är mycket givande att analysera.
42

  

Ungkarlen och sexualpanik 

Under 1800-talets slut i takt med att de sexuella kategorierna etablerades växer homofobin 

eller det som Kosofsky Sedgwick kallar den manliga homosexuella paniken fram. Denna 

panik grundas i att viktorianska mäns liv inkluderade flertalet homosociala miljöer och 

intensiva band med andra män.
43

 Flertalet exempel finns i Holmes-berättelserna. Ungkarlen är 

inte alls en oproblematisk figur. I och med att homosexualitetsbegreppet började användas 

inom medicin och vetenskapsvärlden blev ungkarlslivet allt mer problematiskt, vilket också 

syns i de litterära gestaltningarna. Paniken inför att förknippas med homosexualitet blev 

plötsligt mera påtaglig. Kosofsky Sedgwick visar detta fenomen genom att jämför den 

viktorianska litteraturens ungkarl med den tidigare gotiska och romantiska. Dessa ungkarlar 

kunde agera som hjältar oproblematiskt, medan en viktoriansk ungkarl blir problematisk, allt 

som oftast förpassad till marginalen som en låtsas/anti-hjälte. Hotet om en feminisering är 

överhängande då ungkarlen kopplas till ett intresse för det husliga, något som under den här 

tiden kopplas enbart till det kvinnliga. Samtidigt hade ungkarlen tillgång till den offentliga 

sfären och en manlig värld i och med tillträdet till klubbar och ett bohemiskt liv.
44

 

 

Ungkarlspositionen öppnar upp för en position utanför sexualiteten, ett inte helt 

oproblematiskt drag. Att ställa sig utanför den samhällsmässiga ordningen är alltid 

vanskligt.
45

 Än idag är ett icke sexuellt liv i ett samhälle som ofta knyter identiteter till sexuell 

preferensen knepigt. Okunskapen kring asexualitet är ett sådant fenomen. Inte heller den 

medicinska världen vet hur den ska hantera dessa personer och försöker hela tiden förklara 

fenomenet rent biologiskt.  
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Ungkarlsfiguren innehåller ofta en maskulin panik inför heterosexualiteten och allt den 

innebär av familjeansvar.
46

 Det är en förväntan som ska införlivas och denna förväntan har ett 

strikt heterosexuellt uttryck, allt annat vore otänkbart. Den viktorianska idén om kärleken kan 

sägas följa Judith Butlers heterosexuella matris med strikthet. Uppfyllan är det förväntade och 

det är precis vad som händer med Watson, trots hans skadade manskropp och vanliga 

intellekt, medan Holmes skarpa intellekt och hela kropp lämnas i ungkarlsstadiet.    

Fokalisering 

Fokalisering är ett begrepp som är hämtat från narratologin men som spelar roll för 

förståelsen av Holmes-texterna, inte minst i relation till den queera läsningen. Begreppet 

fokalisering används för att komma åt relationen mellan vad som ses och vem som ser det. 

Narratologen Mieke Bal beskriver fokalisering som: ”Focalization is then, the relation 

between the vision and that which is 'seen', perceived.”
47

 Bal beskriver sin syn på fokalisering 

som något annorlunda mot hennes föregångare. De har ofta förklarat fokaliseringen med att 

det handlar om någons synvinkel eller perspektiv. Bal menar att det är av högsta vikt att skilja 

mellan vilka som talar och vilka som ser, de behöver inte alls vara samma person.
48

 För de 

viktorianska Holmes-berättelserna blir denna strukturella särskiljning viktig. Vanligtvis är det 

Watson som berättar och allt som oftast är det han som ser händelserna. Men i samlingen 

Memoirs finns två historier, ”The Gloria Scott” och ”The Musgrave Ritual”, som utspelas 

innan Watson och Holmes träffades och där är det Holmes som ser men Watson som berättar 

för läsaren. Denna glidning i berättarstruktur och fokalisering blir i en queer kontext intressant 

då den ger en ledtråd till synen på Holmes maskulinitet utifrån det andra manliga perspektivet 

representerat av Watson.  

 

Just för att fokaliseringen är en relation finns det här ett subjekt och ett objekt som separat 

behöver identifieras för att hela fokaliseringsrelationen ska bli tydlig. Subjektet, fokalisatorn, 

kan vara en person eller något som ligger utanför berättelsen, det är utifrån denna punkt, 

perspektiv, som något ses.
49

 Den andra delen i relationen är objektet, det som ses av 

fokalisatorn, vilket ofta kan ha en avgörande inverkan på hur något uppfattas.
50

 Det är lätt att 
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läsaren får sympati med en fokalisator, speciellt en som är bunden till en person i berättelsen, 

såsom i fallet med Watson.   

Disposition 

Uppsatsen har en inledande fas med: inledning om uppsatsens idé och de teoretiska och 

forskningsmässiga grunder som den vilar på. Den teoretiska utgångspunkten innehåller 

uppsatsens två teoretiska perspektiv, maskulinitet- och queerteori. Huvuddelen av uppsatsen 

utgörs av en analysdel som är indelad utifrån den teoretiska tematiken och uppsatsens syfte. 

Första delen av analysen tar avstamp i den senviktorianske mannen och idéerna kring dessa 

ideal och har därför mer teoretisk prägel. Under de övriga rubrikerna analyseras Memoirs 

tematiskt utifrån rubrikerna Kvinnan, Mottyper och dekadens, Homosocial miljö och 

Sexualitet. Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion där de analytiska delarna vävs samman. 



17 

 

Analys 

Den senviktorianske mannen 

För att ha något att luta mig emot kommer jag här att presentera några av alla idéer om 

maskulinitet som fanns och diskuterades under slutet av 1800-talet utifrån Memoirs-texterna. 

Mosse menar att avgörande för skapandet av den moderna maskuliniteten under 1800 och 

1900-talet är att den definierar sig själv mot maskulina mottyper och det andra könet. 

Mannens kropp och hälsa gavs stor vikt, samtidigt som den moderna medicinvetenskapen 

växte fram. Man länkade ihop det andliga med de kroppsliga karaktärsdragen. Sjukdom 

påverkade nu alltså inte bara kroppsligen med deformation utan också den viktiga inre 

karaktären. Den manliga kroppen fick stor symbolisk betydelse för äkta maskulinitet. De yttre 

dragen reflekterade helt enkelt den inre kvalitén.
51

 Detta är en trend som i allra högsta grad 

finns i Holmes-berättelserna. Mosse undersökning pekar ut ett visst ideal för kropp och 

skönhet som är inspirerat av antikens Grekland där den maskulina kroppen och intellektet 

samverkar.
52

 Cook tar upp de Hellenistiska influenserna som fanns inte minst i Londonmiljön. 

Han visar i sin studie hur dessa strömningar för de icke dekadenta homosexuella blev ett sätt 

att kunna leva och verka i staden. Oscar Wilde åberopade äldre grekiska idéer som försvar i 

sin rättegång.
53

  

  

Den maskulina kroppen är ett återkommande tema i Holmes-berättelserna. Det kan tyckas 

självklart då både gestalten Watson och Doyle själv var läkare. Men det handlar inte alltid om 

sjukdomar eller skador. Holmes säger om sin vän från universitetstiden Victor Trevor att: ”He 

was a hearty, full-blooded fellow, full of spirit and energy, the very opposite to me in most 

respects[…]”
54

 På många sätt uppfyller han delvis idealen om den starka mannen full av 

energi, samtidigt får vi veta att Holmes är något av en motsats. Trots det uppfyller Holmes 

absolut sitt eget maskulina ideal. Lite senare i samma novell ”The Gloria Scott” ber Trevors 

far Holmes att förevisa sina deduktiva kunskaper.  
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ʼCome, now, Mr Holmes,ʼ said he, laughing good-humouredly. ʼI’m an excellent subject, 

if you can deduce anything from me.ʼ  

ʼI fear there is not very much,ʼ I answered;ʼI might suggest that you have gone about in 

fear of some personal attack within the last twelve months.ʼ […] 

ʼI [Old Trevor] have no idea how you know it.ʼ 

ʼYou have a very handsome stick.ʼ I answered. ʼBy the inscription I observe that you had 

not had it more than a year. But you have taken some pains to bore the head of it and pour 

melted lead into the hole so as to make it a formidable weaponʼ[…] 

ʼAnything else?ʼ he asked smiling. 

ʼYou have boxed a good deal in your youth.ʼ 

ʼRight again. How did you know it? Is my nose knocked a little out of straight?ʼ 

ʼNoʼsaid I. ʼIt is your ears. They have the peculiar flattening and thickening which marks 

the boxing man.ʼ[…]
55

  

 

Holmes använder på det här sättet både det yttre utseendet och personliga tillhörigheter för att 

slutleda sig till vilken sorts person han har att göra med. De kroppsliga egenheterna blir 

avgörande för hans deduktion och berättelsens skeenden. Dessa beskrivningar är lika viktiga 

när mottypen beskrivs med sina dåliga egenskaper både kroppsligt, moraliskt och själsligt. Att 

på detta vis kunna bedöma en persons karaktär gör Holmes till ett utmärkt ideal och han 

användes också bland annat inom scoutrörelsen som förebild för unga pojkar.
56

  

 

Mosse betonar att både kroppen och välmående är viktigt för att uppfattas som man och det är 

avgörande för karaktären. Skönhetsidealen hämtades som sagt ifrån det antika Grekland.
57

 

Framförallt är det friskheten hos en individ som är avgörande.
58

 Inte minst inom det 

framväxande medicin-disciplinen. Watson kommenterar om en sjuk läkarkollega att, ”[t]he 

public not unnaturally goes on the principle that he who would heal others must himself be 

whole”. 
59

 Rädslan för degeneration och dekadens i samband med sjukdomar var utbredd.
60

 

Även om Holmes är centralfiguren så uppfyller han inte själv alla dessa idéer om vad en man 

är och bör vara. Han blir exempelvis nervsjuk vid flera tillfällen. I ”The Reigate Squires” har 

Holmes precis kommit hem till England efter en längre tids sjukdom och det påverkar hur de 

andra personerna ser på honom. Inspektör Forrester kommenterar: ”ʼBetween ourselves, I 

think Mr. Holmes had not quite got over his illness yet. He's been behaving very queerly, and 
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he is very much excited.ʼ”
61

 Varpå Watson svarar: ”ʼI have usually found that there was 

method in his madness.ʼ”
62

 Kopplingen mellan queerhet och sjukdom understryker rädslan 

som fanns för sjukdomar. Det stämmer med det nutida (2015) queerbegreppets innebörd av 

avvikande sexualitet, då många av dessa kom att börja klassas som psykologiska sjukdomar 

under 1900-talet. Oron inför det oförståeligt hotande hör ihop med skevheten. Elaine 

Showalter skriver om sådan oro i Sexual Anarchy utifrån sin läsning av Stevensons Dr Jekyll 

och Mr Hyde och personlighetsklyvning. Hon pekar här ut penetrationsångesten och 

sprängandet av låsta dörrar.
63

 Att hantera denna rädsla genom att dela upp det andliga och 

kroppsliga i formen av splittring och sjukdom. Är Stevensons klyvning en lösning på oron för 

skevhet och de förträngda begären?
64

      

 

Holmes framstår som ett ambivalent ideal. Kestner väljer att se Holmes som ett paradigm, där 

han både är ideal och har kvar det han kallar outré egenskaper. Vidare menar Kestner att 

Doyle ger Holmes Watson som kamrat, observatör, assistent och krönikör med mera för att 

utöka paradigmet att ytterligare inkludera mer igenkänning.
65

 Samtidigt skapar deras olika 

karaktärer två olika stereotyper för att använda Mosses begrepp och Tjeders kritik. Det här 

förhållandet mellan två olika maskuliniteter skapar spänning och väcker frågor inte bara om 

maskulinitet utan också om sexualitet och frånvaron av sådan.  

Feminisering ett maskulint hot 

Maskuliniteten var ständigt satt under hot. För att kunna särskilja olika maskuliniteter menar 

Mosse att man började peka ut det som man fann stötande hellre än att beskriva det ideal man 

ska leva upp till. Ett sätt att särskilja maskuliniteter var att använda det negativt konnoterade 

ordet effeminate, feminiserad, alldagligt.
66

 Detta uttryck användes för att peka ut det eller dem 

som man uppfattade som omanliga. Den kanske mest omtalade offentliga händelse rörande 

feminiserade män och kopplingen till homosexualitet är Wildes rättegång som ägde rum 1895. 

Bristow menar att homosexualitet och feminina män efter Wildes rättegång kom att kopplas 

samman till en stabil queer stereotyp.
67

 Via Wilde kopplades dandyismen till en feminisering 

och det homosexuella begäret även om långt ifrån alla dandys var som Wilde. I realiteten 
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behövs inte existensen av en samkönad erotisk relation för att feminisering ska vara skadligt 

för maskuliniteten. Dandyismen nämns i förbigående i ”The Musgrave ritual”. Holmes känner 

Reginald Musgrave sedan studietiden och beskriver honom som: ”He had changed little, was 

dressed like a young man of fashion – he was always a bit of a dandy – and preserved that 

same quiet, suave manner which had formerly distinguished him.”
68

 ”The Musgrave Ritual” 

publicerades första gången i Strand Magazine maj 1893, två år innan Wildes 

uppmärksammade dom. Här görs främst kopplingen mellan klädstil och rörelse även om 

ingenting explicit utesluts eftersom ingenting mer sägs om det. Däremot görs ett 

avståndstagande mellan denne Musgraves och Holmes stilar. Holmes själv beskrivs som 

propert klädd men inte dandifierad. Tjeder menar att det finns en klar skillnad mellan 

medelklassmaskuliniteter som strävade efter att passa in och dandys som strävade efter att 

exkluderas från samhället. Medelklassmännen såg den inre karaktären som viktigast medan 

dandys prioriterade att både skådespela och vårda utsidan.
69

 Denna distinktion passar väl in på 

skillnaden mellan Holmes och Musgrave, som under hela berättelsen mer eller mindre 

befinner sig någonstans i periferin.   

