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Stäppvargens mask

- En queerteoretisk undersökning av Herman Hesses Der Steppenwolf
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Inledning
Trots att det numera är över sjuttio år sedan Herman Hesses Der Steppenwolf för första

gången publicerades är den idag mer aktuell än någonsin, med tanke på det växande intresset

för feministisk forskning och genusteori.1 I en miljö fylld av musik, jazz, dans, maskerader,

sexuella relationer, magiska teatrar, mystiska skyltar och underliga böcker berättar Hesse om

den själsligt vilsne Harry Haller som, tyngd av djupa existentiella funderingar, stiftar

bekantskap med den unga kvinnan Hermine. Hon tycks först vara Harrys motsats, hon verkar

kunna ta vara på livets glädjeämnen och leva livet fullt ut, men det visar sig snart att de har en

hel del gemensamt. Hermine tar med sig Harry på en omvälvande färd genom vindsrum,

jazzklubbar, värdshus och maskeradbaler, i jakten på lyckan och en egen identitet. Genom

Hermines androgyna drag så introduceras genusproblematiken tidigt i boken, för att sedan

följa och knytas samman med handlingen ända in i slutet.

Der Steppenwolf fångade mig från första läsningen och har blivit mer fascinerande för

varje omläsning. Hesses mystiska berättarstil blir effektfull och fängslande i kombination med

djupdykningarna i den högaktuella genusproblematiken. Trots den uppenbara

problematiseringen av kön och genus i Der Steppenwolf finns det här ett stort tomrum i

Hesseforskningen. Det är en del av detta tomrum som jag ämnar fylla med min uppsats.

Disposition

Efter att syftet med min uppsats, och tillhörande frågeställningar, har presenterats kommer jag

att gå igenom den teori och metod som jag ska använda mig av. Därefter följer en

sammanfattning av den forskning som sedan tidigare finns kring mitt uppsatsämne.

Analysavsnittet är uppdelat i fem olika huvudrubriker, där de fyra första behandlar Hermine

och hennes förhållande till genusrollerna. Därefter följer ett avsnitt om maskeraden som

funktion och symbol, ur ett genusproblematiserande perspektiv. Efter analysen kommer jag att

göra en snabb genomgång av mina analysresultat i en slutdiskussion. Avslutningsvis kommer

ett kortfattat sammandrag av hela uppsatsen presenteras i en sammanfattning. Ett kort referat

av grundtexten Der Steppenwolf finns bifogat som en bilaga, allra sist i uppsatsen.

                                                
1 Hermann Hesse, Der Steppenwolf, (1927), München 1966.
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Syfte

Den karaktär i Der Steppenwolf som tydligast och på flest sätt experimenterar med och

överskrider de traditionella genusrollsgränserna är Hermine, vilket gör henne till bokens

intressantaste karaktär, vid sidan av huvudpersonen Harry Haller,  ur ett

genusproblematiserande perspektiv. Två av bokens mest framträdande motiv är just

genusproblematiken och maskeraden. Därför blir mitt syfte med denna uppsats att först

undersöka hur Hermine och Harry Haller förhåller sig till genusidentiteter och sedan ta reda

på om det finns någon koppling mellan bokens genusproblematik och maskeradmotivet.

Mina huvudsakliga frågeställningar i analysen är:

• På vilket sätt speglas genusidentiteterna i karaktären Hermine och hur förhåller hon
sig till dem?

• Hur förhåller sig Hermine och Harry Haller till varandra och hur förhåller sig Harry
till genusidentiteterna?

• Finns det något samband mellan könsrollerna och maskeraden? Vilket samband är det
i så fall?

Teori och metod
Jag kommer att använda mig av en konstruktivistisk feministisk teori och metod, med

utgångspunkt i Judith Butlers queerteori.

1990 publicerades Judith Butlers banbrytande bok Gender Trouble, som har lämnat

stora avtryck i genus-, hbt- och feministisk forskning. 2 Queerteorin handlar på det mest

grundläggande planet om brytandet av heteronormativa mönster. Enligt Butler finns det inga

naturliga eller ursprungliga kön eller genus, alla sådana beteckningar är konstruerade.

Hermine i Der Steppenwolf går på olika sätt utanför de traditionella binära könsrollerna - där

män och kvinnor är strikt åtskilda - och bryter därmed mot heteronormativiteten, vilket gör att

Butlers queerteori kommer till användning här. Det som gör Butler än mer relevant för min

uppsats är resonemanget kring det konstruerade könet och genuset, som kan appliceras på

analysen om det eventuella sambandet mellan genusrollerna och maskeraden.

Att Butlers texter är oerhört komplicerade och svårgripbara råder det ingen tvekan om.

Istället för att läsa in mig på hela Gender Trouble har jag därför begränsat mig till att göra

neddykningar i de avsnitt som har störst relevans för min undersökning. Det utdrag från

Gender Trouble som har översatts till svenska och som finns med i den feministiska

textantologin feminismer har tillsammans med Tiina Rosenbergs bok Queerfeministisk agenda

                                                
2 Judith Butler, Gender Trouble, (1990), New York och London 1999. Hbt är en förkortning för HomoBiTrans.
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varit till stor hjälp som en introduktion till Butlers texter och teorier.3 Efter att jag har gått

igenom Butlers Gender Trouble har det också visat sig att de avsnitt som varit mest relevanta

för min uppsats är just de som har översatts till svenska i antologin feminsimer.

Queerteori

Queerteori är, i likhet med så många andra teoretiska bildningar, inte enhetlig och den bygger

inte heller på någon direkt systematik. Den stora gemensamma nämnaren inom all queerteori

är det kritiska förhållningsättet till heteronormativiteten.4

Heteronormativitet innebär förenklat att man antar att alla människor är heterosexuella

och att ett heterosexuellt leverne är det normala och naturliga.5 Genom att fungera som något

normalt – något normativt – blir heterosexualiteten en förtryckande institution där allt och alla

som hamnar utanför dess definition av normalitet blir något ickemänskligt och maktlöst.6 De

som inte passar in i de heteronormativa mallarna utsätts regelbundet för straffåtgärder.7 Det

heteronormativa förtrycket agerar och utövar sin makt i första hand genom språket, som i sin

tur genomsyrar samhällets alla instanser. Genom att namnge saker – till exempel

könskategorierna man och kvinna – definierar, bestämmer och dominerar

heteronormativiteten.8 Personer som befinner sig i ett sådant socialt överläge behöver i princip

aldrig förklara sin position, medan de i underläge ständigt tvingas förklara och försvara sin

sociala tillhörighet, både för sig själva och för omvärlden.9 Normerna utgör i praktiken

osynliga lagar och regler som först blir urskiljbara när någon bryter mot dem. I normer

innefattas alltid krav på människor att följa de normerade reglerna. För dem som inte lever

upp till de heteronormativa normerna blir normerna både ett förtryck i sig och en förutsättning

för annat förtryck i form av bland annat sociala och ekonomiska hinder och begränsningar.10

Heterosexuell matris och konstruktivism

Heteronormativiteten står i stark förbindelse med det för den butlerska queerteorin centrala

begreppet den heterosexuella matrisen, som Tiina Rosenberg förklarar såhär:

Butlerismens förmodligen mest omtalade och kända begrepp, den heterosexuella matrisen innebär
”/.../en hegemonisk/epistemisk modell av genustydlighet som förutsätter att begripliga kroppar

                                                
3 Judith Butler, ”Subversiva kroppsakter”, feminismer, red. Lisbeth Larsson, översättning Sven-Erik Torhell,
Lund 2005, s. 147-176. Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda, Stockholm 2003.
4 Rosenberg, s. 12f.
5 Ibid., s. 100.
6 Butler, "Subversiva kroppsakter", feminismer, s. 148.
7 Ibid., s. 174.
8 Ibid., s. 150ff.
9 Rosenberg, s. 18.
10 Ibid., s. 110.
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måste utgå från ett stabilt kön (det maskulina uttrycket manlighet, feminina kvinnlighet) som
definieras genom motsatser och hierarkiskt definierat genom den obligatoriska
heterosexualiteten.” Enligt Butler är den heterosexuella matrisen central för definitionen av det
socialt godkända respektive icke-godkända. För att uttrycka det enkelt: kroppar är inte begripliga i
sig utan kulturen skapar begripliga kroppar genom den heterosexuella matris som kräver en
genusordning med två tydligt identifierbara kön/genus: ett kvinnligt/feminint och ett
manligt/maskulint. När den kulturella puts som är knuten till kön/genus väl knackats bort återstår
människor hänvisade till heterosexualitet.11

    

Något av det som Butler vänder sig starkast mot är det binära uppdelningssystemet av

könen/genusen, där de enda två möjliga variablerna är man och kvinna. Som förstås av citatet

kring den heterosexuella matrisen så är det inte bara det sociala genuset som Butler vänder sig

mot, hon hävdar även att det biologiska könet är ett resultat av sociala konstruktioner.