 

Att uppfattas som feminiserad var oönskat, något som blev mer tydligt i och med Wildes 

uppmärksammade dom. Den hysteriska panik som fanns i samhället inför homosexualitetens 

utbredning ledde till nya lagar. 1885 trädde the Criminal Law Amendment Act i kraft. Cook 

summerar dess betydelse så här: 1885 års lag kom att delvis ersätta 1533 års lag mot sodomi, 

den så kallade Buggery Act. Enligt den nya lagen kunde sodomitiska handlingar eller som det 

nu benämndes ʼunnatural offencesʼ ge ett fängelsestraff på mellan 10 år och livstid. Dessutom 

la man till att ”attempted sodomy or ʼany indecent assult upon any male personʼ” även kunde 

ge tre till tio års fängelse. Denna lag och straffskala är känd som Labouchère Amendment och 

refererar till handlingar av ”gross indecency”. Exakt vad som var straffbart inom denna lag 

förblev vagt definierat.
70

 Cook som analyserat homosexualitet utifrån London och stadens 

betydelse menar att det är i den urbana miljön som avvikande sexualitet kan finnas, där det 

finns en chans att träffa någon likasinnad. I staden finns rörelser inom vilken en feminiserad 

kropp var accepterad och eftertraktad såsom dandyismen och dekadensen.
71

 Att leva urbant är 

att leva under ständiga hot inte minst från feminiseringen. Dessutom finns det en gräns mellan 

att vara feminin och feminiserad. Bristow tar upp E.M Forsters verk som exempel på denna 
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problematiska gränsdragning. Feminisering i hans fiktion signalerar en degeneration medan 

femininitet allt som oftast kopplas till en intellektuell sensibilitet.
72

 På liknande sätt ses det 

feminina som något väsenskilt från det maskulina i Memoirs-texterna samtidigt som 

feminisering av det maskulina hela tiden är ett hot i bakgrunden. Inte minst i de sammanbrott 

och sjukdomsfall som Holmes själv ådrar sig i ”The Reigate Squire” och ”The Final 

Problem”.  Watson beskriver i “The Final Problem”: ”It was not Holmes's nature to take an 

aimless holiday, and something about his pale, worn face told me that his nerves were at their 

highest tension.”
73

 Visserligen är Watson intimt bekant med Holmes och till yrket läkare, men 

denna kommentar är på gränsen till omanlighet. Den nervsjuka och svaga utsätts hela tiden för 

hotet att feminiseras. Liliequist uttrycker det som att nervositet och karaktärslöshet är manliga 

svaghetstecken.
74

 Själva fallet har inte skett ännu men denna svaghet pekar åt det bokstavliga 

fall som Holmes råkar ut för senare i berättelsen. Om man ställer detta i samband med Holmes 

och Watsons nära relation och utifrån Butler parodierar eller imiterar de en heterosexuell 

relation som finns representerade i en annan novell ”The Naval Treaty” där fästmön lojalt och 

troget tar hand om sin nervsjuka och fallna fästman. På samma sätt tar Watson hand om 

Holmes som här riskerar att feminiseras. Holmes och Watson visar hur bräcklig 

heterosexualitetens position som den enda rätta sexualiteten är. Butler beskriver det som 

”imitation av sin egen, naturaliserade idealisering” och en process av utveckling. Hon menar 

att heterosexualiseringen således alltid vet om att den hotas att när som helst bli ogjord.
75

  

 

Samtidigt som feminiseringen alltid hotar i bakgrunden, finns det i staden en annan rörelse, 

den hellenistiska. Inom den strömningen kunde homosexuella gömma sig därför att man först 

och främst fokuserade på hoten från de degenererade, kriminella, prostituerade och 

feminiserade kroppar. Cook menar att de skiljer sig från de mer dekadenta kretsarna.
76

 Här 

finns utrymme för vissa överträdelser men det får inte ske under för hotande omständigheter. 

Karaktären 

Ekenstam skriver om den rädsla som fanns hos män att inte duga till, att inte uppnå de ideal 

som fanns. Att vara och uppfattas som manlig menar han inte är givet, utan något som hela 

tiden måste bevisas och presteras. Olika manliga grupper har haft olika ideal.
77

 Sherlock 
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Holmes liksom många andra litterära representationer från den viktorianska eran återfinns 

inom medelklassen.  I den här klassen kopplas rädsla ihop med karaktären hos en man. Tjeder 

sammanfattar: ”Endast en man av karaktär var en riktig man, och en man av karaktär var mer 

eller mindre uteslutande tänkt som en borgerlig man.”
78

 Som jag tog upp i början var det 

under 1800-talet viktigt att reformera insidan hos en person. Detta sammanfaller med 

medelklassens framväxt. Kontroll över passionerna var inte längre en yttre mask och etikett, 

nu skulle mannen idka kontroll inifrån. Dessa tankar växte till en besatthet.
79

 Mannens inre 

karaktär är en viktig komponent i Holmesberättelserna, inte minst när de behandlar personer 

som inte är av brittisk börd. I ”The Greek Interpreter” är rollerna ombytta och det är den 

grekiska fången, hans syster och Melas, översättaren, också av grekiskt ursprung som är 

offren och innehar de goda och moraliska karaktärsdragen medan de brittiska medborgarna är 

de kriminella. Förutom våra detektivhjältar förstås. Melas tas under hot för att översätta åt 

uppenbart kriminella personer, efter att ha berättat hela historien för Holmes säger han ”I 

know that there is foul play going on, and I want to help that unhappy man if I can”.
80

 Det är 

detta rättspatos som får Melas att tala med Sherlocks bror Mycroft och polisen. Detta trots att 

det i berättelsen framgår hur våldsbenägna, desperata och utan samvete de kriminella är. 

Grekens goda karaktär gör honom både trovärdig och sympatisk, samtidigt som det är viktigt i 

texten att det tydligt beskrivs att ”Mr Melas is a Greek by extraction” och ytligt bekant med 

Mycroft.
81

 Det finns en klassisk vi och de-känsla samtidigt som det är de som har sympatin i 

texten. En god karaktär och rätt bakgrund är viktigare än nationalitet, även om det särskiljs 

från det brittiska. 

 

Holmes egen karaktär vilar i händerna på hans krönikör Watson, något som Watson är 

medveten om. Han inleder ”The Resident Patient” med att notera vikten av hans arbete att 

presentera Holmes mentala förmåga och inre karaktär på ett bra sätt. 

 

Glancing over the somewhat incoherent series of Memoirs with which I have endeavored 

to illustrate a few of the mental peculiarities of my friend Mr Sherlock Holmes, I have 

been struck by the difficulty which I have experienced in picking out examples which 

shall in every way answer my purpose.
82
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Karaktär är inte bara en konstruktion som diskuteras i texten, det finns en medvetenhet om 

hur man kan skapa och använda karaktär, hur man använder en motsägelsefull mentalitet. Här 

skapas en kommunikation med läsaren, där Watsons position som berättare och fokalisator 

blir synlig. Dels är de vänner, vilket i sig ställer Watson i en subjektiv position. Dels är 

Watson här och oftast vad Mieke Bal kallar en character-bound fokalisator (CF): det är utifrån 

hans person och begränsningar som berättelsen ses.
83

 Medvetenheten om detta och 

historieskrivning och krönikans inverkan på läsaren, är nästan provocerande. Watson är inte 

bara fokalisator, han är samtidigt berättare, vad Bal kallar character narrator (CN) och vet det 

som ingen annan vet, nämligen vilket urval som görs för denna samling. Dessa berättare 

menar Bal påstår ofta att det de berättar är sanningen. Därför är förhållandet mellan positionen 

som berättare och fokalisator viktig att komma ihåg när vi analyserar Holmes utifrån Watsons 

berättelse.
84

 Denna typ av metakritik är vanlig i realismromanen. Det finns en stark 

medvetenhet kring historieskrivning och fiktion. Händelserna återberättas alltid fokaliserat 

utifrån Watson men det är inte alltid Watson som är den agent som ser händelserna. Objektet 

han ser är inte alltid från hans egna ögon, vissa äventyr återberättas helt för honom. Det är 

dock alltid hans röst och hans perspektiv i de viktorianska Holmes-berättelserna, det är 

Watson som fokalisator som styr vår upplevelse och begränsade information.
85

  

Manlighet och ekonomi 

Sherlock Holmes är ett exempel på en medelklassman med egna medel. Pengar diskuteras 

sällan i berättelserna, även om stora summor ibland belönas Holmes. Han är rik nog att bara 

be om minnessaker att samla på från sina fall. Ett känt exempel på detta är från ”A Scandal in 

Bohemia” då Holmes ber om att få Irene Adlers foto. Herring Griswold beskriver Holmes 

ekonomiska situation som: ”He is not overly wealthy, but he is not required to hold a steady 

job. He is a gentleman.”
86

 Både Holmes och Watson är självförsörjande med skillnaden att 

Watson inte är en gentleman utan borgerlig därför att han innehar ett yrke och arbetar för sitt 

uppehälle medan Holmes har medel och friheten att vara detektiv på heltid. I ”The 

Stockbroker’s Clerk” berättar Watson att han som gift man köpt en dalande klinik. Den goda 

hälsan som är en viktig del av karaktären påverkar även delvis det ekonomiska livet, speciellt 

utmärkande för den yrkesaktiva läkaren Watson. 
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Thus, as my predecessor weakened his practice declined, until when I purchased it from 

him it had sunk from twelve hundred to little more than three hundred a year. I had 

confidence, however, in my own youth and energy, and was convinced that in a very few 

years the concern would be as flourishing as ever.
87

 

 

Hela äventyret utspelar sig inom den finansiella världen och dess lockelser för de kriminella 

elementen. Återigen får vi exempel på ett gott manligt förfarande som sedan ställs mot en 

kriminell och fallen omanlig mottyp. En god man skapar sig en god ekonomi. En omanlig 

man lurar och bedrar för att uppnå sin ekonomiska status. Det kan framstå som en detalj, men 

det är en mycket viktig sådan. Det eliminerar nämligen ännu ett hot, rädslan att domineras av 

andra personer.
88

 

 

Den här rädslan syns hos de manliga klienterna som uppsöker Holmes. Visst mått av skam 

finns alltid närvarande hos de män som uppsöker Holmes för att få hjälp. Grant Munros 

kroppspråk i ”The Yellow Face” demonstrerar denna ovilja. ”He spoke in little, sharp, jerky 

outbursts, and it seemed to me that to speak at all was very painful to him, and that his will all 

through was overriding his inclinations.”
89

 Detta kroppspråk hos Munro signalerar samtidigt 

den tydliga homofobin och den skräck som fanns inför homosexualiteten inom den 

homosociala miljön. Kosofsky Sedgwick menar att paranoian är ett resultat av förnekelsen av 

de förbjudna homosociala begären män bär på.
90

  

 

Sidney Pagets illustration till denna del av texten visar en man med osäkert kroppsspråk och 

häftiga rörelser som står med hatten i sin hand. Samtidigt som Holmes porträtteras med sitt 

sedvanliga lugn och kontrollerade pose.  
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91

 

 

Denna symbolik är stark och förekommer även i texten där Holmes använder hatten för att 

identifiera sin klient då dennes namn finns skrivet på hattens insida.  Det ingår i att vara 

manlig och ha god karaktär att uppfylla sundhet, välvilja och legitim maktposition över såväl 

kvinnor som andra män.
92

 Makt, pengar och ägande hör ihop även om de outtalade sociala 

reglerna gör att man helst inte talar om sådana saker. Det är tydligt att denne Munro trots sin 

position i sitt eget hem är den lägre maskuliniteten i mötet med Holmes. 

 

Frågan om ägande kommer på tal igen i nästa äventyr ”The Resident Patient” som utspelar sig 

i den medicinska världen. Där ger Doyle oss en inblick i hur läkaryrkets förutsättningar ser ut 

via Dr Trevelyan. 

 

ʼI am compelled, to begin with, to say something of my own college career. I am a 

London University man, you know, and I am sure that you will not think that I am unduly 

singing my own praises if I say that my student career was considered by my professors 

to be a very promising one. After I had graduated I continued to devote myself to 

research, occupying a minor position in King's College Hospital, and I was fortunate 

enough to excite considerable interest by my research into the pathology of catalepsy, and 

finally to win the Bruce Pinkerton prize and medal by the monograph on nervous lesions 

to which your friend has just alluded. I should not go too far if I were to say that there 

was a general impression at that time that a distinguished career lay before me.ʼ 

ʼBut the one great stumbling-block lay in my want of capital. As you will readily 

understand, a specialist who aims high is compelled to start in one of a dozen streets in 

the Cavendish Square quarter, all of which entail enormous rents and furnishing 

expenses. Besides this preliminary outlay, he must be prepared to keep himself for some 

years, and to hire a presentable carriage and horse. To do this was quite beyond my 

power, and I could only hope that by economy I might in ten years' time save enough to 
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enable me to put up my plate. Suddenly, however, an unexpected incident opened up 

quite a new prospect to me.ʼ 

ʼThis was a visit from a gentleman of the name of Blessington, who was a complete 

stranger to me. He came up to my room one morning, and plunged into business in an 

instant.ʼ 

ʼYou are the same Percy Trevelyan who has had so distinguished a career and won a 

great prize lately?ʼ said he. 

ʼI bowed. […] 

ʼAny bad habits? Not drawn towards drink, eh?ʼ 

ʼReally, sir!ʼ I cried. […] 

ʼWith all these qualities, why are you not in practice?ʼ 

ʼI shrugged my shoulders. 

ʼCome, come!ʼ said he, in his bustling way. ʼIt's the old story. More in your brains than in 

your pocket, eh? What would you say if I were to start you in Brook Street?ʼ 

ʼI stared at him in astonishment.
93

 

 

På det här sättet hamnar den lovande doktorn i klorna på den kriminelle Blessington. Här har 

rädslan för att ägas av någon slagit in. Samtidigt visar det hur svårt det var att starta en karriär 

trots att man studerat flitigt och hårt. Kapital är det som gäller utanför den rent akademiska 

sfären. Både det ekonomiska och det känslomässiga oberoendet hos Holmes är avgörande för 

både hans detektivkunskaper och hans manlighet.   

Kvinnan 

Finns kvinnan inte alls i Holmes litterära värld? Jodå det gör hon, men det är en 

marginaliserad närvaro. De maskulina mottyperna tar upp mer plats än kvinnan men det finns 

några högst intressanta observationer kring kvinnan i relation till mannen och sexualitet.  

Karaktär 

Som jag nämnt tidigare fanns det många idéer kring vad en manlig karaktär kunde vara eller 

snarare vad den inte skulle vara. Fanns det samma tankar kring det feminina? Tjeder menar att 

de moralister som skrev om karaktär i Sverige nämnde kvinnor. Samtidigt gör han klart att 

konceptet karaktär är något som rör maskuliniteten. Tjeder nämner exempelvis att någon 

skrivit att man kan förlåta kvinnors brist på karaktär men aldrig mäns.
94

 Även Showalter tar 

upp kvinnans karaktär utifrån Morton Prince (läkare), han menar att kvinnor lär sig att dölja 

sidor av sin karaktär redan som barn.
95

 En kvinnas karaktär nämns i ”The Naval Treaty”. 
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Watson får ett brev som ber om hans och Holmes hjälp att få tillbaka ett hemligt och mycket 

viktigt statligt avtal. Holmes analyserar brevet. 

 

I handed him the letter, which he read with the most concentrated attention. 

ʼIt does not tell us very much, does it?ʼ he remarked, as he handed it back to me. 

ʼHardly anything.ʼ 

ʼAnd yet the writing is of interest.ʼ 

ʼBut the writing is not his own.ʼ 

ʼPrecisely. It is a woman's.ʼ 

ʼA man's surely,ʼ I cried. 

ʼNo, a woman's, and a woman of rare character. You see, at the commencement of an 

investigation it is something to know that your client is in close contact with someone 

who, for good or evil, has an exceptional nature.ʼ
96

 

 

Riktigt vad Holmes lägger in i ordet karaktär och exceptionell natur talar han inte om men han 

kan utläsa det från ett skrivet brev. Det förefaller möjligt att som kvinna uppnå dessa epitet 

som vanligtvis nämns i samband med män. Däremot är det osäkert om denna karaktär är god 

eller ond. Retoriskt kan man fråga sig om den bedömningen varit enklare om brevskrivaren 

varit en man? Vad som förvånar är att Watson som den gifta mannen inte alls uppfattar brevet 

som skrivet av en kvinna. Denna Annie Harrison visar sig vara en kvinna av god karaktär och 

hon hjälper Holmes att sätta dit tjuven som visar sig vara hennes egen bror. Hon får beröm av 

Holmes för sin lojalitet. Annie får vara en av de goda kvinnorna. Den vanliga 

representationen av kvinnan är annars den temperamentsfulla, passionerade och hysteriska, 

precis de drag som pekades ut som feminiserade hos män.
97

 I Holmes-berättelserna bestraffas 

dessa kvinnliga karaktärsdrag inte med lagliga straff utan moraliskt. ”The Musgrave Ritual” 

innehåller två mysterier, ett romantiskt triangeldrama och en kodad skattkarta. Triangeldramat 

inkluderar butlern Brunton som varit förlovad med tjänsteflickan Rachel Howells men som 

han lämnat för Janet Tregellis. Brunton har räknat ut att den mystiska ritualen som familjen 

Musgrave har i själva verket är en karta till någonting. När han försöker komma åt papperet 

med ritualen kommer Musgrave på honom och det leder till omedelbart avsked, som 

förhandlas till en sista veckas tjänst. Under denna vecka går Brunton på klassisk skattjakt, 

men han behöver en partner som finns inne i huset och väljer Howells. När han hittat skatten i 

en källare räknar han inte med de passionerade och hysteriska känslorna hos Howells. Hon 

                                                 
96

 Conan Doyle 2007, s. 802f. 
97

 Mosse, s. 83. 



28 

 

låser in honom i källaren som hämnd och lyckas genom att spela sjuk undkomma huset då 

ingen misstänker henne. Det finns här en syn på kvinnor som oskuldsfulla, en tro på kvinnors 

lojala känslor. Inte minst visar sig detta när Holmes funderar kring varför denna Howells 

hjälpt Brunton och vad som kan ha skett mellan dessa forna älskare. 

 

ʼIt was better, if he could, to have his helpmate inside the house. But whom could he ask? 

This girl had been devoted to him. A man always finds it hard to realize that he may have 

finally lost a woman's love, however badly he may have treated her. He would try by a 

few attentions to make his peace with the girl Howells, and then would engage her as his 

accomplice.ʼ
98

   

 

Det framstår som att dessa begär, inte endast erotiska utan önskan att bli älskad, är en 

belastning. Det är kärlekens blindhet och girigheten som fäller Brunton, mer än det är 

Howells. Holmes är uppenbart förvirrad över hennes motiv. Han ställer ett antal frågor som 

adresseras till Watson och läsaren, då detta är en berättelse där Holmes återberättar en tidigare 

händelse. 

 

ʼWhat smouldering fire of vengeance had suddenly sprung into flame in this passionate 

Celtic woman's soul when she saw the man who had wronged her – wronged her, 

perhaps, far more than we suspected – in her power? Was it a chance that the wood had 

slipped, and that the stone had shut Brunton into what had become his sepulchre? Had she 

only been guilty of silence as to his fate? […]  

ʼHere was the secret of her blanched face, her shaken nerves, her peals of hysterical 

laughter on the next morning. But what had been in the box? What had she done with 

that? Of course, it must have been the old metal and pebbles which my client had dragged 

from the mere. She had thrown them in there at the first opportunity to remove the last 

trace of her crime.ʼ
99

 

 

För både kvinnor och män var det viktigt att veta och nämna bakgrund och släktskap. Howells 

keltiska ursprung får förklara hennes passion. Helt klart är att den passion och hysteri som 

hon uppvisar är problematisk men inte alls lika fördömd som den hade varit hos en man. Den 

är beklaglig men inte ett avgörande karaktärsfel. Den är rent av förståelig då hon råkat ut för 

en oärlig och girig man från en lägre klass, enligt Tjeder en vanlig mottyp till 

medelklassmannen.
100

 Hon får heller ingenting ut av sin kriminella handling, hon kastar bytet 

i vattnet. Brottet sker i hemmet, den kvinnliga sfären, ändå förefaller det mera som en stöt mot 
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den maskulina auktoriteten.
101

 Straffet för Howells blir heller inte dramatiskt. ”ʼOf the woman 

nothing was ever heard, and the probability is that she got away out of England and carried 

herself and the memory of her crime to some land beyond the seas.ʼ”
102

 

 

Även ”The Greek Interpretator” handlar om kvinnor och brott, även den har ett moraliskt slut. 

Sophy Kratides har kidnappats av två engelska herrar och de försöker utpressa hennes bror 

men han talar inte engelska och det krävs en tolk. Denna tolk kopplar in Holmes och Watson 

men de kommer för sent för att rädda Sophy från dessa män som tar henne ur landet.  

 

Months afterwards a curious newspaper cutting reached us from Budapest. It told how 

two Englishmen who had been traveling with a woman had met with a tragic end. They 

had each been stabbed, it seems, and the Hungarian police were of opinion that they had 

quarreled and had inflicted mortal injuries upon each other. Holmes, however, is, I fancy, 

of a different way of thinking, and holds to this day that, if one could find the Grecian 

girl, one might learn how the wrongs of herself and her brother came to be avenged.
103

  

 

Holmes har i alla fall, enligt Watson, inte en syn på kvinnor som endast offer. Att han tror att 

Sophy som kvinna är kapabel till en sådan hämnd är förvånande. I den här berättelsen är det 

varken de engelska medborgarna eller männen som är de rättfärdiga utan den utlandsfödda 

kvinnan. Det här beteendet är okvinnligt och gränsöverskridande. Kvinnor kanske inte 

tillskrevs karaktär på samma sätt som män men det fanns enligt Mosse fortfarande en rädsla 

för den okvinnliga kvinnan. Både hon och den omanliga mannen fortsatte vara en fara för 

samhället inte minst i slutet av 1800-talet då fler och fler exempel på sådana 

gränsöverskridare blev synliga tack vare dekadensens populäritet.
104

 De för en marginaliserad 

tillvaro som påminner om den genusmelankoli Butler skriver om, och hur genusidentiteter 

skapas genom förnekelser.
105

 Genom samma sorts exkludering som sker när det omanliga 

pekas ut. Dessa positioner ska helst förnekas och förkastas. 

 

När det gäller Watsons och Holmes relationer med kvinnor förblir de perifera i berättelsen. 

Watsons fru som finns med som klient i The Sign of Four har spelat ut sin roll. Hon förblir 

den tysta frun som antingen är bortrest eller på övervåningen så fort Holmes behöver all 
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Watsons uppmärksamhet. Dessutom framstår Holmes som den av de två som kan tala med 

kvinnor, så länge det gäller ett fall förstås. 

Hotande sexualitet 

Det är tydligt att kvinnorna ses som främmande element i Holmes värld. Inte minst i 

berättelsen ”The Cardboard Box” som föll bort från samlingen Memoirs. Anledningen till 

detta tror Kestner är berättelsens innehåll. Dels för att den berör den problematiska kvinnliga 

sexualiteten och begär dels för att den innehåller avhuggna öron, ett hot som Jack the Ripper 

använde. Berättelsen utelämnades alltså från Memoirs men dyker upp i den senare samlingen 

His Last Bow utgiven 1917.
106

 

 

 I ”The Cardboard Box” är det passionen som driver händelserna. Den handlar om tre systrar, 

Susan, Mary och Sarah. Susan är den syster som får de avhuggna öronen skickade till sig. 

Egentligen var paketet tänkt till Sarah som bott tillsammans med Susan, men som flyttat då de 

blivit osams på grund av Sarahs hetsiga temperament. Det är samma temperament som gör att 

den andra systern Mary och Sarah inte heller längre talar med varandra, trots att Sarah bott 

nära dem innan hon flyttade till Susan. Sarah har blivit osams med den druckne sjömannen 

Jim Browner som är Marys äkta man. För att hämnas övertalar Sarah Mary att ta en älskare 

medan Sarah ser till att den äkta maken ser dem tillsammans och han dödar de två. Sedan 

mönstrar han på ett skepp och när de når första hamn så skickar han paketet med öronen till 

Miss S Cushing, menande Sarah men eftersom hennes syster har samma initialer och att de 

haft samma adress tills nyligen skickas de fel. Det är ett hemskt kärleksdrama som utspelas. 

Känslorna är passionerat okontrollerade, dels på grund av alkholism och dels på grund av 

otroheten som manipulerats fram av Sarah. En total förlust av karaktär. 

 

Motiveringen till detta drama förklaras i Jon Browners erkännande.  

 

ʼHave I anything to say? Yes, I have a deal to say. I have to make a clean breast of it all. 

You can hang me, or you can leave me alone. I don't care a plug which you do. I tell you 

I've not shut an eye in sleep since I did it, and I don't believe I ever will again until I get 

past all waking. Sometimes it's his face, but most generally it's hers. I'm never without 

one or the other before me. He looks frowning and black-like, but she has a kind 

o'surprise upon her face. Ay, the white lamb, she might well be surprised when she read 

death on a face that had seldom looked anything but love upon her before.ʼ 

ʼBut it was Sarah's fault, and may the curse of a broken man put a blight on her and set 

the blood rotting in her veins! It's not that I want to clear myself. I know that I went back 
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to drink, like the beast that I was. But she would have forgiven me; she would have stuck 

as close to me as a rope to a block if that woman had never darkened our door. For Sarah 

Cushing loved me — that's the root of the business — she loved me until all her love 

turned to poisonous hate when she knew that I thought more of my wife's footmark in the 

mud than I did of her whole body and soul.ʼ
107

 

 

Det är alltså Sarahs okontrollerade begär som är roten till dramat. Kestner menar att den här 

berättelsen inte bara visar på faran med den kvinnliga sexualiteten utan också på att mannen 

utan kvinnligt inflytande kan falla. Han menar att det faktum att Browner redan innan han 

träffar systrarna varit drucken stöder den tanken.
108

 Det var ett vanligt antagande under 1800-

talet att kvinnan skulle vara moralisk och på så vis genom sin godhet inspirera mannen att 

bättra sig. Kvinnor som inte är rena, oskuldsfulla och goda öppnar på så vis för hela 

samhällets förfall. Det maskulina fallet blir tydligare i relationen till en kvinna. Browners syn 

på Sarahs temperament: ”ʼWell, from that time Sarah hated me with her whole heart and soul, 

and she is a woman who can hate, too. I was a fool to let her go on biding with us — a 

besotted fool — but I never said a word to Mary, for I knew it would grieve her.ʼ”
109

 Sarahs 

manipulativa egenskaper gör att systrarna kommer varandra närmare, ”Sarah avoided me 

now, but she and Mary were just inseparable. I can see now how she was plotting and 

scheming and poisoning my wife's mind against me”.
110

 Och det är här som Browner menar 

att allting går snett. Först märker han att Mary blir: 

 

She had always been so trusting and so innocent, but now she became queer and 

suspicious, wanting to know where I had been and what I had been doing, and whom my 

letters were from, and what I had in my pockets, and a thousand such follies. Day by day 

she grew queerer and more irritable, and we had ceaseless rows about nothing.
111

 

 

Kvinnornas gemenskap framstår som hotande utifrån det manliga perspektivet. När systrarnas 

gemenskap leder till hustruns kärleksaffär blir denna kvinnliga gemenskap ett hot mot 

äktenskapet. Att ordet queer används om deras bråk och den misstänksamhet som kommer 

mellan makarna återger känslan av osäkerhet. Det är Holmes som läser upp bekännelsen som 

lämnats till polisen och skickats till honom, den är inte en garanterad sanning såsom man 

vanligtvis får lösningen presenterad av Holmes.  
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I ”The Cardboard Box” gör Holmes tydligt tidigt i texten att han inte är särskilt intresserad av 

fallet. Han säger till Lestrade, ”I should prefer that you do not mention my name at all in 

connection with the case, as I choose to be only associated with those crimes which present 

some difficulty in their solution.”
112

 Det är inte ett viktigt fall för Holmes. Den svartsjuka 

maken som dödar ett älskande par är inte intressant vilket jag tycker höjer intresset för 

berättelsens enkelhet. Den diskuterar snarare problemet med lättmanipulerade män som 

saknar karaktär och kan beskrivas som mottyper. Tjeder tar i sin studie upp den druckne och 

spelaren som ett hot mot maskuliniteten. Under det sena 1800-talet var dessa problem vanligt 

förekommande. Även om moralisterna fördömde handlingarna beskrevs sällan dessa personer 

utifrån stereotyper.
113

 De sågs snarare som män som gett vika för passionen, vilket är ett 

karaktärsfel.
114

 Att lätt ge med sig för sina passioner såsom Browner, gör honom inte 

intressant, speciellt inte i Holmes ögon, men det visar att gränsen mellan manlighet och 

mottyp är tunn. Trots Holmes låga åsikt om brottets lösning, avslutas äventyret med en 

allvarsam fundering.  

 

ʼWhat is the meaning of it, Watson?ʼ said Holmes solemnly as he laid down the paper. 

ʼWhat object is served by this circle of misery and violence and fear? It must tend to 

some end, or else our universe is ruled by chance, which is unthinkable. But what end? 

There is the great standing perennial problem to which human reason is as far from an 

answer as ever.ʼ
115

 

 

Vad är mening med det? Holmes verkar inte förstå poängen med passion och begär. Kestner 

menar att detta är ännu en kommentar om mal du siècle.
116

 Klart framstår känslor endast som 

någonting problematiskt och hotfullt. Ett hot som kopplas samman med kvinnor. De är 

bortom rationalismen och vetenskapens kunskapsområde.
117

 Är Holmes fråga ren 

äktenskapskritik? Försöker han att undkomma den heterosexuella matrisen genom att 

ifrågasätta hela poängen med begär? Gömmer sig här det som Butler benämner som 

genusmelankoli och bortträngningen av begäret genom en undertryckande lag.
118

 Kosofsky 

Sedgwick påpekar att den ungkarlsposition som växte fram under 1800-talet betydde att 

idealiseringen flyttades från kärnfamiljen till den enskilda individen. Det var ett sätt att strypa 

den homosexuella panik som fanns. Man demoniserade kvinnor, framförallt mödrar, och 
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rörde sig bort från alla möjliga sexuella begärsobjekt.
119

 Kvinnan förblir i novellerna ett 

mysterium, hon verkar inte kunna nås genom experiment eller genom att resonera. Hennes 

passion finns alltid där lika gäckande och oförklarlig som hennes temperament. 

Mottyper och dekadens 

Det finns flertalet representationer av det Mosse kallar mottyper i Holmes novellerna. Det är 

de som helt enkelt inte faller inom den stereotypa idealbilden. Framförallt handlar det om de 

som marginaliseras i samhället, de utan rötter och egen mark men också om de som ansågs 

galna och de kriminella.
120

 Samtidigt finns det inte genom hela Holmes-utgivningen en hel 

och enhetlig manlig stereotyp bild. Även om Sherlock Holmes själv är den som andra mäts 

emot är även hans karaktär full av motsägelser, vilket är tydligt i Memoirs. Watson i sin roll 

som berättare och fokalisator noterar Holmes motstridiga karaktär.  