Könsidentiteter skapas genom en ”stiliserad upprepning av akter” och kan precis som det

sociala genuset uppstå i fler former än endast de binära ”man” och ”kvinna”.12 Det finns alltså

inget ursprungligt eller naturligt genus eller kön, det finns därför inte heller något sant eller

falskt genus, inget som är mer rätt eller normalt än något annat. Butler är med andra ord

radikalt konstruktivistisk. Antalet möjliga genus är i princip obegränsat.13

Queer och ”drag”14

Enligt Butler är dragshowen ett av de viktigaste och mest användbara instrumenten som finns

för att synliggöra, parodiera och i längden frigöra sig från de konstruerade binära

genusrollerna.15

Dragshowen spelar på distinktionen mellan aktörens anatomi och det genus som föreställs. Men vi
står faktiskt inför tre tillfälliga dimensioner av en betecknande kroppslighet: det anatomiska könet,
genusidentiteten och genusföreställningen. Om aktörens anatomi skiljer sig från aktörens genus
och båda dessa skiljer sig från det genus som föreställs, så pekar denna föreställning på en
dissonans inte bara mellan kön och föreställningen utan även mellan kön och genus och mellan
genus och föreställning.16

På så sätt blottlägger dragshowen de heteronormativa föreställningarna om sanna och

naturliga genus och avslöjar dem som konstruerade illusioner. Samtidigt som dragshowen

imiterar genus så visar den implicit också att, det som naturligt ansedda, genuset i själva

verket också är något imiterat och tillfälligt. Dragshowen imiterar inte ett original, utan en

                                                
11 Ibid., s. 71.
12 Ibid., s. 71 och 74.
13 Butler, ”Subversiva kroppsakter”, feminismer, s. 176.
14 Ordet ”drag” – som i ”dragshow” – kommer genom hela uppsatsen skrivas ut med citationstecken, för att
undvika förväxling med det svenska ordet drag, som i ”vinddrag”.
15 Ibid., s. 171ff.
16 Ibid., 172.
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konstruerad idé och parodierar denna föreställning och illusion om att det skulle finnas något

ursprungligt genus.17

Queerteoretisk metodik

Med hjälp av de queerteoretiska resonemangen kring heteronormativitet, konstruktivism och

dragshow ska jag analysera hur Hermine förhåller sig till genusidentiteter och huruvida

genusproblematiken kan kopplas till bokens maskeradscener. Jag kommer i min undersökning

ligga tätt inpå texten, jag ska alltså göra en queerteoretisk närläsning av boken. Hermine och

Harry kommer att analyseras med följande frågor som redskap:

• Hur föråller sig Harry Haller och Hermine till heteronormativiteten?

• Finns det något hos dem som stärker de konstruktivistiska genusresonemangen?

• Kan bokens maskeradscener kopplas samman med queerteorins konstruktivism och

dragshowresonemang?

Forskningssammanfattning
Hermann Hesse har under långa perioder haft ett lågt anseende i litteraturvetarkretsar, vilket

har lett till att forskningen kring hans verk inte har varit så omfattande, berättar David G.

Richards i sin bok Exploring the Divided Self – Herman Hesse’s Steppenwolf and its Critics.

I boken går Richards igenom forskningen kring Der Steppenwolf fram till 1996 och gör

grundliga neddykningar – med referat, utdrag och diskussioner – i de centrala verken. Han

kommer fram till att framförallt Der Steppenwolf vid olika tillfällen har fått rejäla uppsving i

läsandet, bland annat inom den amerikanska hippierörelsen på 1960- och 70-talet.18

Forskningen som har bedrivits kring Der Steppenwolf var till en början väldigt biografiskt

inriktad, för att efter 1950-talet inrikta sig mer och mer på jungianska psykoanalytiska

tolkningar.19 Der Steppenwolfs förhållande till bland annat magi, Freud, Thomas Mann,

Goethe, romantisk litteratur, antik grekisk mytologi och romanstruktur har också analyserats,

ofta i kombination med de jungianska teorierna.20 Feministiska och genusproblematiserande

                                                
17 Ibid., s. 171ff.
18 David G. Richards, Exploring The Divided Self – Herman Hesse’s Steppenwolf and its Critics, 1996 New
York, s. IX och 1ff.
19 Ibid., s. 143ff.
Se bland andra Emanuel Maier i sin The Psychology of C. G. Jung in the Works of Hermann Hesse, Egon
Schwarz i artikeln “Zur Erklärung von Hesses ‘Steppenwolf’” och Helga Esselborn-Krumbiegel i boken
Hermann Hesse, Der Steppenwolf : Interpretation. (Richards, s. 51, 68, 112 och 141; Helga Esselborn-
Krumbiegel, Hermann Hesse, Der Steppenwolf : Interpretation, 1988 München, bland annat s. 14.)
20 Richards. Se bland annat Schwarz i artiklen “Zur Erklärung von Hesses ‘Steppenwolf’”, Kenneth Lacoy
Golden i The Problem of Opposites in Five Fictional Narratives: Jungian Psychology and Comparative

Mythology in Modern Litterature och Theodor Ziolkowski i bland annat Herman Hesse’s Steppenwolf: A Sonata

in Prose.  Richards, s. 44ff, 51, 68, 128f och 140.
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undersökningar av boken är dock i det närmaste obefintliga. Hermines androgyna och

hermafroditiska drag nämns i förbigående hos några av Hesseforskarna, men nästan

uteslutande så nära sammanknutet med de jungianska teorierna att resonemangen blir

irrelevanta för min undersökning.21

Det stora undantaget vad det gäller genusproblematiserande forskning kring Der

Steppenwolf är Gertrud Lehnerts kapitel ”Über Hermines Androgynie im Steppenwolf” i

boken Maskeraden und Metamorphosen : als Männer verkleidete Frauen in der Literatur.22

Lehnert tar upp det faktum att Hermine genomgående beskrivs med androgyna drag och

hur detta påverkar hennes förhållande till Harry. Den största delen av Lehnerts analys

behandlar Hermines död och motiven till den. Hon tolkar det som att Harry genom att ta livet

av Hermine också dödar sin egen dödslängtan och sin bisexualitet, vilken han har levt ut

genom henne. Att det på bokens allra sista sidor inte förekommer någon kvinna, tolkar

Lehnert som att Harrys framtid kommer att präglas av en patriarkalt mansidentifierad framtid

där samvaron med män - som Lehnert beskriver som snarare homosocial än homosexuell -

kommer dominera.23 Med andra ord gör Lehnert en tolkning av Der Steppenwolf, där

heteronormativiteten och patriarkatet segrar över de genusgränsöverskridande tendenserna.

Analys

Hermines mångtydiga genusidentitet

Karaktären Hermine ifrågasätter och bryter mot heteronormativiteten – det som genom den

heterosexuella matrisen tolkas som normalt - på ett flertal sätt i Der Steppenwolf. Jag har valt

att dela in hennes normbrott i två skilda huvudrubriker – den mångtydiga genusidentiteten

inklusive bisexualiteten och Harry Hallers feminina sidor.

Även om det klarläggs i texten att Hermine är en kvinna, åtminstone inom fiktionens

ramar på ett relativt ytligt plan, så råder det ofta en mångtydighet kring hennes genusidentitet.

Hon går på så sätt utanför de heteronormativa reglerna för vad och hur en kvinna ska vara.

Redan vid Hermines och Harrys andra möte, på restaurangen, så betonar Hesse

Hermines pojklikhet flera gånger. Hon påminner till det yttre mycket om Harrys

barndomskamrat Hermann. På grund av denna likhet lyckas Harry på första försöket gissa

                                                
21 Se bland annat Richards, s. 62f och 135.
22 Gertrud Lehnert, ”Über Hermines Androgynie im Steppenwolf” i författarens Maskeraden und

Metamorphosen : als Männer verkleidete Frauen in der Literatur, 1994 Würzburg, s. 266-270.
23 Ibid., s. 266ff.
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hennes namn.24 Hermines ansikte och hår beskrivs också som pojkaktiga.25 Den lock som hon

har vid sin tinning utstrålar både gosslikhet och hermafroditism. Locken blir sedan en

återkommande symbol för hennes maskulina drag och mångtydiga genusidentitet.26

Under maskeraden uppträder Hermine först utklädd till man och hon gör det så

trovärdigt att Harry inte ens känner igen henne utan tar henne för en främmande yngling. När

Hermine gett sig till känna för Harry leker de manliga rivaler, som dansar och uppvaktar

samma kvinnor på maskeradens dansgolv.27

Flera av hennes egenskaper betonar tydligt hennes genusmångtydighet, då de samtidigt

kan uppfattas som maskulina och moderliga, till exmpel ”diese etwas tiefe, gute Stimme, eine

mütterliche Stimme” och ”dem mütterlichen Befehl”.28 Hon har en djup och ofta befallande

röst och hon är dominant, bestämmande och auktoritär.29 En annan gång liknar Harry

Hermine både vid en ”Kamerad” och ”Schwester”, där ”mein Kamerad” är en maskulin form

på tyska medan ”Schwester” självklart är feminint.30

Vid ett par tillfällen sägs det till och med rakt ut att det är något hermafroditiskt över

Hermine. Hennes gosslika lock sägs utstråla hermafroditisk magi och när Harry slutligen blir

attraherad av och förälskad i henne så skriver han – som bokens fiktiva berättarjag - att det till

stora delar är hennes hermafroditiska charm som fångar honom.31 Precis som Gertrud Lehnert

påpekar gör Hesse Hermines androgynitet, även om jag snarare skulle kalla den

genusmångtydighet, till ett genomgående mönster i Der Steppenwolf.32

Förutom att karaktären Hermine uppvisar en konkret genusmångtydighet genom att

uppträda i olika genusfärgade roller – som pojke, manlig rival, auktoritär man,

omhändertagande och bestämmande moder, syster, kamrat och hermafrodit – så präglas också

hennes sexualitet av överskridandet av heteronormativa gränser, där sexualiteten är kopplad

till det reproduktiva syftet. Hon är väldigt öppen i sin sexualitet och har sex med vem hon vill,

både kvinnor och män. Maria och Hermine har ett sexuellt förhållande ihop och de ingår