 

Not that I am in the least conventional in that respect myself. The rough-and-tumble work 

in Afghanistan, coming on the top of a natural Bohemianism of disposition, has made me 

rather more lax than befits a medical man. But with me there is a limit, and when I find a 

man who keeps his cigars in the coal-scuttle, his tobacco in the toe end of a Persian 

slipper, and his unanswered correspondence transfixed by a jackknife into the very centre 

of his wooden mantelpiece, then I begin to give myself virtuous airs.
121

 

 

Holmes bohemiskhet är väl omskriven och det bohemiska som term och företeelse menar 

Kosofsky Sedgwick introducerades i Storbritannien av en annan stor klassisk författare, 

William Makepeace Thackeray. Även ungkarlen som typ i den viktorianska litteraturen har 

sin grund i Thackerays verk.
122

 Dessa drag hos Holmes framstår alltid i Watsons ögon som 

problematiska. De har nära släktskap med en annan 1800-talsrörelse, dekadensen. Dessa 

dåliga karaktärsdrag hos Holmes skapar problem i relationen med både klienter och Watson. 

Därför behövs mottypen för narrativets struktur, för att peka ut och markera en specifik 

maskulinitet som bättre eller åtminstone mer fruktbar för samhället.
123

 

Den kriminelle 

Inte oväntat bereds den kriminella mottypen mycket plats i dessa detektiv-historier och det 

tillhör såklart genren. Men inom denna mottyp finns olika maskulina representationer. Antalet 

kriminella kvinnor i Memoirs är liten. Även om den keltiska tjänsteflickan i ”The Musgrave 
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ritual” är kriminell finns det alltid hos kvinnan en omständighet som provocerar fram detta. 

De flesta historierna har en manlig kriminell. Denne befinner sig oftast utanför den närmsta 

kretsen som ett utifrån hot. De båda bröderna från en bankrånarliga som lurar unge Mr 

Pycroft i ”The Stockbroker’s Clerk” är ett exempel på utomstående mottyper som hotar 

framförallt den nya unga medelklassmaskuliniteten. Kestner tar upp den här berättelsen som 

han menar bär på idéerna om att det även hos den kriminelle finns en sorts karaktär och moral 

genom broderlig kärlek.
124

 Holmes konstaterar att: ”ʼYou see that even a villain and murderer 

can inspire such affection that his brother turns to suicide when he learns that his neck is 

forfeited. However, we have no choice as to our action. The doctor and I will remain on 

guard, Mr. Pycroft, if you will have the kindness to step out for the police.ʼ”
125

 

Bandet mellan de båda kriminella bröderna är ett gott karaktärsdrag men det är tydligt i citatet 

ovan att Holmes ändå gör en strikt gränsdragning mellan vad som är moraliskt korrekt och 

riktigt. Ingen karaktärsresning räddar dem från lagen och rättvisan. Tjeder påpekar att 

mottypsbegreppet är sammanvävt med ett klassperspektiv. Ofta ses män av en lägre klass 

automatiskt som lägre och därav som mottyp.
126

 Här kan man se den unga generationen som 

reser sig något över den äldre medelklassens idéer, samtidigt vet vi inte säkert vilken klass 

bröderna tillhör men de saknar egna medel eftersom de desperat lurar Mr Pycroft för att kunna 

råna banken.  

 

Men det är inte bara utifrån som hoten om kriminalitet finns. Den inre passionen måste hela 

tiden kontrolleras för att den goda karaktären ska vidhållas.
127

 Trots det förekommer det flera 

sätt att falla och tappa den för maskuliniteten avgörande kontrollen. Vanliga motiv för det inre 

hotet utgörs av den kriminelle familjemedlemmen eller män från den homosociala sfär som 

man tillhör. Dessa inre hot markeras i texten med en lägre karaktär, påfallande ofta i samband 

med sjukdom och då framförallt nervositet. Kopplingen mellan maskulinitet och hälsa är 

stenhård och många förutfattade meningar om sjukdom florerade i det viktorianska 

Storbritannien. Man likställde sjukdom med dåliga vanor, Mosse menar att det till och med 

gjordes av de läkare som användes i rättssammanhang. Kopplingen mellan hygien och hälsa 

hade också gjorts.
128
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Äventyret ”The Resident Patient” innehåller en bofast patient som visar sig vara av tvetydig 

karaktär. Kestner menar att det kriminella i den här berättelsen är det faktum att den bofasta 

patienten Blessington ljugit om sitt kriminella förflutna, och bytt namn.
129

 Jag menar att det är 

mer komplicerat. Hela berättelsen kretsar kring Dr Trevelyan och den mottagning som han 

byggt upp med Blessingtons pengar. Dr Trevelyan beskriver sitt intresse som: ”ʼMy own 

hobby has always been nervous disease.ʼ”
130

 Men doktorns egen nervositet beskrivs snarare i 

fina drag än som en mottyp. ”His manner was nervous and shy, like that of a sensitive 

gentleman [min kurs.], and the thin white hand which he laid on the mantelpiece as he rose 

was that of an artist [min kurs.] rather than of a surgeon.”
131

 Blessingtons nervositet däremot 

beskrivs som: ”ʼWell, well,ʼ said the resident patient, in a nervous fashion,”
132

 Det är alltså 

skillnad på den medfött nervösa läggningen hos doktorn kontra den sjukdombeskrivna 

nervositeten hos patienten. Sjukdomar i olika grader är temat för hela äventyret. Även de som 

är ute efter denne Blessington använder sig av doktor Trevelyans intresse för nervsjukdomar 

när de vill få tillgång till hemmet. De lurar helt enkelt doktorn genom att låtsas att en av dem 

lider av katalepsi. Äventyret får ett abrupt slut när de kriminella gör upp sinsemellan och 

hänger Blessington i hans rum. Det här är ett av många exempel på den frihet från lagen som 

omger Holmes och Watson som privatdetektiver. Fallen avslutas ofta med att den skyldige får 

en moralisk bestraffning som ibland ligger utanför lagen. Herring Griswold menar att Holmes 

följer sin egen version av vad som är rätt och fel och att den inte alltid överensstämmer med 

de lagar som samhället använder sig av.
133

 

   

Denna kamp mellan ont och gott kan kopplas till duelltraditionen. Duellen var enligt Mosse 

fortfarande på 1800-talet en realitet och ett tecken på manlighet.
134

 Holmes dueller i Memoirs 

är inte handgripliga utan de försiggår på det abstrakta och intellektuella planet. Det betyder 

inte att det är mindre allvarsamt, denna intellektuella tävlan kommer till slut handla om liv 

och död i ”The Final Problem”. Holmes och Watson visar prov på sina analytiska förmågor då 

de konsekvent diskuterar de kriminella element de träffar på. I ”The Cardboard Box” 

reflekterar Watson över faran att skriva om sensationslystna kriminella handlingar:   
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In choosing a few typical cases which illustrate the remarkable mental qualities of my 

friend, Sherlock Holmes, I have endeavoured, as far as possible, to select those which 

presented the minimum of sensationalism, while offering a fair field for his talents. It is, 

however, unfortunately impossible entirely to separate the sensational from the criminal, 

and a chronicler is left in the dilemma that he must either sacrifice details which are 

essential to his statement and so give a false impression of the problem, or he must use 

matter which chance, and not choice, has provided him with.
135

 

 

Att inte göra sensation av kriminalitet hänger samman med tankar om den goda karaktären. 

Lorentzen och Ekenstam påpekar att karaktärsbegreppet också kopplades till det politiska 

tänkandet genom idén om fritt handlande och det rationella införstått manliga subjektet. Till 

dessa idéer hör moral och uppfostran.
136

 Att historierna publiceras i ett familjemagasin bör 

således ha påverkat novellernas innehåll, och de diskussioner som romanpersonerna för. 

Holmes uppgift och det som gör honom till en bra förebild är hans förmåga att spåra och 

avvärja hotet från dessa mottyper. Han använder sig av sitt överlägsna intellekt och sin unika 

position utanför samhällsplikten som en privat agent och ungkarl, även om hans tjänster ofta 

används tillsammans med polisen såsom i ”The Cardboard Box” där han samarbetar med 

Lestrade, en av de återkommande poliserna i Holmesberättelserna. Polisens förmåga att läsa 

de kriminella mottyperna är begränsad medan Holmes analys är ingående såsom i exemplet 

nedan från ”The Cardboard Box” där han undersöker den låda i vilken man hittat de avhuggna 

öronen som skickats till Miss S. Cushing. 

 

ʼThe string is exceedingly interesting,ʼ he [Holmes] remarked, holding it 

up to the light and sniffing at it. ʼWhat do you make of this string, Lestrade?ʼ 

ʼIt has been tarred.ʼ 

ʼPrecisely. It is a piece of tarred twine. You have also, no doubt, remarked that Miss 

Cushing has cut the cord with a scissors, as can be seen by the double fray on each side. 

This is of importance.ʼ 

ʼI cannot see the importance,ʼ said Lestrade. 

ʼThe importance lies in the fact that the knot is left intact, and that this knot is of a 

peculiar character.ʼ 

ʼIt is very neatly tied. I had already made a note to that effect,ʼ said Lestrade 

complacently. 

ʼSo much for the string, then,ʼ said Holmes, smiling, ʼnow for the box wrapper. Brown 

paper, with a distinct smell of coffee. What, did you not observe it? I think there can be 

no doubt of it. Address printed in rather straggling characters: 'Miss S.Cushing, Cross 

Street, Croydon.' Done with a broad-pointed pen, probably a J, and with very inferior ink. 

The word 'Croydon' has been originally spelled with an 'i,' which has been changed to 'y.' 

The parcel was directed, then, by a man — the printing is distinctly masculine — of 
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limited education and unacquainted with the town of Croydon. So far, so good! The box 

is a yellow half-pound honeydew box, with nothing distinctive save two thumb marks at 

the left bottom corner. It is filled with rough salt of the quality used for preserving hides 

and other of the coarser commercial purposes. And embedded in it are these very singular 

enclosures.ʼ 

He took out the two ears as he spoke, and laying a board across his knee he examined 

them minutely, while Lestrade and I, bending forward on each side of him, glanced 

alternately at these dreadful relics and at the thoughtful, eager face of our companion. 

Finally he returned them to the box once more and sat for a while in deep meditation. 

ʼYou have observed, of course,ʼ said he at last, ʼthat the ears are not a pair.ʼ
137

 

 

Genom att använda sin djupdykande metod går Holmes in i detaljer och hittar flera ledtrådar 

som hjälper till att ringa in den kriminelle. Han konstaterar att det är en manlig hand som 

skrivit adressen, samtidigt ger han ledtråden till upplösningen på hela dramat genom att 

påpeka den dåliga stavningen och papperets dåliga kvalité. Holmes triumferar gentemot 

Lestrades polisiära metoder. Herring Griswold menar att Holmes genomgående gillar att 

triumfera över sina klienter och polisen. Hon menar att det gör honom till den mest 

maskulina.
138

 Jag menar att det inte är så enkelt. Även Holmes har flera motgångar och fall 

där han uttalat misslyckas. Själv påpekar han att hans bror Mycroft är honom övermäktig 

intellektuellt. Holmes intellekt är inte outmanat. Han triumferar gentemot sin bror för att han 

agerar utifrån sin deduktion. Han är den manligare av dem därför att han har handlingskraft.  

Moriarty 

Den absolut mest intensiva duellen Holmes har i Memoirs är den med professor Moriarty. 

Han är nog den mesta kända av de kriminella mottyperna i Holmes värld. Detta kriminella 

geni dyker upp i den sista berättelsen, ”The Final Problem”. Den har ett helt annorlunda 

upplägg som Kestner lustigt nog kallar inverterad. Istället för att agera åt en klient agerar 

Holmes för egen räkning. Dessutom är han själv offret. Sista berättelsen saknar ett mysterium 

att lösa.
139

 Utifrån ett queert perspektiv skulle relationen mellan duellanter också kunna 

uppfattas som inverterad fast på ett annat sätt, som en spegling. 

 

I ”The Final Problem” framstår Holmes som omanlig. Hans nerver har åter gett vika. Mosse 

skriver att mäns nervsjuka blev ett omskrivet problem under senare delen av 1800-talet. En 

feminiserad man stigmatiserades antingen som homosexuell eller som sjuk. Båda positionerna 

befinner sig utanför det manliga. Hysteri som innan setts som en kvinnosjukdom fanns nu 
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oönskat hos män.
140

 Holmes befinner sig i det här äventyret farligt nära gränsen att 

feminiseras. När Holmes dyker upp hemma hos Watson är han skärrad och skadad. Under 

deras samtal introduceras Moriarty som en fiende till Holmes.  

 

ʼFor years I have endeavored to break through the veil which shrouded it, and at last the 

time came when I seized my thread and followed it, until it led me, after a thousand 

cunning windings, to ex-Professor Moriarty of mathematical celebrity. 

ʼHe is the Napoleon of crime, Watson. He is the organiser of half that is evil and of nearly 

all that is undetected in this great city. He is a genius, a philosopher, an abstract thinker. 

He has a brain of the first order. He sits motionless, like a spider in the center of its web, 

but that web has a thousand radiations, and he knows well every quiver of each of them. 

He does little himself. He only plans.ʼ
141

 

 

Moriarty är Holmes intellektuelle jämlike. Inte minst är Holmes respekt för sin motståndare 

ovanlig. Jämförelsen med Napoleon kan dels ses som tecken på manlighet, den store 

militärledaren, dels som en mottyp, det främmande som ej är en del av det brittiska imperiet. 

Moriarty och Holmes bror Mycroft har vissa likheter, de beskrivs båda som stillasittande och 

kalkylerande spindlar i nätet. Holmes beskriver sitt nerviga möte med Moriarty som:  

 

ʼMy nerves are fairly proof, Watson, but I must confess to a start when I saw the very 

man who had been so much in my thoughts standing there on my threshold. His 

appearance was quite familiar to me. He is extremely tall and thin, his forehead domes 

out in a white curve, and his two eyes are deeply sunken in his head. He is clean-shaven, 

pale, and ascetic-looking, retaining something of the professor in his features. His 

shoulders are rounded from much study, and his face protrudes forward, and is forever 

slowly oscillating from side to side in a curiously reptilian fashion. He peered at me with 

great curiosity in his puckered eyes.ʼ
142

 

 

Detta för Holmes ovanligt nervöst omanliga beteende är iögonfallande och sker bara i 

samband med Moriarty. Deras duell är dödsallvarlig vilket visar sig i att Holmes har sitt 

vapen i morgonrocken när Moriarty besöker honom. Dessutom har Holmes och Moriarty 

kroppsliga likheter, en sorts dubblering eller spegelbild. Denna dubblering tolkar Kestner som 

en sorts syskonrivalitet.
143

 Showalter skriver om spegeln som symbolik i homosexuell 

litteratur, och den narcissism som kopplas därtill.
144

 Även om det här inte finns en fysisk 

spegel är Moriarty en spegelbild av Holmes, om han varit en kriminell mottyp. Watsons roll i 

”The Final Problem” gör dramat till en triangel män emellan. Att detta avgörande sker på 
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kontinenten och inte hemma i London har betydelse. När Holmes väl faller sker det utanför 

det brittiska imperium han tillhör. Även om Holmes enligt Herring Griswold är en maskulin 

modell som gäller hela västvärlden, tack vare sina detektivegenskaper,
145

 är det först och 

främst det brittiska imperiets samhälle han skyddar med hjälp av sina egenskaper.
146

   

 

Att Moriarty själv tillhör det brittiska imperiet komplicerar bilden av honom som en mottyp. 

Han är kriminell och lever efter sin egen lag utanför det medelklassamhälle som Holmes 

beskyddar. Moriarty är ett inre hot och framstår därför som farlig. Det är degeneration, 

sjukdom eller dålig karaktär som finns inom nationen som hotar att fälla den. Tjeder kopplar 

ihop rädslan för degeneration av den manliga karaktären med en manlighetskris. Denna kris 

handlar åter om rädslan att feminiseras och framförallt för att utsidan skulle bli mer viktig än 

de inre kvalitéerna.
147

  

 

Moriarty representerar det som Godfrey utifrån Daniel Pick kallar ”a uniquely British 

perception of degeneration”.
148

 I Storbritannien fanns idén om det relativa förfallet som 

drabbade stadens invånare, och detta representeras bland annat av Moriartys rundade axlar 

menar Godfrey. Det här förfallet hotade hela nationens välstånd. I samband med detta blev 

självförsvar viktigt för manligheten. Inte bara som form av muskelträning utan som skydd 

mot degenerationen.
149

 I det här äventyret är fallet bokstavligt då Watson lämnar oss med 

slutledningen att Holmes och Moriarty störtat ner i Reichenbachfallet. Läsaren har heller 

ingen anledning att misstro Watson i detta. Att Holmes beskrivs som sjuk vid det här tillfället 

är heller inte någon tillfällighet, det knyter åter an till idén om att nå manlighet genom den 

goda hälsan och friska kroppen. Holmes misslyckas och går således under. Den här 

degenerationen svarar mot de motsägelser som finns inom Holmes person, framförallt hans 

dekadenta drag. 

Dekadent detektiv 

Sherlock Holmes, den store detektiven och samhällets bevarare. Betyder hans överlägsna 

intellekt att han helt och hållet är en maskulin förebild? Det mest uppenbara brottet från den 

hälsosamma och kontrollerade bilden av Holmes person är hans kokainmissbruk.  
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Sherlock Holmes was a man who seldom took exercise for exercise's sake. Few men were 

capable of greater muscular effort, and he was undoubtedly one of the finest boxers of his 

weight that I have ever seen; but he looked upon aimless bodily exertion as a waste of 

energy, and he seldom bestirred himself save when there was some professional object to 

be served. Then he was absolutely untiring and indefatigable. That he should have kept 

himself in training under such circumstances is remarkable, but his diet was usually of the 

sparest, and his habits were simple to the verge of austerity. Save for the occasional use 

of cocaine, he had no vices, and he only turned to the drug as a protest against the 

monotony of existence when cases were scanty and the papers uninteresting.
150

 

 

Watson visar ingen dramatisk bild av Holmes ovanor. Jämför man med till exempel andra 

mottyper som den alkoholiserade maken eller spelaren skapar de mera oreda i samhället än en 

ungkarls ovilja till fysisk aktivitet och slentrianmässiga användning av kokain.
151

 Även om 

kokainet inte är olagligt är det ett problem. Watson härleder användningen av det till tristessen 

vilket för dagens läsare oftast omvandlas till att Holmes lider av någon form av störning som 

han självmedicinerar. Hans ovilja att vårda kroppen såsom han vårdar intellektet är oväntad 

utifrån tidens tankar om balans hos den manliga kroppen. Även om synen på kroppen ändras 

under 1800-talets gång är rörelser som Linggymnastiken representativ för tidsandan. Inom 

Linggymnastiken var målet att finna en balans där det yttre skulle svara mot det inre.
152

 

 

Holmes kokainmissbruk finns redan i de första romanerna, inte minst i den andra romanen 

The Sign of Four (1890). Kestner och tidigare forskare har uppmärksammat denna roman som 

mer estetiskt inriktad med en dekadent syn på Holmes.
153

 Här skrivs själva missbruket ut 

medan det endast nämns i Memoirs-berättelserna, men de dekadenta dragen dröjer sig kvar i 

texterna. Nigel Cawthorne som sammanställt en guide över de kanoniska Sherlock Holmes-

äventyren sammanfattar slutet på The Sign of Four: ”With Small in custody, Watson tells 

Holmes that he has become engaged to Miss Morstan and as Watson gets a wife and Jones 

takes credit for breaking the case, Holmes turns back to cocaine.”
154

 Kopplingen i den här 

sammanfattningen mellan Watsons giftermål och Holmes kokainmissbruk sätter blicken på 

frågan om Holmes dekadens har samband med hans oemotionella och begärslösa liv. Butler 

tar upp denna begärslöshet och kopplar den till den så kallade genusmelankolin som sker vid 

den förlust av både begäret och dess objekt som bara sker vid en homosexuell förbindelse. För 

heterosexuella förloras begäret i incestförbudet, men byts mot andra objekt av det motsatta 
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könet.
155

 Läsaren vet att Watson enligt citatet ovan härleder missbruket till den professionella 

tristessen men sen kommenterar han inte mer. Denna tystnad kring ämnet kan vara ett uttryck 

för sorg som kommer av att ha förlorat sitt kärleksobjekt och är del i den 

internaliseringsprocess som Butler utifrån Freud menar riktas inåt mot en själv som kritik av 

jaget.
156

 Det går inte att avgöra då vi i berättarpositionen begränsas av att det är Watson som 

fokaliserar externt, Holmes egna tankar kring missbruket saknas helt.  

 

I Cooks undersökningar av homosexualitet visar han utifrån Krafft-Ebings studier hur 

homosexuella hade svårigheter att leva ut sin läggning. Dels fanns det fällor i staden, de 

likasinnade, och dels faran att agera ut sina begär i och med 1885 års lag om ”gross 

indecency”.
157

 Wilde dömdes under denna lag vilken gjorde det möjligt att döma för bara 

misstanken om homosexuella handlingar. Därför flydde vissa män från staden till 

landsbygden eller försökte medicinera bort begäret med hjälp av kokain.
158

 Det finns alltså en 

koppling mellan kokainanvändande och oönskade begär. Dekadens och droger hör samman 

liksom dekadens, utanförskap och misslyckanden sitter ihop. Kestner sammanfattar Holmes 

avvikande egenskaper som: 

 

He uses cocaine, keeps tobacco in a Persian slipper, plays the violin, is prone to 

depression, often disappears, deploys disguises and, especially in the early stories, is 

almost Bohemian in his predilections. Being unmarried, he echoes the celibacy of 

chivalric knights, even as he has therefore the time to engage exclusively in his work.
159

 

 

Kestner väljer att se begärsfriheten hos Holmes som chevalereskt celibat vilket lämnar det fritt 

att tolka, antingen kan man se detta som en heterosexualisering av Holmes eller en fortsatt 

mostridig och skev bild av begär. Jag menar att i frågan om begäret hos Holmes handlar det 

snarare om skapandet eller uppvisandet av en ideal man med total kontroll även över sina 

begär vilket i sig inte betyder att han inte har begär utan att han väljer att inte agera ut dessa. 

Bilden av Holmes totala kontroll grumlas vid studium av relationen mellan Watson och 

Holmes, vilket kommer att göras under avsnittet ”Sexualitet”. De återkommande 

depressionerna hos Holmes är tecken på en feminisering och indikerar ett icke utagerat begär. 

Showalter kopplar nervositet och denna form självplågeri till icke utagerade begär, främst hos 
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kvinnor. Manliga män tenderade att vara mer utagerat perversa medan kvinnor blev 

neurotiska, detta enligt Freuds resonemang.
160

 Ekenstam kopplar omanlighetsbegreppet till att 

implicit peka ut kvinnliga drag och homosexualitet, även om kvinnlighet och omanlighet inte 

är identiska och utbytbara begrepp.
161

  

  

Dekadens och hotet från degenerering av olika sjukdomar blandas ofta samman menar Mosse, 

trots att de inte har med varandra att göra.
162

 Men dessa begrepp kom att växa ihop inte minst 

utifrån idéer om nervsystemet och dess sjukdomar. Sjukdomar hotade alltid att feminisera en 

man. Om man feminiserades löpte man hög risk för att bli stämplad som homosexuell.
163

 På 

så vis blir både den återkommande depressionen och de nervösa sammanbrott som drabbar 

Holmes högst komplicerade att tolka. Å ena sidan är han denna deduktiva triumferande 

manliga maskin, å andra sidan råkar han ut för sammanbrott, tristess och depression, vilket 

hela tiden riskerar att feminisera honom.  

Homosocial miljö 

Holmesnarrativen kretsar inte endast kring en man eller en ideal maskulinitet som Herring 

Griswold benämner Holmes, utan också en homosocial miljö. Flera av äventyren i Memoirs 

utspelas i en uteslutande maskulin värld. Inte bara för att det handlar om offentliga platser 

kontra det privata utan för att de utspelas i relation till verksamheter eller ämnen som föll 

inom det maskulina intresset. Exempelvis börjar Memoirs med berättelsen ”Silver Blaze” som 

handlar om försvinnandet av en galopphäst och äventyret utspelas i en homosocial miljö av 

stallet, galoppbanan och bland spelare. De är alla platser som förknippas med det maskulina. 

Kestner menar att ”Silver Blaze” först och främst handlar om att återupprätta och bevara den 

homosociala värld som stallet representerar. Hotet är den fallna mannen som hamnat i 

ekonomiskt trubbel för att han har en dyr älskarinna. Därför blir begären missriktade och den 

homosociala världen hotad.
164

 Den homosociala världen framstår lika lättfallen som den egna 

maskuliniteten. Däremot kan den homosociala harmonin återuppstå när hotet alienerats, något 

som var mycket svårt att göra med den egna maskuliniteten. 
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För en manlig publik 

Även utgivningen av dessa noveller återfinns i en homosocial miljö. Framgången för 

Holmesberättelserna kom först när A Scandal in Bohemia publicerades i The Strand Magazine 

i juli 1891.
165

 Strand Magazine riktade sig till den litterära och bildade medelklassen. Den 

innehöll 112 sidor historier, däribland flertalet av Doyle, och artiklar. Doyle skrev för en 

manlig publik vilket enligt Kestner syns i titlarna som ofta börjar med ordet äventyr, en genre 

som är förknippad med manliga läsare.
166

 Kestner tar upp Reginald Pounds konstaterande att 

Strand Magazine visserligen ville framstå som ett familjemagasin, samtidigt som det är 

uppenbart att materialet tilltalade män och pojkar i högre utsträckning.
167

 Uppenbarligen 

existerar Holmes inom en homosocial sfär både i texten och i publikationssammanhang.  

Ungkarlen 

För den viktorianska litteraturen är ungkarlen, precis som Sherlock Holmes, stadsbunden. Han 

är en egoistisk antihjälte. Kosofsky Sedgwick menar att den viktorianska ungkarlen rent 

strukturellt allt som oftast marginaliseras.
168

 Sherlock Holmes kan knappast sägas vara 

marginaliserad. Däremot rent strukturellt får han fortfarande inte agera i egen person. Textens 

struktur tillhör Watsons berättelse. Även när Doyle komplicerar det hela genom att låta 

Holmes ge Watson material från tidigare äventyr är det ändå tydligt att det är Watson som 

fokaliserar och berättar för oss. Det finns här ett avståndstagande till ungkarlen Holmes 

samtidigt som Doyle själv försöker ta avstånd från kärleksteman i litteraturen där pojke möter 

flicka, giftermål följer och det är hela livets slutmål.
169

  

 

Skillnaderna mellan ungkarlen och den gifte mannen är flera, i Memoirs syns detta framförallt 

i skildringarna av vardagen och dess vanor. Vi får en sådan inblick när Holmes kommer på 

besök mitt i natten i ”The Crooked Man”. 

 

One summer night, a few months after my marriage, I was seated by my own hearth 

smoking a last pipe and nodding over a novel, for my day's work had been an exhausting 

one. My wife had already gone upstairs,[…] I had risen from my seat and was knocking 

out the ashes of my pipe when I suddenly heard the clang of the bell. 
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I looked at the clock. It was a quarter to twelve. This could not be a visitor at so late an 

hour. A patient, evidently, and possibly an all-night sitting. With a wry face I went out 

into the hall and opened the door. To my astonishment it was Sherlock Holmes who stood 

upon my step. 

ʼAh, Watson,ʼ said he, ʼI hoped that I might not be too late to catch you.ʼ […] 

ʼYou look surprised, and no wonder! Relieved, too, I fancy! Hum! You still smoke the 

Arcadia mixture of your bachelor days then! There's no mistaking that fluffy ash upon 

your coat. It's easy to tell that you have been accustomed to wear a uniform, Watson. 

You'll never pass as a pure-bred civilian as long as you keep that habit of carrying your 

handkerchief in your sleeve. Could you put me up tonight?ʼ 

ʼWith pleasure.ʼ 

ʼYou told me that you had bachelor quarters for one, and I see that you have no 

gentleman visitor at present. Your hat-stand proclaims as much.ʼ
170

 

 

Skillnaden i civilstånd syns tydligt i texten. Det verkar förvåna Holmes att Watson som gift 

man fortfarande röker Arcadia Mixturetobak.
171

 Detta sätt att läsa personer är Holmes signum 

och tobak är hans expertområde.  Det finns flera liknande länkar mellan manlig status och 

tobak i Memoirs. I ”The Yellow Face” talar Holmes om att: ”ʼPipes are occasionally of 

extraordinary interest," said he. "Nothing has more individuality, save perhaps watches and 

bootlaces.ʼ”
172

 Även om kvinnor rökte kopplas tobak och maskulinitet tätt ihop i Holmes 

värld. Likaså är kommentaren om Watsons militära bakgrund starkt bunden till den 

homosociala sfär vilken han nu lämnat i och med äktenskapet och det äktenskapliga hem i 

vilket de befinner sig. Trots det skapas i deras förtrolighet åter en homosocial gemenskap 

även innanför det äktenskapliga hemmet. Frun är inget hot då hon redan gått till sängs.  