                                                
24 Hesse, Der Steppenwolf,  s. 90.
25 Ibid., s. 73.
26 Ibid., s. 92.
27 Ibid., s. 139f.
28 Ibid., s. 78. Översättning av citaten: ”den där litet djupa, goda rösten, en moderlig röst” och ”den moderliga
befallningen”. Hermann Hesse, Stäppvargen, 1932, översättning Sven Stolpe, Stockholm 2003, s. 73. Hädanefter
kommer alla svenska översättningar av de tyska originalcitaten från Der Steppenwolf syfta på denna utgåva,
sidanvisningen kommer att skrivas ut i en parantes efter översättningen.
29 Hesse, Der Steppenwolf, s. 76ff.
30 Ibid., s. 91 och s. 104. Citatöversättning: ”lilla bror” (s. 89), ”kamrat”, ”syster” och ”min kamrat” (s. 104).
31 Ibid., s. 92 och 139.
32 Lehnert, s. 267.
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dessutom i en umgängeskrets där många är bisexuella.33 Utklädd till mannen Hermann

uppvaktar Hermine andra kvinnor under maskeradbalen, där har hon också sex med en annan

kvinna.34

Hermine som Harrys feminina sidor

Som det klarläggs i avsnittet ovan så är Hermine mångtydig i sin genusidentitet, både genom

att inte låta sig fixeras endast i en kvinnlig feminin roll och genom att vara bisexuell. Men hon

glider också mellan genusidentiteterna på ett djupare plan - som Gertrud Lehnert påpekar när

hon kallar Hermine för ”die bisexuelle, androgyne Frau […], der weibliche Teil und Spiegel

Harrys” - nämligen genom att vara Harry Hallers feminina, och även androgyna, sidor.35

Bakgrund

Tidigt i Der Steppenwolf får vi veta att karaktären Harry Haller är en dubbelnatur. Hans

person är uppdelad i två olika sidor – människan och stäppvargen. Genom det häfte –

stäppvargstraktaten - som han kommer över och i den magiska teatern får vi dock veta att

hans dubbelnatur bara är en liten del av sanningen. I själva verket består Harry av tusen olika

personer, varav människan och stäppvargen bara är en liten del.36 På ett metaforiskt plan

ligger det nära till hands att göra en koppling mellan Harrys – och alla människors – indelning

i tusen (eller mer) olika personer och det oändliga antal genus som Judith Butler tar upp i

Gender Trouble. Om det, som Butler hävdar, inte finns några sanna eller naturliga genus så

innebär det att genus kan varieras i lika stor utsträckning som det finns olika människor.37

Enligt stäppvargstraktaten låter Hesse oss veta att det bara är ett bedrägeri och en grov

förenkling att hävda att Harry endast skulle vara en dubbelnatur, eller ännu värre, bara en

samlad person. I själva verket finns det ingen människa som är så lättkategoriserad, som en

avsöndrad enhet. Människan svänger inte bara mellan två poler, påstås det i traktaten, utan

mellan ett oräkneligt antal poler.38 Om man ser detta ur Butlers genusperspektiv så kan man

med fördel sätta in man och kvinna, som de två extrema polerna. Enligt Butler är en binär

genusindelning bara en påtvingad konstruktion som syftar till att tvinga in människor i den

normerande maktens polära kategorier. Att en människa skulle bestå av ett renodlat maskulint

                                                
33 Hesse, Der Steppenwolf, s. 115 och ibid. s. 122.
34 Ibid., s. 140.
35 Lehnert, s. 269. Citatöversättning: ”den bisexuella, androgyna kvinnan […], den kvinnliga delen, Harrys
spegelbild”.
36 Hesse, Der Steppenwolf, s. 48.
37 Butler, ”Subversiva kroppsakter”, feminismer, s. 156 och 176.
38 Hesse, Der Steppenwolf, s. 48ff.
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eller feminint genus, som exakt motsvarar någon av de två heteronormativa polerna, är en

illusion eftersom ingen människa är så välsammansatt och okomplicerad. Ändå tvingas

människor, precis som karaktären Harry i Der Steppenwolf  ̧att försöka passa in vid någon av

dessa två poler.

Precis som andra som försöker pressa in sig i kategorier de inte ryms i, lider karaktären

Harry av att dölja sitt dubbelväsen, som i själva verket är så mycket mer komplext än bara ett

dubbelväsen.39 Harry lider av att försöka passa in i de konstruerade mallar och konventioner,

bland annat kring genus och sexualitet, som finns i samhället. Han har insett att hans själ inte

är enhetlig och att han för att uppnå sinnesfrid också måste uppnå en själslig enhetlighet. Det

är på grund av detta som Harry behöver Hermine. Han behöver hennes hjälp för att bryta sig

ur de  mallar som han har tvingats in i, trots att han inte passar där. Harry behöver någon som

kan göra honom medveten om de konstruktioner som fångar och begränsar honom, som kan

lära honom att inte tolka sig själv och omvärlden genom den heterosexuella matris som Judith

Butler talar om. Någon som kan hjälpa honom att bryta sig loss och vägleda honom mot

själslig enhetlighet. Denna någon är Hermine. Hermine är en, eller en kombination av flera,

av de tusentals olika personer som Harry består av, men som han har försökt att förtränga

eftersom de inte stämmer överens med hans genusroll. Bland andra gör Egon Schwarz också

tolkningen att Hermine är en del av Harry som har blivit förträngd, även om han inte kopplar

förträngningen till genuskonventionerna, utan till följd av vad Schwarz kallar Stäppvargens

jakt på kultur.40 Därför möter Harry Hermine, en konkretiserad del av sig själv och en

vägledare – till stor del genom det kroppsliga och fysiska - till den själsliga friden.

Hermine – del av Harry och person i egen rätt

Innan Harry för första gången träffar Hermine talar han om att han kommer att tvingas möta

sig själv igen, att han kommer nydanas och inkarneras på nytt.41 Allt detta gör han i mötet

med Hermine. Eftersom hon är en del av honom själv så möter han sig själv då han möter

henne och då hon blev till reinkarnerades också Harry, eftersom hon är en del av honom.

Harry kommer på att Hermine heter just Hermine för att hon liknar hans

ungdomskamrat Hermann.42 Anledningen till att han kan veta hennes namn är att hon är en

del av honom. Det innebär att han undermedvetet redan vet vad hon vet och framför allt, när

det gäller namnet, så är det också han som definierar henne, eftersom det är ur honom hon är

                                                
39 Ibid., s. 50.
40 Richards, s. 51.
41 Hesse, Der Steppenwolf, s. 57.
42 Ibid., s. 90.
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skapad. Med andra ord är det Harry själv som bestämmer vad Hermine heter, för innan han

har kommit på det har hon själv inte gett den minsta antydning om vad hon skulle kunna heta.

När Harry på restaurangen frågar Hermine hur hon kunde se ut som en pojke svarar hon

att det var han som gjorde det eftersom hon är en spegel av honom, vad han är och vad han

vill se.43 Detta är möjligt eftersom de i grunden är samma person vilket automatiskt gör att

Hermine speglar och är vad Harry är, på samma sätt som han speglar henne. Efter att Harry

har dödat Hermine reflekterar han över vems vilja som åstadkom detta och kommer fram till

att det förmodligen var hans egen vilja, att hennes vilja bara är en reflektion av hans.44

Att Hermine och Harry är en och samma person påvisar Hesse också i kommentarer och

repliker genom hela boken. När de övningsdansar tänker Harry på att de står varandra väldigt

nära, att de är varandras likar. ”Weil ich bin wie du.” svarar Hermine då Harry frågar hur hon

kan förstå och förutse honom så väl.45 Alldeles i slutet av maskeradbalen sägs det explicit att

de är samma person: "Vor ihrem Blick, aus dem meine eigene Seele mich anzuschauen

schien, […] blickte meine arme kleine Seele mich an.". De har i grunden samma själ.46

När nu Hermine är en del av Harry så skulle man kunna diskutera huruvida hon ändå är

en konkret faktisk person, som klivit helt utanför Harrys kropp och rör sig fritt i fiktionen,

eller om hon endast existerar som en föreställning inuti Harrys huvud. Det finns i boken gott

om argument för båda ståndpunkterna.47 Jag väljer att tolka det som att Hermine existerar som

en konkret person, som kan röra sig i det samhälle som beskrivs i boken, fristående från

Harry, och prata med andra människor. Men oavsett hur man väljer att se på Hermines

karaktär – som en konkret människa eller som en fiktion inom fiktionen – så fungerar ändå

min tolkning, att Hermine är en del av Harry och att hon finns till för att hjälpa honom att

bryta sig ur konventionernas förtryck och guida honom mot en själslig frigörelse.48

Harrys bisexualitet

Hermine är Harrys kvinnliga sidor, men trots det fungerar de inte som totala motpoler - som

Esselborn-Krumbiegel poängterar är Hermine Harrys spegelbild och motsats på en och

                                                
43 Ibid., s. 90.
44 Ibid., s. 179.
45 Ibid., s. 104f. Citatöversättning: ”Därför att jag är som du!” (s. 104).
46 Ibid., s. 144. Citatöversättning: ”För hennes blick, ur vilken jag tyckte att min egen själ såg på mig […] såg
min egen stackars lilla själ på mig.” (s. 151).
47 Till exempel skulle det faktum att Hermine håller ögonen på honom när Harry dansar - trots att han har gått till
dansstället på egen hand - kunna tala för att hon endast existerar inom Harry. Men det finns också andra möjliga
förklaringar till denna omständighet.  Ibid., s. 108 och 117.
48 Jag väljer här att inte vidare argumentera för min ståndpunkt att Hermine existerar som en verklig person inom
fiktionen, då det – som jag ovan har klarlagt – inte gör någon skillnad för min analys och tolkning i övrigt.
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samma gång.49 De är inte representanter för renodlade heterosexuella maskulina män och

feminina kvinnor. Hos Hermine visar sig detta genom den allmänna genusmångtydighet som

har redovisats i uppsatsens tidigare avsnitt och hos Harry främst genom undertryckt

bisexualitet.