 

Watsons militärbakgrund ligger till grund för reflektionen av hans homosociala samboende 

med Holmes. I ”The Musgrave Ritual” berättar Watson: 

 

An anomaly which often struck me in the character of my friend Sherlock Holmes was 

that, although in his method of thought he was the neatest and most methodical of 

mankind, and although also he affected a certain quiet primness of dress, he was none the 

less in his personal habits one of the most untidy men that ever drove a fellow-lodger to 

distraction.
173
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Den här reflektionen inleder novellen som innehåller den kända episoden då Holmes pryder 

väggen med kulhål i formen av ett VR (Victoria Regina). Godfrey menar att detta agerande av 

patriotism som Holmes gör är märklig eftersom drottningen utsattes för flertalet mordförsök 

med just pistol. Holmes har i flera av historierna sitt vapen tillgängligt, vilket Godfrey menar 

hänger ihop med Doyles militära intresse, samtidigt påpekar hon att han långt ifrån 

uppmuntrade till användandet av vapen för det personliga självförsvaret.
174

 Militärism, 

manlighet och försvaret av den egna personen förefaller vara sammanlänkande och hör 

antagligen samman med skräcken inför att ägas.  För att återgå till citatet ovan visar det 

återigen de dekadenta och motstridiga drag Holmes har och som Watson reflekterar över 

utifrån idén om Holmes karaktär. Den här glidningen mellan hans systematiskt ordnade hjärna 

och hans osystematiska hem förefaller ologisk. Men det är i dessa brytningspunkter som den 

queera läsningen blir aktuell. Här är ett exempel på de brott och sprickor som Sanna 

Karkulehto skriver att ”queerläsningen letar medvetet efter”.
175

 De båda maskuliniteterna 

ställs mot varandra i sin homosociala samvaro. Att Holmes oordning är ett problem framgår 

med all önskvärd tydlighet, samtidigt som Watson själv som man bryter konventionen genom 

att framstår som huslig. Att på det här sättet markera det annorlunda, dra en gräns är ett 

klassiskt sätt att påvisa normbrott.
176

 

 

Att Holmes klädstil beskrivs som lika ordnad och proper som hans tänkande är intressant 

samtidigt som Holmes aldrig kopplas till stilistiska rörelser såsom dandyismen.
177

 Att vara 

välklädd är inget normbrott i tiden men det understryker glipan mellan ordning och oordning 

och introducerar det bohemiska. Röran och den senare händelsen när Holmes i ren tristess 

skjuter i väggen visar på faran med att tappa självkontrollen. Holmes framstår här inom den 

här homosociala platsen som omanlig, på ett om inte oproblematiskt så mindre problematiskt 

sätt. Den ende som han mäts mot här är Watson. Ekenstam och andra mansforskare ser 

manlighet som något formulerat mellan olika grupper av män.
178

 I detta fall den lilla gruppen 

av två män. Att Watson måste definierar sig själv i meningen genom ordet fellow-lodger är 

inte en slump. Karkulehto tar upp det för queerläsningen vanligen förekommande 

avståndstagandet från det homosexuella och den gränsdragning som måste göras. Eve 
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Kosofsky Sedgwick menar att denna gränsdragning mellan homo- och heterosexualitet finns i 

hela den västerländska litteraturen.
179

 Relationen mellan Holmes och Watson måste 

definieras. Att Holmes förblir obotlig ungkarl är inte oproblematiskt. Kosofsky Sedgwick 

menar att statusen som ungkarl mot slutet av 1800-talet blir problematiskt när idén om och 

klassificeringen av homosexualitet växer fram inom medicin och vetenskapen.
180

 

 

Det var inte riskfritt att skriva om Holmes och Watsons intima relation även om äktenskapet 

hela tiden finns i bakgrunden. Var gränsen går mellan det homosociala och det homoerotiska 

är hela tiden osäkert. Holmes är välkommen hem till makarna Watson där det finns ett 

förberett ungkarlsrum för honom. Trots det får vi aldrig en scen som innehåller makarna 

Watson och Holmes utan det är alltid männen själva som träffas. Detta är skilt från det 

äktenskapligt erotiska och skulle således kunna uppfattas som oproblematiskt. Samtidigt 

bereder Watson tydligt plats för sin ungkarlsvän i sitt äktenskapliga hem. När gränserna 

suddas ut visar sig den homosexuella paniken och behovet att definiera relationer så att de inte 

kan misstolkas. Kosofsky Sedgwick skriver att skapandet av en oerotisk och således 

oproblematisk ungkarl som kan befinna sig i en homosocial miljö, såsom Holmes, inte alls är 

uppseendeväckande. Kosofsky Sedgwick ser denna fiktiva ungkarl som ett svar på den 

tidigare Gotiska hjälten men också som bunden av tidens könsuppdelade samhälle.
181

       

 

Ett av de typiska ungkarlsbeteenden som Holmes och Watson ägnar sig åt är att flanera 

omkring både i parker och i staden. 

 

It had been a close, rainy day in October.ʼUnhealthy weather, Watsonʼ said my 

friend.ʼBut the evening has brought a breeze with it. What do you say to ramble through 

London?ʼ 

I was weary of our little sitting-room and gladly acquiesced. For three hours we strolled 

about together, watching the ever-changing kaleidoscope of life as it ebbs and flows 

through Fleet Street and the Strand. Holmes characteristic talk, with its keen observance 

of detail and subtle power of inference, held me amused and enthralled.
182

 

 

Eftersom de är män kan de flanera gatorna på det här sättet, kanske inte utan frågor men utan  

misstänksamhet, trots att den urbana staden bär på hotet från den homosexuella kontakten. 

Inte minst Holmes nattliga utflykter är långt ifrån den hemmastadda medelklassmannens 
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vanor. Men Holmes har ett syfte med detta normbrott, han gör det för lagen och moralens 

upprätthållande, inte för sin egen skull. Dessutom finns ingen familj som är beroende av hans 

moraliska beteenden vilket gör att han kan röra sig friare. Holmes känner till stadens fällor 

och det är inte långsökt att tro att detta inkluderar stadens sexhandel, även om det inte 

kommenteras. Herring Griswold menar att Holmes ungkarlsstatus visserligen gör hans rank 

något lägre men är tämligen oproblematisk. Hon menar att han är en god man som inte 

besvärar medelklassläsaren med sina egna begär, som sig bör.
183

 Samtidigt lämnas det 

okommenterat och öppnar upp för en kontroversiell tolkning. Om Holmes skulle ha något 

queert begär skulle det vara till staden han skulle söka sig, det är där menar Cook som 

homosexuella kontakter inleds. Dessutom hotas han hela tiden av att feminiseras och befinner 

sig därför ständigt på gränsen till homoerotik.
184

 

Klubben 

Herrklubben är ett annat av de viktiga exemplen på den homosociala tillvaron. Den får en 

central roll i ”The Greek Interpreter”. Det är här vi möter Mycroft Holmes för allra första 

gången. Han tillhör en mycket prestigefylld klubb, The Diogenes Club som inte Watson 

känner till. Den är påhittad av Doyle och flera teorier finns om vilken sorts klubb det rör sig 

om, inte minst inom fanfictionen. Holmes beskriver den som: ”The Diogenes Club is the 

queerest [min kurs.] club in London, and Mycroft one of the queerest [min kurs.] men. He’s 

always there from quarter to five to twenty to eight.”
185

 Användningen av queer i det här 

sammanhanget framstår som högst medvetet då det är den enda gången det görs för att 

beskriva en person och inte ett tillfälligt tillstånd hos en person. Att denna queerhet dubbleras 

genom att klubben beskrivs likadant är högintressant. Själva ordet hade inte under 1890-talet 

en klar homosexuell betydelse men ordet är ambivalent och svårdefinierat. Queer fick sin 

homosexuella konnotation som slang kring1900 skriver Showalter. Under 1880–90 blev ordet 

utpressning kod för det homosexuella i och med Labouchère Amendment, därför att bara 

misstanken är plötsligt straffbar.
186

 Att klubbens namn Diogenes kopplas till Grekland och de 

Hellenistiska strömningar som Cook tar upp fanns i London stärker misstanken om att 

ambivalensen i användningen av ordet queer är i den moderna betydelsen, om än inte uttalat 

homosexuell så indikerande besvärlig läggning.  
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Watsons förvåning över att Holmes har en familj understryker den ensamma ungkarlsstatus 

som omger hans person.  

 

During my long and intimate acquaintance with Mr. Sherlock Holmes I had never heard 

him refer to his relations, and hardly ever to his own early life. This reticence upon his 

part had increased the somewhat inhuman effect which he produced upon me, until 

sometimes I found myself regarding him as an isolated phenomenon, a brain without a 

heart, as deficient in human sympathy as he was pre-eminent in intelligence.
187

 

 

Isoleringen från familjen framstår som en konsekvens av intelligens och har säkerligen med 

synen på de olika sfärerna att göra, samt det känslomässiga man skulle investera i familjen. 

För att bli detektiv krävs att han isoleras från familjen och dess tyngande krav. Mycroft, 

Sherlocks bror beskrivs också som annorlunda gentemot Sherlock. De är nästan varandras 

motsatser utseendemässigt men de är båda lika begåvade och ungkarlar. Watson beskriver 

sina intryck av Mycroft.  

 

Mycroft Holmes was a much larger and stouter man than Sherlock. His body was 

absolutely corpulent, but his face, though massive, had preserved something of the 

sharpness of expression which was so remarkable in that of his brother. His eyes, which 

were of a peculiarly light, watery gray, seemed to always retain that faraway, 

introspective look which I had only observed in Sherlock's when he was exerting his full 

powers.
188

 

 

Båda bröderna beskrivs undvika fysisk aktivitet. Skillnaden i kropp förklaras med att Sherlock 

äter sparsamt, speciellt när han utreder ett fall. Vi får ingen insyn i Mycrofts vanor mer än 

klubblivet ovan. Många klubbar hade förstklassig mat och dryck och tillsammans med det 

stillasittande arbetet förklaras underförstått de olika kroppsformerna. Däremot beskrivs de 

båda ha kvicka och skarpa ögon. Sherlock har uppenbart respekt för sin brors egenskaper 

samtidigt som man inte kan missa sarkasmen i hans uttalande. ”ʼI said that he was my 

superior in observation and deduction. If the art of the detective began and ended in reasoning 

from an armchair, my brother would be the greatest criminal agent that ever lived. But he has 

no ambition and no energy.ʼ”
189

   

 

I Steven Moffat och Mark Gatiss BBC-serie har Mycrofts gestalt ändrats en hel del. Det är 

Mark Gatiss, en öppet homosexuell man, som spelar rollen som Mycroft. Första gången jag 
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såg Gatiss i sin roll trodde jag att han spelade rollen som Moriarty eftersom hans kropp 

speglade Holmes kroppsbyggnad precis som den gör i novellerna. Den här versionen av 

Mycroft sitter inte längre i en stol på en klubb. Han befinner sig utomhus och ibland på språng 

även om han för det mesta agerar spindeln i nätet och skickar andra att göra hans jobb. Denna 

Mycroft framstår mer aktiv i kontrast till den som presenteras i Memoirs. Kroppsidealen 

verkar idag vara ännu viktigare och dagens Mycroft är både iögonfallande bra klädd och 

plötsligt smal. En annan skillnad är att Mycroft i den här versionen är mer uttalad som 

Sherlocks överman, medan det i novellen framstår som att Sherlock visserligen har lägre i 

intellekt men utan tvivel är den manligare av de två, inte minst i fråga om kroppsideal, 

Holmes beskrivs vara ointresserad av fysisk aktivitet men samtidigt en god boxare. Godfrey 

refererar till både Holmes och Doyles egna boxningskunskaper. Att kunna slåss både med 

huvud och kropp var ideal för Doyle.
190

 Detta tycks väga upp Sherlocks sociala oförmåga. Att 

Sherlock följer upp sina deduktioner pekas här ut som en väsentlig skillnad till brodern 

Mycroft, som varken vill eller kan ta sig runt staden som Sherlock gör.  

 

För att återgå till 1890-talets Sherlock och Diogenesklubben, framstår även den vara ett 

mycket speciellt tillhåll. Kan det bero på kopplingen till den grekiska filosofen Diogenes som 

ansågs leva ett mycket anspråks- och behovs-löst liv? Denna koppling till Grekland och 

Showalters beskrivning av denna värld som ”the shadow of homosexuality that surrounded 

clubland and the nearly hysterical terror of revealing forbidden emotions between men”
191

 gör 

klubben till en speciell homosocial miljö. När Watson säger att han aldrig hört talas om 

Mycroft förklarar Sherlock: 

 

ʼThere are many men in London, you know, who, some from shyness, some from 

misanthropy, have no wish for the company of their fellows. Yet they are not averse to 

comfortable chairs and the latest periodicals. It is for the convenience of these that the 

Diogenes Club was started, and it now contains the most unsociable and unclubbable men 

in town. No member is permitted to take the least notice of any other one. Save in the 

Stranger's Room, no talking is, under any circumstances, allowed, and three offences, if 

brought to the notice of the committee, render the talker liable to expulsion. My brother 

was one of the founders, and I have myself found it a very soothing atmosphere.ʼ
192

 

 

Denna klubbmiljö som Doyle skapar är annorlunda från andra litterära bilder av 

mansklubbens medlemmar. Ofta är det högljutt, spelande, fest eller också ett rum för samtal 
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om för män känsliga ämnen som man vill eller måste hålla ifrån den privata sfären, fruarna 

och de officiella middagarna.
193

  

 

Även 221b Baker Street efterliknar klubben i sin utformning och är platsen för Holmes och 

Watsons homosociala umgänge. Kestner menar att inredningen av deras hem efterliknar 

klubbens och blir en slags miniatyrklubb.
194

 Det är en högst oproblematisk plats därför att 

hoten utifrån reduceras. Här kan maskuliniteten och relationen finnas utan att påverkas 

utifrån, skyddad från insyn. Det hushållsmässiga hotar alltid att feminisera maskuliniteter, den 

här sortens inredning kan sägas svara mot detta hot. 

Sexualitet 

Sexualiteten var något som livligt diskuterades under 1800-talet både inom och utanför 

fiktionens ramar. Synen på sexualiteten förändrades under seklet. Jonas Liliequist skriver att 

sexualitet som en naturlig böjelse stod obestridd men det fanns gränser för hur och på vilket 

sätt man fick bruka den.
195

 ”Sexualiteten var inte bara en naturlig drift, utan också en källa till 

livskraft som inte fick förslösas.”
196

 En ohämmad sexlust som tidigare uppfattats som en sorts 

omanlighet blev i och med medicinvetenskapens intåg istället betraktat som ohälsa och 

kroppsligt lidande, vilket i sin tur är sammankopplat med viljan att minska spridningen av 

veneriska sjukdomar.
197

 Kopplingen till kroppsliga ideal och rädslan för degeneration finns 

även här och om ens livskraft försvinner påverkar detta också karaktären. 

 

Finns det någon sexualitet representerad i Sherlock Holmesäventyren? Förvånansvärt lite, det 

råder en tystnad kring sexualitet. Samtidigt är historierna fyllda med relationer, äktenskap och 

romantiska tragedier. Familjen och äktenskapet var den moraliskt rätta sexualiteten, samtidigt 

existerade den sexuella dubbelmoralen, en mans otrohet var mindre farlig än en kvinnas.
198

 

Denna tystnad kring ämnet förefaller i en queerläsning vara högintressant, inte minst när 

Watsons beskrivning av Sherlocks vanliga karaktär lyder: “His aversion [min kurs.] to women 

and his disinclination to form new friendships were both typical of his unemotional character, 

but not more so than this complete suppression of every reference to his own people.”
199
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Formuleringen aversion to är intressant eftersom den så emfatiskt indikerar en avsmak för 

eller ovilja till. Norstedts engelsk-svenska ordbok översätter aversion med: motvilja, olust, 

avsmak, aversion, avoghet.
200

 Att Holmes är metodisk snarare än känslomässig är inte 

förvånande. Kontroll av passioner och att inte ge efter för begär definierar den manliga 

karaktären enligt Tjeder, men att detta kunde innebära en likgiltighet inför det som är en av 

medelklassens grundpelare: familjen, är underligt.
201

 Kestner vars material täcker in hela 

Holmes-utgivningen menar att Holmes ser på kvinnor inte med begär utan med en 

vetenskapsmans blick, han står främmande för deras motiv. I Valley of Fear säger Holmes ”I 

am not a whole-souled admirer of womankind as you are aware, Watson”.
202

 

 

Det är inte bara kvinnor som Holmes har svårt för. Han har även svårt att knyta nya 

vänskapsband. I novellen ”Gloria Scott” återberättar Holmes ett av sina tidiga mysterier för 

Watson. ”ʼYou never heard me talk of Victor Trevor?ʼ he asked. ʼHe was the only friend I 

made during the two years I was at college.ʼ”
203

 Holmes själv förklarar detta med att han inte 

är en social person, samtidigt har han förmågan att nå sina klienter. Utifrån relationen mellan 

Holmes och Watson och det som berättas i Gloria Scott verkar Holmes skapa djupare 

relationer när han väl formar dem. Detta gör Holmes och Watsons intima relation 

queerteoretiskt intressant. 