Pablo, den saxofonist som Harry via Hermine i boken stiftar bekantskap med,

förknippas hela tiden med fallossymboler och beskrivs uteslutande som vacker.50 Flera gånger

gör Pablo också direkta erotiska närmanden mot Harry genom att smeka honom och vid ett

tillfälle kyssa honom på ögonen.51 När Harry befinner sig i den magiska teatern konkretiseras

relationen till Pablo ytterligare. I en spegel får Harry se en ung version av sig själv springa

iväg hand i hand med Pablo och i en av teaterns loger, där han lever ut alla sina outlevda

relationer, har han också sex med Pablo.52

De homoerotiska tendenserna mellan Harry och hans ungdomsvän Hermann tydliggörs

vid flera tidpunkter, inte minst på maskeradbalen. Där blir Harry förälskad i och attraherad av

Hermine efter att ha sett henne utklädd till Hermann. Efter att ha sett Hermine som Hermann

känner Harry lust både till maskeradens män och kvinnor.53 Gertrud Lehnert påpekar även att

Harry i förbigående säger att Hermine påminner honom om hans ungdomskärlek Rosa, men

han kommer senare på att det var Hermann hon liknade. Denna förväxling tyder också på

underliggande erotiska kopplingar mellan Harry och Hermann.54

Man kan konstatera att Harry är bisexuell, men det är också tydligt att han själv försöker

förtränga sina homosexuella sidor. När Pablo föreslår en trekant mellan dem och Maria,

reagerar Harry kraftigt på detta och avböjer bryskt. Pablo svarar då ”Schade […] Harry

bedenkt zuviel moralisch.”, vilket betyder att Harry istället för att följa sina verkliga känslor

följer de (heteronormativa) konventioner som samhället – vilket Harry också är en del av -

ställt upp.55 Som Butler många gånger påpekar är genuskonventionsbrott förknippat med

repressalier av olika slag. Men de heteronormativa strukturerna är djupt rotade i samhället,

bland annat kulturellt, historiskt och språkligt.56 Till följd av detta behövs knappt de

straffåtgärder som ändå förekommer. Systemet och det normativa tänkandet är så inarbetat att

                                                
49 Esselborn-Krumbiegel, s. 69.
50 Genom boken håller Pablo bland annat i käppar, cigaretter och framför allt olika blåsinstrument. Hesse, Der

Steppenwolf, bland annat s. 101, 110, 142 och 145.
51 Ibid., bland annat s. 110f och 121.
52 Ibid., s. 149 och 170.
53 Ibid., s. 139ff.
54 Lehnert, s. 267.
55 Hesse, Der Steppenwolf, s. 121. Citatöversättning: ”Så synd […] Harry bedömer för moraliskt.” (s. 123).
Observera att eftersom Harry själv är en del av det samhälle som förtrycker honom, deltar han också själv i detta
förtryck.
56 Se teoriavsnittet, tidigare i uppsatsen.
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människors fördomar blir internaliserade, vilket här är fallet med karaktären Harry. Även om

det inte finns någon närvarande i rummet som skulle kunna straffa Harry ifall han överträdde

de heteronormativa konventionerna – tvärt om så blir han uppmuntrad till att göra det – så

låter han sig ändå styras av konventionerna.

Hermines funktion

Hermine fyller ett antal olika funktioner som har Harrys frigörelse som gemensamt mål. Till

att börja med så är hon alltså Harrys feminina och androgyna sidor, som Harry måste lära sig

att ta till sig. Hon har också en vägledande funktion där hon medvetandegör honom om de

regler och konventioner som styr honom, och om det som finns bortanför dessa konventioner.

Enligt Lehnert får Harry sin bisexualitet ur världen genom Hermine, men jag anser att det

tvärtom är tack vare henne som han lär sig att få in den i världen och kan leva ut den.57 Utöver

att Hermine vägleder Harry mot ett frigörande, bland annat från genuskonventionerna, som

innebär att han kommer att kunna leva ut sin bisexualitet så blir hon också en mer direkt väg

till homosexuell utlevelse. Genom Hermine kan den undertryckta attraktion till Hermann

levas ut och när Hermine i den magiska teatern har sex med Pablo så blir det också Harry som

har sex med Pablo, eftersom Harry och Hermine egentligen är samma person.58

Första gången som Hesse låter karaktärerna Harry och Hermine träffas befinner sig

Harry på gränsen. Han är desperat och har bestämt sig för att ta sitt liv. Istället för att ta livet

av sig träffar han Hermine. Hon tar hand om honom, vägleder honom och i det långa loppet så

dör hon för hans skull.59 I praktiken innebär det att i utbyte mot att Harry inte tar livet av sig,

får han istället ta livet av Hermine. I Lehnerts pessimistiska tolkning av mordet fyller

Hermine en funktion som syftar till att Harry ska kunna leva ut sin destruktiva dödslängtan på

henne.60  Jag hävdar å andra sidan att mordet är en mycket viktig del i Harrys – och indirekt

Hermines – konstruktiva frigörelse, vilket jag kommer att analysera i ”Klimax och

äktenskapet”.

Redan vid deras första två möten tar Hermine upp frågan om dansen. Harry säger att han

inte kan dansa, men Hermine får honom att lova att han med henne som danslärarinna ska lära

sig det.61 Därmed är också Hermines roll som livsguide och uppfostrare fastslagen. Hennes

roll som lärarinna i livet, inte bara på dansgolvet, tydliggörs om inte annat när Pablo talar om

                                                
57 Lehnert, s. 268.
58 Hesse, Der Steppenwolf, s. 175.
59 Ibid., s. 69ff.
60 Lehnert, s. 268.
61 Hesse, Der Steppenwolf, s. 89 och 96.
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musiken, som dansen är så tätt sammanknuten till, som en metafor för livet.62 Dansen blir

sedan, vid sidan av sexualiteten, något som genomsyrar hela Der Steppenwolf. Kenneth Lacoy

Golden uppmärksammar också dansen som en del av den guidning Harry får av Hermine,

dock i ett resonemang kring jungiansk teori och polaritet.63

Det är genom dansen karaktären Harry lär sig om livet och sig själv, om att släppa loss

och att slå sig fri. I början av boken kan han inte dansa alls, sedan tar han motvilligt

danslektioner av Hermine och lär sig både tekniken och att tycka om det. Bokens mest

intensiva dansscener återfinns på teatermaskeraden. Där ökar dansen hela tiden i intensitet och

rör sig i riktning mot den klimax som utgör slutet av boken – Harrys slutgiltiga frigörelse på

den magiska teatern och hans enhetliggörande, bland annat med Hermine.

Dansen är också en grundförutsättning för att Harry ska kunna närvara och vara aktiv på

maskeradbalen. Det är på maskeraden som Harry fullt ut kan medvetandegöras om de

konventioner och roller som samhället tvingar in honom, och andra, i. Maskeraden får hos

Hesse spela samma roll som dragshowen gör i Judith Butlers resonemang om

medvetandegörandet och parodierandet av de heteronormativt styrda genusrollerna. I avsnittet

”Maskeraden som drag” kommer jag att fördjupa dessa resonemang.

Sexualitetens funktion i frigörelseprocessen är på många plan densamma som dansens,

men den spelar också en mer direkt roll. Heteronormativitetens syfte med sexualiteten är, som

Butler tar upp, reproduktivitet.64 Med andra ord så bryter Harry och Hermine mot de

heteronormativa konventionerna både i sina hetero- och homosexuella förhållanden, så länge

de sexuella mötena sker med njutning och inte reproduktion som syfte. Den sexuella

utlevelsen i sig blir alltså en direkt del av frigörelsen.

Hermines död

Klimax och äktenskapet

Kvällen innan maskeradbalen är en proleps som syftar fram till den punkt då Harry har blivit

enhetlig. Harry och Hermine sitter och håller om varandra, som syskon, och han önskar att de

kunde sitta så hur länge som helst, han upplever en känsla av trygghet och harmoni.65 Det är

denna känsla han har som mål att uppnå i slutändan, när han har bejakat alla sin persons sidor.

För att slutgilligt kunna acceptera och ta upp alla sidor av sig själv måste Hermine – som från

                                                
62 Ibid., s. 110f.
63 Richards, 128f.
64 Butler, ”Subversiva kroppsakter”, feminismer, s. 149.
65 Hesse, Der Steppenwolf, s. 129.
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början är en del av Harry – och Harry återförenas inom Harry. Tidigare har Hermine, Harrys

feminina och androgyna sidor, varit förträngd och undertryckt. När de enas igen har han både

blivit medveten om dessa sidor och accepterat dem. Deras slutgiltiga förenande är klimax

både i boken och i karaktären Harrys personliga utveckling. Döden här är, som Esselborn-

Krumbiegel uttrycker det, en kod för förändring.66 Föreningen äger rum då Harry sticker

kniven i Hermine och dödar henne, då går de upp i varandra och deras enhetlighet och

äktenskap fullbordas.