Holmes och Watson 

Att män formade nära vänskapsband är inte på något vis uppseendeväckande eller nytt. Jonas 

Liliequist skriver att detta var vanligt även inom en homosocial sfär. Däremot finns hela tiden 

frågan om var gränsen går för när den nära relationen glider över till att bli ett samkönat 

begär.
204

 Emellanåt är Holmes och Watsons relation nära denna gräns, samtidigt som de 

parodierar det heterosexuella paret. Enligt Butler kan en parodi såsom i mitt exempel 

blottlägga heterosexualiteten som det antagna naturliga originalet och det enda rätta begäret, 

genom att det återupprepas i en icke heterosexuell relation.
205

 Watson kallar deras 

gemensamma rum på 221b Baker Street för ”our sanctum”
206

. Sanktum är ett spännande 

ordval. Dels har vi den kyrkliga konnotationen men också betydelsen skyddad värld, i detta 
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fall en homosocial värld skapad för Holmes och honom själv, vilket understryker deras nära 

relation men presenterar samtidigt ett behov av att skydda detta rum från omvärldens insyn. 

 

Även efter det att Watson gift sig med Miss Morstan från romanen The Sign of Four fortsätter 

relationen mellan Holmes och Watson att vara intim, trots att de inte längre delar bostad. I 

”The Naval Treaty” som utspelas bara några månader efter Watsons bröllop beskriver han sin 

fortsatta inbladning i Holmes fall som ”privilege of being associated with”.
207

 Det förefaller 

naturligt att Watson även som gift man ska vara en del av Holmes detektivarbete.  I ”The 

Stockbroker’s Clerk” berättar Watson hur han köpt en praktik i Paddingtondistriktet. Detta 

gör att Watson måste bygga upp sin mottagnings rykte och därför inte finns i Holmes liv. Men 

när Holmes dyker upp hemma hos Watson blir det ett kärt återseende. 

 

ʼAnd I hope, alsoʼ he [Holmes] continued, sitting down in the rocking-chair, ʼthat cares of 

medical practice have not entirely obliterated the interest which you used to take in our 

little deductive problems.ʼ 

ʼOn the contrary,ʼ I answered, ʼit was only last night that I was looking over my old 

notes, and classifying some of our past results.ʼ 

ʼI trust that you don’t consider your collection closed.ʼ 

ʼNot at all. I should wish nothing better than to have some more of such experiences.ʼ 

ʼToday, for example?ʼ 

ʼYes, today if you like.ʼ 

ʼAnd as far off as Birmingham?ʼ 

ʼCertainly, if you wish it.ʼ 

ʼAnd the practice?ʼ 

ʼI do my neighbour’s when he goes. He is always ready to work off the debt.ʼ
208

 

 

Det finns ingen tvekan hos Watson att följa med Holmes. Inte ens den fasta platsen, hemmet, 

håller honom kvar. Watson kommenterar deras förändrade intima relation i ”The Final 

problem”. ”It may be remembered that after my marriage, and my subsequent start in private 

practice, the very intimate relations which existed between Holmes and myself became to 

some extent modified.”
209

 Samtidigt som Watson berättar detta uppstår samma situation igen 

där Holmes ber Watson följa med, den här gången någonstans på kontinenten, varpå han 

svarar. ”ʼThe practice is quiet,ʼsaid I, ʼand I have accommodating neighbour. I should be glad 
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to come.ʼ”
210

 Även när det presenteras en konflikt i deras intima relation, frun, framstår denna 

konflikt av mindre vikt. I ”The Final Problem” får vi bara veta om Mrs Watson att hon 

lägligen är på visit. Det finns en glidning mellan det berättade förhållandet och det instinktiva 

agerandet hos Watson. Det heterosexuella äktenskapet blir en kil i deras annars homosociala 

värld men den lyckas inte skilja dem åt. 

 

Den homosexuella panik som Sedgwick skriver om i Epistomolgy of the Closet försvinner 

delvis i och med Watsons äktenskap. Samtidigt visar citaten ovan på en mycket nära relation. 

Gränsen mellan det homosociala och det erotiska är fortfarande under förhandling. Inte minst 

då Watson återkommande känner sig tvungen att kommentera och definiera relationen. Dra en 

gräns. En sådan handling ingår i en politisk iakttagelse som enligt Sanna Karkulehto är 

grundläggande för en queerläsningen att identifiera.
211

 Denna gränsdragning blev inte minst 

aktuell under sista tredjedelen av 1800-talet påpekar Kosofsky Sedgwick eftersom det var då 

definitionen och klassificeringen av homo-/heterosexualitet växte fram.
212

Att det här finns en 

öppen fråga som stängs från spekulation, kvävs, tyder på att den homosexuella paniken finns i 

homosociala situationer och inte ens efter Watsons äktenskap är det helt över.
213

 Trots deras 

nya relation finns det fortfarande en intim och tyst relation mellan Holmes och Watson. Ett 

exempel på detta finns i ”The Reigate Squires” där Holmes varit sjuk och utnyttjar denna 

svaghet för att komma åt sanningen i fallet.  När han gör det sker det på bekostnad av sin nära 

väns känslor. När Holmes skriver fel tid (med flit men det vet inte Watson) på ett papper 

reagerar Watson: ”I was pained at the mistake, for I knew how keenly Holmes would feel any 

slip of the kind.”
214

 Denna tysta överenskommelse imiterar smärtdelningen från den klassiska 

heterosexuella kärleksromanen. Watson observerar alltid Holmes, kanske delvis på grund av 

dennes osociala karaktärsdrag och delvis i sin position som krönikör. Man kan också skönja 

en njutning i att förstå och intimt känna detta under till detektiv. ”I [Watson] could tell from 

his expression that he was on a hot scent, and yet I could not in the least imagine in what 

direction his inference were leading him.”
215

 Att hans klienter i det här fallet inte riktigt tror 

på den nervsjuka detektiven, bygger på triumfens ögonblick då Holmes avslöjar mysteriets 

lösning. Självfallet blir Watsons okunskap berättartekniskt viktig, samtidigt som den öppnar 
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för frågor om deras relationsstatus. Hade Holmes själv varit gift hade smärtdelningen varit 

införstått kamratlig.  

 

Berättelsen ”The Yellow Face” bryter mot det vanliga konceptet med Holmes triumferande 

deduktion. Den är enligt Watson med i samlingen Memoirs som ett exempel på ett av Holmes 

misslyckanden. Watson kommenterar denna urvalsprocess av exempelskisser som han kallar 

dem. Den här berättelsen får plats enligt denna fiktiva selektion för att den har en upplösning 

även om den inte ges av Holmes. Nederlag vävs ihop med deras personliga relation. Vi får här 

en kort insyn i Holmes och Watsons vardag:  

 

One day in early spring he had so far relaxed as to go for a walk with me in the Park, 

where the first faint shoots of green were breaking out upon the elms, and the sticky 

spearheads of the chestnuts were just beginning to burst into their fivefold leaves. For two 

hours we rambled about together, in silence for the most part, as befits two men who 

knew each other intimately.
216

 

 

Här är tystnaden uttalad och mer uppenbar än i tidigare exempel men av samma empatiska 

slag. Det här citerade partiet förfaller inte vara relevant för händelserna i berättelsen eller 

utgöra ett avgörande ögonblick, men är för queerläsning intressant då den säger något om 

deras relation.
217

 ”The Yellow Face” är den andra av Memoirs-historierna att publiceras vilket 

etablerar den intima relationen som centralt tema för hela Memoirs-samlingen. Att väva ihop 

manlig intimitet med naturen och våren förefaller lämna en hel del symbolik att analysera. 

Inte minst kopplingen till natur och knoppar och den smärtsamma och oönskade 

sexualiteten.
218

 Dessutom är parken en urban plats som förknippas med den hotande 

homosexualiteten, parken som förmodligen menas i citatet ovan är Hyde Park som allt som 

ofta benämns som The Park. Cook nämner parker och även de sportklubbar som fanns där 

såsom simklubben som höll till vid The Serpentine som ett givet ställe för homosexuell 

kontakt.
219

 I Hyde Park fanns prostituerade soldater.
220

 Trots det är den park som mest 

förknippas med homosexuella kontakter för perioden St. James, det var i det området som 

Wilde hade sitt ungkarlshem. Parker är en allmän plats dit män kunde gå tillsammans eller 

mötas utomhus utan social konsekvens.  
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Själva händelserna i ”The Yellow Face” kretsar kring det privata och prekära nämligen 

äktenskapliga problem. Grant Munro är mannen som söker upp Holmes för att få hjälp med 

äktenskapet men inte bara det utan också för att rådfråga en ”judicious man – as a man of the 

world”.
221

 Det är fruns underliga beteende den senaste tiden som får honom att rådfråga en 

rättvis och världsvan man. Både Holmes och Munro misstänker att frun har en älskare. Även 

om Munro själv framhåller att ”ʼthere is one thing that I want to impress upon you before I go 

any further, Mr Holmes. Effie loves me.ʼ”
222

 Här presenteras ett hot till det annars ohotade 

heterosexuella äktenskapet. Kvinnliga utomäktenskapliga relationer var ett verkligt hot inifrån 

mot mannens släkte, man ville inte ha oäktingar som gjorde anspråk. Däremot kunde mannen 

få roa sig. Denna form av dubbelmoral är vanlig inom rådgivningslitteratur som fanns 

framförallt mot slutet av 1800-talet.
223

 Monogamin ansågs vara en förutsättning för en 

kraftfull maskulinitet.
224

 Det är tydligt att Munros maskulinitet har fått en törn när han 

motvilligt ber Holmes om hjälp. Den här misstänksamheten visar sig vara ogrundad på det 

sexuella planet. Det frun gömmer är ett blandrasbarn som hon fått inom ett tidigare äktenskap 

i USA. Det mest oväntade i denna berättelse är inte att det monogama heterosexuella 

äktenskapet triumferar utan den lättnad som Munro känner inför upplösningen av mysteriet.  

 

ʼI ask you what is to become of us, my child and me?ʼ She clasped her hands and waited 

for an answer. 

It was a long ten minutes before Grant Munro broke the silence, and when his answer 

came it was one of which I love to think. He lifted the little child, kissed her, and then, 

still carrying her, he held his other hand out to his wife and turned towards the door.
225

  

 

Det finns trots allt utrymme för förhandling inom alla dessa idéer om maskulinitet, sexualitet 

och äktenskap. Tjeder påpekar att det är den inre karaktären, människans kärna, som avgör 

hur en person uppfattas och reagerar.
226

 För att uppfattas som manlig och överordnad är denna 

inre karaktär avgörande.
227

 Denna kärlekshandling är inte den man förutser då läsaren inser 

hur det hela sitter ihop. Trots det nämns berättelsen inte som särdeles uppseendeväckande. 

Det är spännande hur denna berättelse börjar med relationen mellan Holmes och Watson för 
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att sedan glida över till en diskussion om en annan komplicerad relation av äktenskap, kärlek 

och rasblandning.  

Känslolivet 

Även blickutbyten mellan Holmes och Watson noteras och ger en oväntad inblick i deras 

känslomässiga relation. När de skådespelar revisor och tjänsteman i ”The Stockbroker’s 

Clerk” och den misstänkte ropar ”ʼFor God’s sake leave me to myself!ʼ These last words shot 

out of him” varefter ”Holmes and I glanced at each other”.
228

 Blickarna mellan de båda 

huvudpersonerna förmedlar ledtrådar, humör eller som i detta fall en misstanke som är 

avgörande för berättelsen. Holmes förevisar sina kunskaper i att läsa Watson i ”The 

Cardboard Box”: 

 

ʼYou are right Watson,ʼ said he. ʼIt does seem a most preposterous way of settling a 

dispute.ʼ 

ʼMost preposterous!ʼ I exclaimed, and then suddenly realizing how he had echoed the 

inmost thought of my soul, I sat up in my chair and stared at him in blank 

amazement.[…] 

He laughed heartily at my perplexity. 

ʼYou remember,ʼ said he, ʼthat some little time ago when I read you the passage in one of 

Poe’s sketches in which a close reasoned follows the unspoken thoughts of his 

companion, you were inclined to treat that matter as a mere tour-de-force of the author. 

On my remarking that I was constantly in habit of doing the same thing you expressed 

incredulity.ʼ 

ʼOh, no!ʼ 

ʼPerhaps not with your tongue, my dear Watson, but certainly with your eyebrows.[…] I 

was very happy to have the opportunity of reading it off, and eventually of breaking into 

it, as proof that I had been en rapport with you.ʼ
229

 

 

Deras diskussion fortsätter inom samma ämne, fiktion kontra verkligheten vilket sätter stycket 

i en metakontext. Att Doyle ger en intertextuell referens till Poe är föga förvånande då C. 

Auguste Dupin-historierna är ett av de tidigaste exemplen på detektivromanen. 

 

Att Holmes tar upp kroppsspråket och ögonbrynen som en viktig detalj är tillsammans med 

deras  metadiskussion intressant då många beskrivningar som finns inkluderar kropp, 

framförallt hållning och utseenden, kanske främst för att skapa en urskiljning gentemot 

mottyper. I det här fallet används det i syftet tyst kommunikation. Här är det Holmes som 
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tolkar Watsons tystnad vilket är ovanligare, då det oftast är Watson som försöker läsa Holmes 

tystnad. Relationen mellan Holmes och Watson har uppfattats som ensidig. Herring Griswold 

skriver att: ”Where Holmes sneers at the emotionalism of most other characters, Watson feels 

able to express admiration for Holmes and love for women without a loss of masculinity.”
230

 

Hennes resonemang baseras på citeringar ur ”A Scandal in Bohemia” som är den första 

publicerade novellen. Hon summerar Holmes känsloliv som att det inte är honom likgiltigt 

men opassande.
231

 Jag är av en annan uppfattning. Uppenbarligen ser Holmes andra 

människors känsloliv som en bra utgångspunkt för sin deduktion, men han själv varken vill 

eller kan lägga energi på det. Attityden från Holmes förändras något från den första novellen i 

The Adventures of Sherlock Holmes till de senare berättelserna. I Memoirs finns en utveckling 

både av Holmes förmåga men också av hans inre känsloliv. Kestner menar att just 

utvecklingen av en serie är avgörande för det han menar är Doyles maskulinitetsprojekt. Inom 

denna serie kan Doyle låta Watson och Holmes diskutera det maskulina under en längre 

period.
232

 Relationen Watson-Holmes växer och omförhandlas hela tiden. Ofta sker detta i 

periferin, detaljerna och den tysta kommunikationen. Holmes lägger trots allt ner en hel del 

känslor i sin relation med Watson, även om denne ibland får lida för hans detektivkonst.  

 

När Holmes liv är i fara i ”The Final Problem” är Watson den han vänder sig till. När Holmes 

dyker upp hemma hos Watsons är han nervös och har blodiga händer. Och som jag nämnde 

innan tvekar inte Watson att följa med Holmes till en icke fastställd destination på 

kontinenten. Holmes säger: ”ʼYour memoirs will draw to an end, Watson, upon the day that I 

crown my career by the capture or extinction of the most dangerous and capable criminal in 

Europe.ʼ”
233

 Här finns en emotionell underton, som bygger upp för det abrupta slutet. I ”The 

Final Problem” är att Watson summerar händelserna i efterhand. Berättelsen får sitt 

känslomässiga klimax med Holmes brev adresserat till Watson: 

 

My dear Watson [it said], I write these few lines through the courtesy of Mr. Moriarty, 

who awaits my convenience for the final discussion of those questions which lie between 

us.[…] I am pleased to think that I shall be able to free society from any further effects of 

his presence, though I fear that it is at a cost which will give pain to my friends, and 

especially, my dear Watson, to you. I have already explained to you, however, that my 

career had in any case reached its crisis, and that no possible conclusion to it could be 

more congenial to me than this. Indeed, if I may make a full confession to you, I was 

quite convinced that the letter from Meiringen was a hoax, and I allowed you to depart on 
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that errand under the persuasion that some development of this sort would follow.[…] I 

made every disposition of my property before leaving England, and handed it to my 

brother Mycroft. Pray give my greetings to Mrs. Watson, and believe me to be, my dear 

fellow, 

Very sincerely yours, 

Sherlock Holmes 
234

 

 

Det här är ett exempel på den beräknande kylan hos Holmes; han gör en poäng av att lämna 

brevet i sitt cigarettetui av silver som han vet att Watson kommer hitta. Han lämnar aldrig 

saker i oordning och behåller kontrollen, som en man ska, över sin egen historias slut. På sätt 

och vis är det här en av de mest känslomässiga gester som Holmes gör för Watson. Herring-

Griswold menar att just detta sätt att inte uttala sina känslor är kopplat till dåtidens syn på 

maskulinitet. Hennes syn på relationen mellan Holmes och Watson är att Holmes är den mer 

maskulina av de två och att Watson därför inte reagerar på hans känslomässiga kyla.
235

 Jag 

uppfattar det inte som kyla utan som gränsdragningen av deras känslomässiga relation. Ett sätt 

att försäkra sig om att aldrig lockas att gå över den gräns mellan det sociala och erotiska som 

Liliequist menar finns i vänskapsrelationer.
236

  

Möjlig asexualitet 

Det finns egentligen ingen passion hos Holmes även om det finns en uppenbar intim relation 

med Watson, som Holmes värderar högt.  Det säger egentligen inte mycket då homosexuella 

handlingar 1894 var straffbart både i handling och vid misstanke i och med Labouchère 

Amendment och anklagelser om ”gross indecency”. Men det finns ytterligare en 

queerteoretiskt möjlighet, ett nytt spår, tanken om Holmes asexualitet. Herring Griswold 

skriver om Holmes känsloliv: ”He presents himself as a thinking rather than feeling 

character.”
237

 Hennes syn delas av flera forskare och skribenter. Inte minst på nätforum 

florerar diskussioner kring Holmes sexualitet eller avsaknad av den. 

 

Kestner menar att ett genomgående tema i hela Holmes-utgivningen är att man särskiljer 

kvinnor från män som väsensskilda och kvinnor är något som inte ens Holmes förstår sig på. 

Han avfärdar en känslomässig relation helt med orden ”my brain has always governed my 

heart”.
238

 Trots att detta citat sitter samman med uppfattningen om kvinnor säger det som sagt 
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ingenting om Holmes verkliga begär eller passioner. Sexualiteten, i alla fall den uttalade, var 

under sena 1800-talet endast representerad av ett heterosexuellt begär.
239

 Att det är kvinnor 

och passion man talar om ter sig naturligt, det finns inga andra alternativ. Holmes sexualitet 

förblir ett ämne som forskare såsom bland andra Kestner och Herring Griswold inte bereder 

någon plats för i sina studier. Tigandet kring gör att man lätt uppfattar Holmes som 

heterosexuell snarare än asexuell eller avhållssam. 

 

The Guardian tar, i samband med att BBC:s Sherlockserie, upp asexualitet och 

representationen av dessa individer och hur denna närvaro börjat synliggöras i samhället. 

 

Asexuality, defined as the absence of sexual attraction, is hardly anything new, but what 

is new is that people are discussing it in public. Historical figures who were possibly or 

probably asexual didn't have a framework for talking about their orientation and lived in 

an era where asexuality, like homosexuality, would have been regarded as an aberration 

rather than a natural human variation. 
240

 

 

Det vill säga all sexualitet som inte är heterosexuell skulle vara svår att skriva om för Doyle, 

även om han som läkare kan ha varit medveten om dess existens. Ser man dessutom Doyles 

verk som ett maskulint projekt likt Kestner förefaller inte avsaknaden av en sexuell 

orientering underlig. Finns det inga alternativ behöver det inte kommenteras. Det betyder inte 

att det inte finns motsägelser som kan ses som queera, snarare tvärtom. Öppningar kan finnas 

överallt i korsningar mellan kön, sexualitet eller andra identitetskategorier påpekar 

Karkulehto.
241

 Holmes identitet kan definitivt passa in som ett maskulint asexuellt ideal. 

 

Däremot kan man spåra en ovilja att sexualisera Holmes. Både Kestner och Herring Griswold 

ifrågasätter egentligen inte sexualiteten hos Holmes. Det finns nästan en vilja att 

heterosexualisera honom. Kanske inte alltid medvetet utan som ett vanligt antagande, därför 

att man inte ser bortom det förväntade. Däremot tar de båda upp hans annorlunda förhållande 

till kvinnor. Herring Griswold menar att: ”He only becomes emotionally involved in a case 

when a woman, who is nearly always a helpless innocent, is attacked.”
242

 Visst blir han 

emotionellt inblandad i fall som har kvinnliga klienter, men han är lika känslomässig i ”The 
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Final Problem” som är uteslutande homosocialt maskulin. Likaledes tappar han intresset för 

fallet i ”The Cardboard Box” när det visar sig vara en enkel otrohetshistoria. Passionslösheten 

som färgar dessa noveller gör att jag förstår att människor på Asexual Visibility and 

Education Networks (AVEN) forum diskuterar om Holmes är en möjlig historisklitterär 

representation. Här uttrycks ett visst missnöje med den nya BBC-seriens sätt att ge Holmes ett 

sexuellt begär, ett heterosexuellt sådant till Irene Adler (som i denna tolkning är öppet 

lesbisk).
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Slutdiskussion 

Som jag skrev utifrån Holmes egen maxim i min inledning handlar min uppsats om att visa att 

det osannolika finns inom texten. Den värld Holmes lever i är i högsta grad homosocial, till 

och med hans rum på 221b Baker Street är en mansklubb i miniatyr. Trots att forskare som 

Godfrey menar att det är en uppenbar homosocial värld så saknas queerläsningar av Holmes-

berättelserna. Detta trots att den homosociala samvaron enligt Kosofsky Sedgwick under 

1890-talet färgas av paniken för det homosexuella och ständigt har ett behov att definiera sig. 

En given skärningspunkt för ett queerteoretiskt studium trodde jag när jag inledde mitt 

projekt. 

 

Jag har under min maskulina queerläsning försökt väva ihop dessa båda perspektiv utifrån 

min frågeställning: Hur porträtteras Sherlock Holmes och Watsons sexualitet och 

maskuliniteter inom ramen för texten? Holmes och Watson är väldigt olika maskuliniteter och 

i deras relation skapas inom texten en diskussion om manlighet, karaktär och sexualitet. Även 

i relation till sina klienter och de kriminella mottyperna finns denna form av dynamisk 

diskussion i och med den exkludering som sker mellan Holmes och Watsons respektive 

manligheter kontra andra personer i novellerna.  

 

Om man likt Kestner ser Holmes-berättelserna som ett medvetet maskulinitetsprojekt blir 

denna form av diskussion i högsta grad medveten. Även om man väljer att se det som ett 

sådant finns det brott och skeva partier som vid en queer mothårsläsning uppmärksammar de 

motstridigheter och tysta partier som finns i texten, inte minst i den tysta kommunikation som 

sker mellan Holmes och Watson. Deras relation är komplex. Holmes ständiga depressioner 

och nervsjukdomar hotar ständigt att feminisera honom. Det är alltid Watson som kommer till 

Holmes undsättning. Även efter det att Watson gift sig, är det till honom som Holmes vänder 

sig. Watson å sin sida tar gladeligen emot honom, han har till och med ett ungkarlsrum inrett i 

sitt äktenskapliga hem. Fru Watson syns inte i texten alls, hon förblir frånvarande. Trots sina 

sammabrott lyckas Holmes lösa de fall som han åtar sig. De återkommande depressioner och 

nervösa sammanbrott som drabbar honom är högst komplicerade att tolka. Å ena sidan är han 

en deduktiv triumferande manlig maskin, samtidigt som han råkar ut för sammanbrott, tristess 

och depression, vilket hela tiden riskerar att feminisera honom.  

 



62 

 

I Memoirs finns det två historier där Holmes inte lyckas. Det är bara ”The Yellow Face” som 

beskrivs som ett misslyckande av Watson i sin berättarroll och det beror på att berättelsen 

löser upp sig själv utan Holmes direkta påverkan. Det andra misslyckandet kommer i ”The 

Final Problem” då det konstateras att både Holmes och Moriarty har störtat ner för 

Reichenbachfallen. Här lämnas misslyckandet utan kommentar av Watson. Moriarty är som 

en spegelbild av Holmes intellektuellt och till viss del kroppsligen. De står på var sida om 

moralen. Deras abstrakta duell utkämpas på liv och död. Duellen får ingen vinnare. Istället 

avslutas novellen med ett känslomässigt brev från Holmes till Watson: ”I am pleased to think 

that I shall be able to free society from any further effects of his presence, though I fear that it 

is at a cost which will give pain to my friends, and especially, my dear Watson, to you.”
243

  

 

Att rädda samhället från de kriminella är viktigare än Holmes eget liv, samtidigt som han är 

medveten om att detta kommer skada Watson. Holmes uttryckssätt i citatet ovan är mer 

känslosamt än han vanligen framställs. Vanligtvis är han sin egen person och det är ett viktigt 

karaktärsdrag hos honom. Han är ekonomiskt oberoende, han behöver inte följa lagen till 

punkt och pricka som polisen måste eftersom han agerar som privatdetektiv. Dessa 

egenskaper gör honom till en god manlig förebild. Det fanns en rädsla hos män under det sena 

1800-talet för att domineras och ägas av andra personer. Det syns tydligt i de skamsna uttryck 

som en del av de manliga klienterna har när de uppsöker Holmes. Deras kroppsspråk 

signalerar oro och nervositet. Det är inte bara att ägas av någon som hotar, i dessa ögonblick i 

Holmes homosociala rum finns också paniken inför homosexualiteten.     

 

Denna homosexualpanik var utbredd och den kopplas till sjukdom och faran med att 

feminiseras. Varje association med dessa fenomen var farlig. Det märks i texten då alla 

relationer måste skrivas ut och definieras. Sjukdom är något som ofta markerar mottyperna. 

Det finns en skillnad mellan de sjukdomar som är medfödda eller hos de moraliskt goda 

kontra de som drabbar en mottyp. Kopplingen mellan att vårda kroppen och vilken karaktär 

en människa innehar är tydlig. Lika markerad skillnad görs gentemot kvinnor. Kvinnor kan 

också inneha karaktär men deras förblir odefinierad även om goda egenskaper som beröms är 

lojalitet och stark moral. Det finns helt klart en tanke om att en god kvinna kan lyfta en 

omanlig man men en självisk och omoralisk kvinna kan leda män och kanske hela samhället i 

fördärvet. Det är en mycket misogyn syn. Kosofsky Sedgwick visar hur det under slutet av 
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1800-talet växte fram ett nytt sorts ungkarlsideal i staden. De rörde sig bort från kärnfamiljen 

och mot individuella och narcissiska ideal, där de demoniserade kvinnor.  

 

Denna ungkarlsstatus är problematisk på flera sätt. I staden fanns många fällor och 

Labouchèrelagen som förbjöd misstanken om homosexuell kontakt med män ökade paniken 

och osäkerheten som redan fanns inom de homosociala förbindelser som män hade. Det var 

därför svårt att överhuvudtaget ta upp något begär som inte var heterosexuellt. När det gäller 

Holmes begär finns ännu en dimension av svårighet. Det är Watson som är både berättare och 

oftast fokalisator i texten vilket begränsar vår insyn i Holmes motiv. Hans återkommande 

depressioner och kokainmissbruk kommenteras aldrig av Holmes själv utan det är Watsons 

externa bedömning som delges läsaren. Här skulle det kunna rymmas vad Judith Butler kallar 

genusmelankoli och en internaliseringsprocess som riktas mot Holmes jag. Han har helt klart 

självdestruktiva drag även om texten varken bekräftar eller förnekar orsaken till dessa eller 

om Holmes ens innehar något begär.  

 

Herring Griswold sammanfattar Holmes känsloliv som: ”He presents himself as a thinking 

rather than feeling character.”
244

 Hon menar att han är en god medelklassman som inte 

besvärar läsaren med sina begär. Men gör han verkligen inte det? Holmes har inget uttalat 

begär men det är som sagt inte underligt då endast det heterosexuella alternativet finns. 

Varken homosexualitet eller någon annan form, såsom asexualitet, är möjlig för Holmes. 

Denna avsaknad av begär har också samband med tanken om karaktär och för Holmes 

intellekt krävs frihet från familjens bojor. Även om begreppet karaktär egentligen aldrig 

definieras utan uppkommer utifrån ett antal negationer är det en motsats till passionen. 

Passionen kopplas till det kvinnliga och är inget önskvärt hos en man. 

 

Sherlock Holmes person förblir ett undflyende mysterium. Jag uppfattar inte Holmes och 

Watsons relation som begärslös och heller egentligen inte kamratlig utan något mer och 

djupare då Holmes enlig egen utsago har svårt för relationer. Vi får aldrig hans handlingar 

direkt utan de kommer alltid till oss genom hans ständige krönikör Watson. Texten rymmer 

många tystnader, inkonsekvenser och krystade omskrivningar. Vi kommer aldrig Holmes nära 

nog för att kunna utesluta det omöjliga och därmed förstå honom fullt ut. Texten innehåller 

många hål och lämnar oss med obesvarbara frågor om både maskulinitet och sexualitet.  

                                                 
244

 Herring Griswold, s. 23. 
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