Det äktenskap som Hermine och Harry ingår motsvarar inte borgerlighetens traditionella

kristna giftermål, deras äktenskap ligger på ett djupare och mer existentiellt plan. Äktenskapet

är frigörelsens klimax, den tidpunkt då Hermine upphör att existera som en fristående person

och istället blir en del av den helhet som Harry utgör. Att jag använder mig av termen

”äktenskap” beror bland annat på att Hesse skriver ”Lange dauerte dieser Hochzeistanz.” om

Harrys och Hermines sista dans och när Harry går Hermine till mötes på den magiska teatern,

strax innan han mördar henne, tänker han ”Eine sonderbare Hochzeit würde das sein.”.67 Som

jag kommer visa på i avsnittet ”Att döda genom kärlek” är mordet på Hermine – precis som

äktenskapsuttrycket – starkt förknippat med kärlek och förälskelse. Även andra Hesseforskare

har använt sig av äktenskapstermen på det här viset, bland annat Theodore Ziolkowski som

skriver att Harrys och Hermines bröllopsdans symboliserar ”[the] imminent marriage of the

two poles of existence in his [Harry’s] soul: the intellectual or spiritual with the sensual or

natural”.68 Ziolkowski tolkar i och för sig de två polerna ur ett annat psykologiskt perspektiv,

medan jag tolkar det ur ett genusperspektiv, men äktenskapets funktion och betydelse blir i

grunden ändå den samma.

Maskeradbalens klimax är det tillfälle då Hermine får Harry att bli förälskad i henne, när

hon är utklädd till Hermann, och det dansande som följer därpå. I denna klimax känner Harry

sig fri, som en bror till den saxofonspelande och utlevande Pablo.69 Även om han fortfarande

inte vågar dansa med Hermine när hon är utklädd till man så är han ändå relativt fri från

genuskonventionerna, då han åtminstone för sig själv kan erkänna att han blir attraherad av

Hermine i manskläder och att han känner lust inför andra män på maskeraden. I och med att

Harry uppnår denna klimax på balen så har Hermine fullgjort sin uppgift som ledsagare och

vägvisare. Hon har då tagit Harry så långt hon har kunnat. Hon har fått honom att släppa loss

                                                
66 Esselborn-Krumbiegel, s. 71.
67 Hesse, Der Steppenwolf, s. 143 och 175. Citatöversättningen: ”Länge varade denna bröllopsdans.” och ”Ett
underbart bröllop skulle det bli.” (s. 150 och 186).
68 Theodor Ziolkowski, citerad av Richards, s. 47.
69 Hesse, Der Steppenwolf, s. 142.



15

och frigöra sig i dansen, att börja se och bejaka sin bisexualitet och han har förälskat sig i

henne, alltså accepterat henne fullt ut. När Harry förälskar sig i Hermine uppfyller han på

flera sätt förutsättningarna för deras äktenskap: han är förälskad, vilket är brukligt att vara när

man gifter sig; han blir förälskad i henne när hon är utklädd till Hermann – ett viktigt steg i

hans frigörelse från genuskonventionerna – och han uppfyller första delen av hennes

förutsägelse – att han ska bli förälskad i henne, för att sedan döda henne.70

Genom att ta med Harry till maskeradbalen har Hermine gett honom möjligheten att nå

den nödvändiga klimaxen och gjort det möjligt för honom att från maskeraden följa Pablo till

den magiska teatern. När Hermine i slutet av balen kommer tillbaka som kvinna är hon

utklädd till pierrette.71 Med hennes vitsminkade ansikte förebådar Hesse då hennes död,

hennes likblekhet. Hon har då bara en uppgift kvar, att dödas av Harry och bli ett med honom.

Kort efter deras bröllopsdans tar Pablo dem med till den magiska teatern där mordet, enandet

och äktenskapet fullföljs.72 Enligt Joseph Mileck innebär mordet att “[h]is better self,

temporarily an outer guide, has again become a prevailing inner guide” – Hermine har alltså

återigen tagits upp som en del av Harry, efter att ha blivit förträngd, förkroppsligad och

accepterad. 73

Karaktärerna Harrys och Hermines sammansmältning är dramatisk, då han knivmördar

henne, men den har ändå till stor del skett gradvis genom boken. När de leker rivaler på

maskeraden beskrivs det också hur de närmar sig varandra och äktenskapet, rivalleken ”flocht

uns beide enger zusammen” och precis efter att maskeraden är slut, när de står och tittar på

varandra känner Harry hur hans egen själ ser på honom genom Hermines ögon.74

Efter att ha besökt flicklogen på den magiska teatern känner Harry att han har lärt sig

mycket och nått många insikter. Därmed är han mogen för Hermine, mogen för äktenskapet

och mordet. På väg från flicklogen till Hermine tänker Harry ”Oh, ich würde nun mein

Figurenspiel so umbauen, daß alles sich auf sie bezog und zur Erfüllung führte.”.75

Uppfyllelsen han tänker på är uppfyllelsen av deras äktenskap. Trots att han är fokuserad och

helt inriktad på denna uppfyllelse så är han också dubbel i sina förväntingar: ”Ein sonderbare

Hochzeit würde das sein. In einer trüben Welle schwamm ich dahin, trüb gezogen, Sklave,

                                                
70 Ibid., s. 92.
71 Ibid., s. 142.
72 Ibid., s. 143.
73 Joseph Mileck citerad av Richards, s. 98.
74 Hesse, Der Steppenwolf, s. 140 och 144. Citatöversättning: ”flätade oss allt tätare samman” (s. 145).
75 Ibid., s 170. Citatöversättning: ”Å, nu skulle jag bygga om mitt spel med figurerna, så att allting syftade mot
henne och ledde till uppfyllelse!” (s. 181).
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Steppenwolf. Pfui Teufel!”76 Han känner sig kluven, för även om Hermine kommer att gå upp

i honom, så att de blir en äkta helhet, är han ändå vemodig över att förlora henne som en

konkret, utomstående person. Detta återkommer jag till i avsnittet ”Smärtan och förvåningen”.

Efter den rättegång, vilken behandlas ytterligare i avsnittet ”De odödliga”, som de

odödliga håller mot Harry hotar den odödlige Mozart Harry med ytterligare ett straff, att

väcka upp flickan till liv och låta Harry bli gift med henne.77 Vid en ytlig anblick skulle detta

kunna ses som ett argument mot min tolkning, där Harry hela tiden strävar mot hans och

Hermines äktenskap. Men anledningen till att ett återuppväckande av Hermine skulle vara ett

straff för Harry är att han då åter skulle bli ofullständig. Allt som han och Hermine har

kämpat för – Harrys frigörelse och enhetligande – skulle då vara förgäves. Att Hermine fanns

till i konkret och ”levande” form var endast en förutsättning för att hon på nytt skulle kunna

bli en del av Harry, för att han skulle bli medveten om hennes existens och acceptera den som

en del av sig själv. Idealtillståndet för Hermine och Harry har hela tiden varit den enhetliga

formen, inom Harrys kropp. Giftermålet som Mozart pratar om är inte det äktenskap som de

ingick vid Hermines dödstillfälle. Mozarts giftermål är det kristet borgerliga, något som tvärt

emot allt vad de strävat efter skulle kväva dem ännu mer, som en yttersta manifestation av de

heteronormativa konventionerna.

Harrys självmord

Som jag redan har konstaterat i de föregående avsnitten så är Hermine en del av Harry, de

båda karaktärerna är alltså samma person. När Harry sticker kniven i Hermine så att hon dör

mördar han alltså inte en annan person, det är en form av självmord han begår. I början av

boken pratar Harry om att han antingen måste ta livet av sig eller smältas till döds i

självrannsakan, förvandlas, slita av sin mask och söka bli ett nytt jag – nu gör han allt detta på

en och samma gång.78 Genom att döda Hermine tar han på sätt och vis livet av sig själv

samtidigt som han förvandlas – hon uppgår i honom och han accepterar och bejakar alla sin

persons beståndsdelar – och han sliter av sig sin påtvingade mask. Masken kan läsas som både

något bildligt och något bokstavligt. Bildligt på planet att han för att passa in i

konventionernas mallar har tvingats bli någon annan – eller något mindre – än den han

egentligen är, han har fått dölja sitt riktiga jag med en heteronormativ mask. Bokstavligt på

det viset att Hermine rent konkret har varit en av hans masker, hon har representerat hans

                                                
76 Ibid., s. 175. Citatöversättning: ”Ett underbart bröllop skulle det bli. I en dyster våg simmade jag dit, en slav,
en stäppvarg. Fy för satan!” (s. 186).
77 Ibid., s 181.
78 Ibid., s. 55f.



17

feminina och androgyna sidor. När han dödar henne sliter han också av sig den mask som hon

utgör. För karaktären Harry – och för människor i allmänhet – är det omöjligt att helt slippa

maskbärandet. Identiteten är alltid en sorts mask, men genom att frigöra sig från den

heteronormativt påtvingade masken kan Harry själv välja vilken mask han vill bära.

För att träda in i den skenvärlden som den magiska teatern utgör säger Pablo åt Harry att

han först måste begå ett litet självmord. ”[…] [W]enn Sie so, wie Sie sind, in das Theater

träten, so sähen Sie alles mit den Augen Harrys, alles durch die alte Brille des

Steppenwolfes.” 79 De glasögon som Pablo talar om är den heterosexuella matrisen, genom

vilken Harry tidigare har tolkat sig själv och sin omvärld. Genom den heterosexuella matrisen

har Harry utifrån de polariserade kvinnliga och manliga könen tolkat vad som är socialt

godkänt och icke-godkänt i sin egen och andras identitet.80 Skensjälvmordet går till på så sätt

att han utplånar sin egen spegelbild genom att skratta åt den.81 När Harry sedan dödar

Hermine så är också detta en form av skensjälvmord. Självmord för att Hermine är en del av

honom och sken- för att hon egentligen inte dör, utan bara återförenas med Harrys persons

helhet. Detta andra skensjälvmord - på Hermine - är precis som det första med spegeln,

ytterligare ett sätt för Harry att gå in i en ny värld utan gamla – och kuvande - föreställningar.

Att döda genom kärlek

Vid deras andra möte, på restaurangen i bokens början, säger Hermine till Harry att hon ska

göra honom kär i henne för att han ska döda henne. Redan där låter Hesse henne koppla

samman kärleken med sin egen död och när Harry i slutet av vistelsen på den magiska teatern

ska gå för att möta Hermine läser han inskriften ”Wie man durch Liebe tötet”.82

När Harry till slut återfinner Hermine på den magiska teatern ligger hon naken bredvid

Pablo och Harry blir då så svartsjuk att han tar upp den kniv som från ingenstans har dykt upp

i hans ficka, och sticker den i det bitmärke Pablo efterlämnat sig under Hermines vänstra

bröst, vid hjärtat.83 Ziolkowski tolkar detta som att Harry agerar – i den mån han agerar alls,

reserverar sig Ziolkowski – destruktivt till följd av svartsjuka och besvikelse.84 Att Harry

sticker kniven i hennes hjärta är en symbol för hans svartsjuka, men också för kärleken och

det konstruktiva äktenskapet. Som Hermine förutspådde så var det efter att han blivit kär i

                                                
79 Ibid., s. 147f. Citatöversättning: ”[…] [O]m ni går in på teatern så som ni nu är, kommer ni att se allting med
Harrys ögon, genom Stäppvargens gamla glasögon” (s. 154).
80 Rosenberg, 71.
81 Hesse, Der Steppenwolf,  s. 147f.
82 Ibid., s. 170. Citatöversättning: ”Hur man dödar genom kärlek” (s. 181).
83 Ibid., s. 170f och 175.
84 Richards, s. 46.
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henne som han också dödar henne, mordet blir därför ett uttryck för hans kärlek som i sin tur

är starkt förknippad med äktenskapet. Hermines och Harrys äktenskap förutsätter Hermines

död. Därmed dödar han henne genom kärlek och de gifter sig genom döden.

Efter mordet säger Harry att han inte trodde att han skulle klara det, vilket Hermine och

Harry också nämner i förbigående första gången som de talar om saken.85 Svartsjukan var

därför en förutsättning för att Harry skulle kunna mörda Hermine. För att han skulle kunna bli

svartsjuk var hon tvungen att först göra honom förälskad i henne och sedan driver hon, genom

att locka fram hans svartsjuka, honom till att fullborda mordet och deras äktenskap. Det är

genom att ha sex med Pablo som Hermine fullföljer den allra sista delen av sitt

vägledningsuppdrag, dels genom att hjälpa Harry att fullborda deras enhetliggörande, dels

genom att ännu en gång få honom att överträda genuskonventionerna – för när hon har sex

med Pablo så har också Harry sex med Pablo, eftersom hon och Harry är samma person.

Bådas vilja

Från allra första början är Hermine övertygad om att Harry till slut kommer döda henne och

hon säger åt honom att det är så hon vill ha det, hon vill spela ett spel på liv och död.86

Harry tolkar det hela tiden som att det endast är Hermines vilja att han ska döda henne.

Men låter oss genom Pablo få veta att allt som Harry kommer att uppleva på den magiska

teatern är sådant som Harry själv vill uppleva.87 När han hittar kniven i sin ficka är det alltså

för att han själv vill hitta den där och när han slutligen sticker den i Hermine så är det för att

han själv vill göra det. Det är först efter att han har dödat henne som han reflekterar över att

det kanske var hans egen vilja och val, eftersom han inte ens blev förvånad när hon berättade

att han skulle döda henne, han hade till och med gissat det på förhand.88 I själva verket var det

både Hermines och Harrys vilja och val att han skulle döda henne, eftersom de egentligen är

samma person.

Smärtan och förvåningen

I det ögonblick som Harry sticker kniven i Hermine tittar hon på honom med förvåning och

smärta.89 Hermines förvåning och smärta är också Harrys förvåning och smärta, då de är

samma person och Hermine reflekterar Harrys egna tankar. Att Harry blir förvånad är inte så

                                                
85 Hesse, Der Steppenwolf, s. 92 och 176.
86 Ibid., s. 91.
87 Ibid., s. 147.
88 Ibid., s. 179.
89 Ibid., s. 175.
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svårt att förstå, eftersom han har förväntat sig att han inte skulle klara av att genomföra

mordet. Smärtan kan uppfattas som mer svårförklig, men även den har sina orsaker.

Trots att det är det ögonblicket av äktenskap och slutgiltigt förenande som de hela tiden

har strävat mot kan inte Harry låta bli att känna sorg och smärta. Även om Hermine därefter

fortfarande kommer att finnas kvar hos honom, på ett sätt ännu mer än tidigare, som en del av

hans person, så förlorar han ändå henne som en konkret och relativt fristående medmänniska.

Deras äktenskap är också en form av pånyttfödelse, Harry inkarneras som en ny helare

människa. Emanuel Maier tolkar mordet på Hermine som ett tecken på att den gamle Harry

har dött och att en ny har fötts.90 Man kan då dra paralleller mellan den smärta som

Harry/Hermine känner och födslosmärtor. Att förändras är smärtsamt i den bemärkelsen att

man lämnar sitt gamla jag – och den tryggheten att veta vem man är – bakom sig.

De odödliga

När Pablo vaknar i bokens sista scener och ser att Harry har dödat Hermine böjer han sig över

henne och skrattar. Precis som de odödliga skrattar Pablo åt allt och tar allt som ett skämt.

Från Hermines döda kropp strömmar det ut en kyla och kylan är som musik.91 Både musiken

och kylan har Harry upplevt tidigare, när Mozart tagit med honom till de odödligas värld på

den magiska teatern.92

De odödliga står utanför de dödligas värld, de rör sig ovanför och bortanför den. Som

odödliga har de genomskådat världen och finner nöje i och ser det löjliga i allt. De är helt fria

och styrs inte av några av de lagar, normer och regler som de dödliga kontrolleras av.93 När

Harry en av de först gångerna kom i kontakt med deras teater läste han om den på ett plakat:

”ANARCHISTISCHE ABENDUNTERHALTUNG! Magisches Theater! […]”.94 Anarkism

är att ställa sig utanför lagar och regler, för att själv bestämma hur man ska leva sitt liv.

På väg in i den magiska teatern berättar Pablo om de odödligas värld som en värld Harry

längtar till, en annan verklighet som passar honom bättre. Enligt Pablo så finns denna

verklighet i Harrys inre.95 Under teatervistelsen får Harry ta del av de odödligas värld mer och

mer. När han dödat Hermine känner han av den luft och den musik som finns hos de odödliga.

Trots att Harry lyckats genomskåda världen och till stor del slagit sig fri från dess regler

och konventioner, precis som de odödliga, så har han fortfarande en hel del kvar att lära.

                                                
90 Richards, s. 113.
91 Hesse, Der Steppenwolf, s. 176.
92 Ibid., s. 174.
93 Ibid., s. 81 och 130.
94 Ibid., s. 34. Citatöversättning: ”ANARKISTISK AFTONUNDERHÅLLNING  Magisk teater […]” (s. 45).
95 Ibid., s. 146.
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Framförallt så får han bannor både från den odödlige Mozart och från Pablo - som i slutet

tycks vara en och samma person - för att han fortfarande inte kan skratta åt saker. Han tar dem

för allvarligt och kan inte se att det är en skenvärld han befinner sig i.96  På grund av sin

oförmåga till humor tilldöms han ett straff i en rättegång hållen av de odödliga:

Wir verurteilen infolgedessen den Haller zur Strafe des ewigen Lebens und zum zwölfstündigen

Entzug der Eintrittsbewilligung in unser Theater. Auch kann dem Anklagten die Strafe einmaligen

Ausgelachtwerdens nicht erlassen werden. 97

Rättegången och straffet är på samma gång ett reellt straff, för att Harry fortfarande tar saker

för allvarligt, och ett skämt. Teatern de befinner sig på är en skenvärld, vilket Pablo

poängterar flera gånger, och därför är även rättegången och straffet något fiktivt och därmed

ett skämt.98 De odödliga ser det humoristiska i allt och skrattar åt allting, därför tar de också

chansen att driva med Harry samtidigt som de försöker lära honom att ta både sig själv och sin

omvärld på mindre allvar.

Straffet som Harry tilldöms är paradoxalt på många sätt. Han får det bland annat för att

han dödat Hermine på teatern och en del av straffet består i att han blir odödlig.99 Eftersom att

nå de odödligas fria värld hela tiden har varit en viktig målsättning för honom blir därför

straffet i sig också en belöning. Alltså låter Hesse honom belönas – genom de odödligas straff

- för att han har dödat Hermine, för att han har låtit henne bli en del av sig själv igen och för

att han  har slagit sig fri.

Hela de odödligas värld och de odödligas beteende är starkt kopplat till Judith Butlers

teorier om ”drag”. ”Dragens” stora uppgift är att samtidigt parodiera, synliggöra och göra folk

medvetna om samhällets genusroller och det faktum att de är just konstruerade roller, inget

som är av naturen givet. Även om de odödliga inte i direkt mening sysslar med ”drag” så har

de via den magiska teatern nära band till maskeraden, och framförallt så har de genomskådat

världen och därefter ställt sig utanför dess regler, lagar och konventioner. Att det bland annat

är genuskonventionerna som åsyftas i Der Steppenwolf blir tydligt bland annat i Harrys dikt

”Die Unsterblichen” där raderna ”Kennen keine Tage, keine Stunden, / Sind nicht Man noch

                                                
96 Ibid., s. 180ff.
97 Ibid., s. 180f. Citatöversättning: ”Vi döma därför Haller till straffet evigt liv och tolv timmars förbud att
beträda vår teater. Likaledes kan den anklagade inte besparas straffet att en gång till bli ordentligt utskrattad.” (s.
193).
98 Ibid., bland annat s. 148.
99 Ibid., s. 180.
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Weib, nicht jung noch Greis.” finns med.100 När de odödliga skrattar så ser de det parodiska i

världen, de ser hur genusrollerna parodierar sig själva.

Frigörelse eller underkastelse

Gertrud Lehnert gör en dystopisk tolkning av Der Steppenwolf:s slut. Att Harry dödar

Hermine tolkar hon som att Harry också dödar sin egen bisexualitet och verkligen gör sig av

med Hermine.101 Men för att förstå mordet på Hermine måste man vara medveten om att det

rör sig om ett självmord i en skenvärld, det är alltså inte ett verkligt utplånande. Dödandet av

Hermine är också, som jag har visat i avsnittet "Klimax och äktenskapet", det samma som det

äktenskap som Harry och Hermine har strävat mot hela tiden. När Harry dödar Hermine så är

det inte för att utplåna henne eller sin bisexualitet, det är för att fullt ut bejaka bisexualiteten

och de sidor av hans personlighet som Hermine utgör. Skenmordet är en förutsättning för det

fullständiga bejakandet, accepterandet och upptagandet av dessa sidor.

Det finns inget som motsäger att äktenskapet mellan Harry och Hermine - som mordet

utgör - är en avgörande del i frigörelsen från de heteronormativa genusrollerna, inte ett

cementerande av dem som Lehnert hävdar. Samvaron med Pablo är snarare homosocial än

homoerotisk, menar Lehnert, men som jag påvisat i avsnittet "Harrys bisexualitet" finns det

uppenbara homoerotiska tendenser mellan Pablo och Harry.102 Detta talar mer emot än för

Lehnerts tolkning, att Harrys samvaro med Pablo i slutet av boken skulle tyda på att Harry har

utraderat sin bisexualitet.

Enligt Lehnert nämns varken Hermine eller någon annan kvinna i Der Steppenwolfs

avslutning. Detta är dock inte hela sanningen. Eftersom Hermine efter sin skendöd fullkomligt

gått upp i Harry och blivit en faktisk del av hans samlade person nämns också hon indirekt då

Harry omnämns. När karaktären Harry går mot framtiden så är det inte, som Lehnert kallar

den, en homosocial och mansdefinierad framtid han går till mötes, det är en framtid fri från

heteronormativa regler och begränsningar.103 I själva verket skulle inte ens Harrys genus

längre kunna definieras som enhetligt maskulint manligt. Genom skenmordet på och

äktenskapet med Hermine har han skapat sig en ny och av heteronormativiteten odefinierad

genusidentitet. Detta eftersom han slagit sig fri från de heteronormativa definitionerna och

upptagit de androgyna och feminina sidor som Hermine representerat, som en reell del av sin

egen person och identitet.

                                                
100 Ibid., s. 130. Citatöversättning: ”De odödliga”, ”räknar ej med dagen eller stunden, / ej med ålder, kvinna
eller man.” (s. 133f).
101 Lehnert, s. 266ff.
102 Ibid., s. 269.
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Maskeraden som funktion och symbol

Maskeraden som symbol och tema

Maskeraden, ofta i kombination med teatern, genomsyrar hela Der Steppenwolf i motiv och

som symbol. Bokens tema skulle kunna sägas vara samhället som maskerad.

Stäppvargstraktaten berättar att när Harry tror sig bestå av endast två polära väsen,

människan och Stäppvargen, så är detta en grov förenkling och mytologi. Det här speglar

också samhället i stort. Samhället och dess människors identiteter bygger på förenklingar och

mytologier. För att passa in i de normer och konventioner som samhället har ställt upp måste

Harry och andra människor förneka stora delar av sig själv. Den person som de inbillar sig

själva och andra att de är, är alltså i själva verket ingenting annat än en mytologi, en illusion,

som en mask. Om alla människors identiteter är masker så blir samhället således en stor

maskerad.

I stäppvargstraktaten berättas det för Harry och oss läsare att den identitet Harry spelar

endast är en billig estetik på ytan, något som inte är medfött utan som har tvingats på honom

på konstlad väg. De masker människorna har på sig är alltså konstruerade och påtvingade,

vilket går i linje med Judith Butlers radikalkonstruktivistiska tankar, som går ut på att de

identiteter – främst genusidentiteter – som samhället kategoriserar oss i inte har någon

förankring i naturen. De av samhället kategoriserade genusidentiteterna är bara konstruktioner

– masker – som påtvingats människorna av ett heteronormativt samhälle.

Maskeraden som ”drag”

Enligt Judith Butler är dragshower ett av de viktigaste redskapen som finns för att komma till

rätta med samhällets heteronormativa förtryck. Genom ”dragen” synliggör och parodierar

man de traditionella, allmänt ansett naturliga, genusidentiteterna. ”Dragen” blir alltså en

imitation av en imitation. På så sätt medvetandegörs publiken, genom parodin, om de

konstruerade genusidentiteterna. Utan att vara medveten om att identiteterna är konstruerade –

och därmed egentligen inte är nödvändiga – är det omöjligt att bryta sig ur dem.

Enligt stäppvargstraktaten har Harry valet att antingen dö eller att slita av sig sin mask

och försöka bli ett nytt jag. En förutsättning för att Harry ska kunna slita av sig masken är att

han blir medveten om att han bär en. Innan han ska till maskeradbalen bestämmer sig Harry

för att inte klä ut sig, eftersom Hermine inte visat något intresse för hans kostym.104 När han

                                                                                                                                                        
103 Ibid., s. 266ff.
104 Hesse, Der Steppenwolf, s. 123.
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kommer till maskeraden är det dock ingen som reagerar på att Harry inte har tagit på sig

någon mask eller kostym. Detta beror på att han redan har en mask på sig – rollen han spelar

är hans egen identitet.

Under bokens gång börjar Harry själv bli medveten om sin mask. Han talar om den som

stadd i upplösning, men trots detta klamrar han sig fast vid den.105 Även om masken hindrar

honom från att leva som han vill och vara den han vill vara så är den ändå en trygghet för

honom. Att följa konventionerna är en trygghet, om man går utanför dem så riskerar man

direkta och indirekta repressalier. Den som avviker från det som är norm måste dessutom,

som Rosenberg påpekar, ständigt vara beredd på att förklara sig.106

Harry har hemliga hämningar och rädslor inför maskeradbalen.107 Grunden till detta är

dubbelbottnad. Jag tolkar det som att han dels är rädd för maskeraden som funktion eller

tendens i samhället. Han är en del av denna maskerad samtidigt som den utgör hans själsliga

fängelse och till stor del är grunden till hans lidande, dels tolkar jag det som att han är rädd för

maskeraden i dess parodierande och avslöjande funktion. Blir han fullt medveten om dess

existens och funktion så är han ett steg närmre att kasta av sig sin egen mask, ett steg närmre

otryggheten.

Väl på maskeraden blir Harry mer och mer medveten om den och om maskerna som en

del av samhället. Maskerna uppfattar han som groteska och skrämmande. Allt på maskeraden

förfaller honom dumt och konstlat, så han bestämmer sig för att hämta sina kläder i

garderoben för att gå därifrån. Jag tolkar det som att han här har börjat inse det konstlade och

enfaldiga i maskeraden, men han är fortfarande på det stadiet att insikten endast inger honom

obehag. När han väl har genomskådat allt kan han se det komiska i det – han kan se parodin i

maskeraden, att ha en maskeradbal i ett samhälle som är en maskerad – och därmed också

frigöra sig från maskerna och konstruktionerna. Vid garderoben upptäcker Harry att han

tappat bort den bricka han måste ha för att kunna hämta ut sina ytterkläder.108 Han har alltså

kommit så lång i processen av medvetandegörande, på väg mot sin nya identitet, att han inte

längre kan ta på sig hela sin gamla mask, han är på väg att kasta den av sig.

Senare under maskeradbalen förälskar sig Harry i Hermine. Hon är då utklädd till

Herman och det är tydligt att hon här spelar en ”drag”-roll. Det skrivs explicit att de spelar

rivaler och blir upphetsade av detta. Därefter uppfattar Harry tillvaron på maskeradbalen som

lustfylld och behaglig. Han ser allt som en saga, en symbol och ett spel och uppfattar allt som

                                                
105 Ibid., s. 109.
106 Rosenberg, s. 18.
107 Hesse, Der Steppenwolf, s. 135.
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en dimension och betydelse rikare.109 Harry har nu genomskådat samhällsmaskeraden via

maskeradbalens dragfunktion och kan nu se det humoristiska och parodiska i den.

I bokens efterföljande avsnitt fördjupas karaktären Harrys insikter allt mer, inte minst på

den magiska teatern, och han tar sig hela tiden flera steg närmare den slutliga frigörelsen.

Jagets uppdelning i ett oändligt antal delar tydliggörs bland annat i teaterns speglar och i

schacklogen. Där får Harry lära sig att själv välja ut vilka figurer – alltså vilka delar av sin

egen person – han vill använda och spela med och på så sätt skapa nya masker, nya

identiteter. 110 Att som människa helt komma ifrån maskbärandet är i det närmaste omöjligt,

men genom att bli medveten om maskernas och maskeradens existens kan man själv ta

kontrollen över spelet och slippa bli styrd av konventionerna. I schacklogen får Harry lära sig

hur han ska göra för att själv bestämma hur hans mask och person ska se ut. Han behöver inte

längre utesluta eller förtränga några delar bara för att konventionerna och samhället kräver

det. Istället väljer han själv vilka delar av sin person han vill använda och vilka delar han vill

vara utan. Det är nu möjligt för honom att acceptera, ta vara på och bejaka hela sitt jags

person. När han krossar den magiska teaterns spegel och sin egen spegelbild – och sedan

ingår äktenskapet med Hermine - krossar han också och tar av sig sin gamla mask. Det står

honom nu fritt att själv välja vem han vill vara.

Slutdiskussion

Karaktären Hermine går utanför de heteronormativa genusdefinitionerna på många sätt, inte

minst genom att vara huvudkaraktären Harrys feminina och androgyna sidor.

Under större delen av sitt liv har Harry Haller lidit av att försöka pressa in sin person -

som han trott var en dubbelnatur men som i stäppvargstraktaten och på den magiska teatern

visar sig vara något mycket mer komplext – i samhällets heteronormativa identitets- och

genusdefinitioner. För att bli harmonisk och komma ifrån lidandet måste Harry slå sig fri från

samhällets tvingande definitioner och normer. Innan han kan slå sig fri måste han

genomskåda samhället och dess genusstrukturer. Till sin hjälp och livsguide får han Hermine.

Hennes roll blir att vägleda honom genom den process som ska ta honom till frigörelsen från

de konventioner som han är kuvad under, samtidigt som hon ska få honom att acceptera och

bejaka den del av hans person som hon utgör.

                                                                                                                                                        
108 Ibid., s. 136.
109 Ibid., s. 140.
110 Ibid., s. 149 och 160ff.
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Med hjälp av bland annat dans, sexuella utlevelser och inte minst besöken på

maskeradbalen och den magiska teatern låter Hesse dem närma sig Harrys frigörelse. Efter att

intensivt ha deltagit i maskeradbalen och nått insikt om de konstruerade genusrollerna blir

Harry redo för sin själsliga frigörelses klimax.

Frigörelsens klimax når Harry då han knivmördar Hermine i slutet av boken. Genom

mordet fullföljer Harry det äktenskap som han och Hermine hela tiden har strävat mot.

Äktenskapet består i Hermines död som konkret person och i hennes och Harrys

enhetliggörande. Hermine blir alltså åter en del av Harry, de blir en enhet, en och samma

person. Genom att fullfölja äktenskapet med Hermine, och därmed bejaka sina kvinnliga och

androgyna sidor, slår sig Harry fri från de heteronormativa tvingande konventionerna som

fram till dess tvingat honom att förneka stora delar av sin egen person. Från den döda

Hermines kropp strömmar en kall luft och musik ut – en del av de odödligas värld. Harry har

alltså nu fått ta del av deras värld, den värld som genomskådat det traditionella samhället och

slagit sig loss från dess regler, lagar och normer.

Från bokens början fram till slutscenerna, frigörelsens klimax, är Harry en man. Hans

genusidentitet är, trots undermedvetna bisexuella tendenser, helt präglad av den

heteronormativa definitionen av en maskulin man. Harry har pressat in sin person för att passa

i denna definition. För att få sin egen genusidentitet att stämma överens med den har han

tvingats förneka stora delar av sin egen person. Från det ögonblick då han ingår äktenskapet

med Hermine är Harrys genusidentitet inte längre maskulint manlig. Han har slagit sig fri från

de förtryckande konventionerna och genom att bilda en enhet med sina feminina och

androgyna sidor i Hermine så har han skapat en egen genusidentitet som står utanför de

heteronormativa polära genusdefinitionerna man och kvinna. Harry har nu tagit det första

avgörande steget mot att själv skapa och bygga upp sin egen genusidentitet, så som han själv

vill och väljer att vara. Harry är då inte längre en man, han är en människa.

Stäppvargstraktaten, maskeradbalen och den magiska teatern avslöjar undan för undan

att de genus- och identitetsdefinitioner som det heteronormativa samhället har ställt upp

endast är grova förenklingar och mytologier. Varken Harry eller någon annan är så renodlad

och avskalad till sin person att han eller hon passar in i någon av samhällets två binära

genusdefinitioner man och kvinna.

På samma sätt som dragshowen avslöjar och parodierar heteronormativiteten hos Butler

får den magiska teatern och framförallt maskeradbalen en avslöjande och parodierande roll

hos Hesse. Under bokens gång blir det – bland annat genom Hermines mångtydiga

genusidentitet - uppenbart att de genusidentiteter som samhället har tvingat på människor med
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sina definitioner i själva verket är genusroller – masker - som människor tvingas bära för att

passa in i det som anses vara normalt. Då Harry har genomskådat detta får maskeraden en

parodierande roll när det visar sig att maskeradbalen inte är en maskerad i ett

originalsamhälle, utan en maskerad inuti en annan maskerad – den som hela samhället utgör.

På så sätt blir det uppenbart att det som enligt heteronormativiteten anses vara normalt och

naturligt – det maskulina manliga och det feminina kvinnliga genuset – är lika mycket

konstruktioner som något annat genus. Därför blir alla genusidentiteter, oavsett om de

stämmer överens med samhällets heteronormativa genusdefinitioner eller ej, lika (o)naturliga.

Efter att ha genomskådat samhället med dess genusdefinitioner och genusroller som en

maskerad, något konstruerat, blir det möjligt för människan att på egna villkor själv

konstruera sin genusidentitet.

Sammanfattning
Mitt syfte var att i denna uppsats undersöka och analysera genusrollerna i Herman Hesses Der

Steppenwolf. Undersökningen har inriktat sig på karaktärerna Hermines och Harry Hallers

förhållande till genusidentiteter och till varandra. Genusidentitetsanalysen har jämförts med

bokens framträdande maskeradmotiv för att se om några kopplingar däremellan kunde

upptäckas. Som grund för min analys har jag använt mig av Judith Butlers queerteorier om

genus som en konstruktion, heteronormativitet och dragshow.

I min analys visar jag att Hermine går utanför de heteronormativa konventionerna på

olika sätt, dels genom en allmän genusmångtydighet, dels genom att utgöra Harry Hallers

feminina och androgyna sidor. Harry bär på en undertryckt bisexualitet. Hermine fyller för

Harry en viktig funktion som vägledare mot hans frigörelse från den tvingande

heteronormativiteten. För att nå denna frigörelse använder de sig av dans och sexuell

utlevelse. Via maskeradbalen tar sig Hermine och Harry till den magiska teatern, där Harry

får fördjupad insikt och sedan når sin frigörelses klimax, som utgörs av äktenskapet med

Hermine. Äktenskapet fullföljs när Harry knivdödar Hermine, efter att hon fullgjort sin roll

som hans vägledare. Mordet på Hermine är i själva verket ett slags självmord, eftersom hon är

en del av Harrys person, och endast ett skenmord eftersom de befinner sig i den skenvärld

som den magiska teatern utgör. I och med att Harry dödar Hermine tas hon upp som en del av

hans person, de blir en enhet, och genom att på så sätt acceptera och bejaka sin feminina och

androgyna sidor frigör sig Harry från de heteronormativa konventionerna. Harry är då inte

längre en man, han kan nu själv definiera sin genusidentitet, fristående från

heteronormativiteten.
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Rörande maskeraden kom jag fram till att den både står som en symbol för den

maskerad som samhället utgör - med sina konstruerade genusroller och de masker som

människor tvingas ta på sig för att passa in i de heteronormativa genusdefinitionerna - och är

ett verktyg för att genomskåda och parodiera samhällets maskeradstruktur, genom en

spegling.
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Bilaga

Referat av Herman Hesses Der Steppenwolf

Harry Haller - en intellektuell enstöring - hyr för en tid in sig i ett borgerligt hus. När han

försvinner därifrån efterlämnar han ett bokmanus, i vilket han berättar sin historia. Harry trivs

inte med livet, går ofta i självmordstankar och upplever sig själv som tudelad i en människa

och en stäppvarg. De båda sidorna av Harrys jag strider hela tiden mot varandra och ökar på

hans nedstämdhet, medan han kämpar för att bli enhetlig.

Under en av sina nattliga promenader kommer Harry över ett häfte - stäppvargstraktaten

- som handlar om honom själv och hans livssituation. Kort därefter känner Harry sig  så

olycklig att han tänker ta livet av sig. Han träffar då den unga, till synes levnadsglada, flickan

Hermine som förmår honom att inte begå självmord. Istället börjar de umgås och hon blir

Harrys lärare och vägledare på dansgolvet och i övriga livet. Genom Hermine lär Harry känna

den vackra Maria, som han inleder ett sexuellt förhållande med, och den utlevande

saxofonspelaren Pablo. När Harry och Hermine träffas för andra gången säger Hermine att

hon ska få Harry att bli förälskad i henne och att han sedan ska döda henne.

Hermine övertalar sedan Harry att gå på en stor maskeradbal. Där får han utöver att

dansa bland annat se Hermine utklädd till man och blir då förälskad i henne. Efter

maskeradbalen tar Pablo med dem till en magisk teater. Där får Harry lära sig mer om sig

själv och sin persons alla delar. Han träffar också Mozart och de andra odödliga. Till slut

hittar han Pablo och Hermine sovandes nakna bredvid varandra. Harry knivmördar då

Hermine och döms därefter i de odödligas rättegång, innan han tillsammans med Pablo

lämnar teatern.


