
 

 

 

C-uppsats 

Förklädd feminism? 
Jan Guillous hjältinna i Blå Stjärnan 
 

Författare: Kjell Gustafsson 

Handledare: Emma Tornborg 

Examinator: Peter Forsgren 

Termin: VT16 

Ämne: Litteraturvetenskap 

Nivå: C-uppsats 

Kurskod: 2LI10E 



  
 

i 
 

Abstrakt 

Föreliggande studie analyserar förekomsten av feminism i Jan Guillous Blå Stjärnan. 

Studien söker också likheter mellan Guillous huvudkaraktären Johanne och Guillous 

romankaraktär Carl Hamilton i serien Coq Rouge. Svar söks också på frågan om dessa 

båda är hjältar på samma villkor. 
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1 Inledning 
Jan Guillous berättelse om ”Det stora århundradet” är en svepande översikt över 1900-

talets historia sett ur släkten Lauritzens ögon. I den femte romanen Blå Stjärnan har 

handlingen tidsmässigt nått fram till andra världskriget. Det är också här som 

berättelsen fokuserar på Johanne Lauritzen och hennes insatser under krigsåren 1939-

1945. Läsaren får följa hennes förehavande som motståndskvinna och spion. Förutom 

klassiska hjälteegenskaper som styrka, mod, intelligens och uppfinningsrikedom 

använder Johanne sitt kön, bokstavligt, i kampen mot nazismen. Hon lyckas i sina 

förehavanden men erkännandet från det rådande patriarkala systemet och den militära 

hierarkin hon är inordnad under sitter långt inne.  

 

Mitt intresse för skildringen av den kvinnliga hjälten och den feminism som romanen 

kan tänkas ge uttryck för kommer av några kommentarer i media. Bland annat har Jan 

Guillou själv menat att han skrivit en feministisk roman. Dessutom har en av den 

svenska feminismens frontfigurer, Ebba Witt-Brattström, gett ett slags OK för en 

feministstämpling av Guillous senaste bok.1 Flera kvinnliga recensenter har också gett 

uttryck åt uppskattning för Guillous kvinnoskildring.2  

 

2 Syfte och frågeställningar 
Jag vill undersöka romanen Blå Stjärnan och försöka finna vilka drag i beskrivningen 

som kan tänkas motsvara kraven på en feministisk roman. Min första läsning gav 

upphov till en del frågor beträffande beskrivningen av Johanne Lauritzen vilka jag 

hoppas kunna besvara. Det jag vill ha svar på är följande: 

 Är Blå Stjärnan en feministisk roman? 

 Vilka likheter finns mellan doktor Johanne Lauritzen och agent Carl Hamilton? 

 Är de båda hjältar på samma villkor? 

3 Teori  
För att uppnå syftet med uppsatsen har jag valt att kort redovisa några av de olika 

feministiska tankegångar som förekommit under 1900-talet. Jag presenterar också Ebba 

Witt-Brattström då det är hennes uttalande som väckt mitt intresse för romanen som 

                                                 
1 Lundströms Bokradio, SR P1 29/8 2015 http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/595984?programid=4381 
2 Bl.a. Bodil Juggas i AB 2015-09-02 Recension AB och Ann Heberlein i DN 2015-09-06 Recension DN  

http://www.arbetarbladet.se/kultur/recension-guillou-och-kvinnorna
http://www.dn.se/dnbok/jan-guillous-nya-bok-bla-stjarnan-klarar-utan-tvekan-bechdeltestet/
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varande feministisk. Begreppet the male gaze3 som myntades av filmteoretikern Laura 

Mulvey kommer att användas i analysen och förklaras också längre fram. 

 

3.1 Manligt och kvinnligt i historien 
Inom västerländsk filosofi har det alltid funnits en tudelning av manligt och kvinnligt. 

Genevieve Lloyd har i Det manliga förnuftet (1999) undersökt filosofins historia och 

konstaterar att den markant manliga dominansen inom filosofin, trots enstaka tappra 

försök, cementerat föreställningen om mannen som förnuft och rationalitet. Mannen/det 

manliga står som andlig och kulturell representant för mänskligheten, kvinnan står för 

natur och den privata sfären, för svaghet och sinnesvarseblivning (känslor) och detta 

leder till en historiebeskrivning ”där kvinnliga drag förklarats vara underlägsna – eller 

lite mer subtilt, ”komplementära” i förhållande till manliga normer om mänsklig 

förträfflighet”.4 Lloyd menar att alldeles oavsett att det manliga förnuftets 

härskarstrukturer avslöjats, så är det inte helt enkelt att hävda ”att könen är lika i förnuft 

och att kvinnor nu måste tillåtas fullt ut delta i dess kulturella yttringar”. För att bryta 

härskarstrukturer är det visserligen ett politiskt krav men Lloyd, men det ”når inte in till 

kärnan av den begreppsmässiga komplexitet som hänger samman med skillnaden i 

gender”.5 

 

3.2 Feminism(er)  
Feminism kan, mycket förkortat, sägas ta sin utgångspunkt i den historiska 

uppfattningen om mannens respektive kvinnans egenskaper och position, såsom de 

beskrivs av Lloyd, och konsekvenserna av denna uppfattning. Den feministiska rörelsen 

vänder sig allmänt mot dessa föreställningar. Med utgångspunkt från mina frågor är det 

viktigt att ytterligare beskriva och definiera feminism, feministiskt skrivande och vad i 

en text som ger uttryck för ”ett kvinnligt perspektiv”. Dessa begrepp är inte helt 

oomstridda och har också över tid kommit att förändras något. En vanlig definition på 

feminism är att det är en social rörelse för kampen om jämställdhet mellan könen.6  

Enligt Lisbeth Larsson är Virginia Woolfs Ett eget rum en ”urtext” som tolkats och gett 

upphov till flera olika feministiska inriktningar.7 Inom litteraturkritik har fokus 

förflyttats ett flertal gånger. Kate Millets gränsöverskridande Sexual Politics (1969) 

                                                 
3 Laura Mulvey, “Visual Pleasure and narrative cinema” Screen, vol. 16, nr 3, s. 6-18. 
4 Genevieve Lloyd, Det manliga förnuftet, Stockholm 1999, s. 141. 
5 Lloyd, s. 142. 
6 NE http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/feminism 
7 Lisbeth Larsson, “Compulsory Happy Endings. Virginia Woolfs Ett eget rum i feministisk teori”. 

Kvinnovetenskaplig tidskrift 1.03, s. 22. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/feminism
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utgjorde en uppgörelse med ett enögt manligt perspektiv på kvinnor och sexualitet. Den 

patriarkala synen på kvinnor och den förhärskande heteronormen som den framställdes 

av manliga författare kritiserades som förtryckande och objektifierande. Lisbeth Larsson 

beskriver Milletts metod som ideologikritisk och som syftande till att lyfta fram de 

falska föreställningar om kvinnor och sexualitet som kommit till uttryck i västvärldens 

litterära kanon.8  Den tidiga 70-talsfeminismen innehöll också Judith Fetterleys The 

Resisting Reader som utgick från en motläsning av manliga författare, men ganska snart 

flyttades fokus till de skrivande kvinnor som trots allt fanns och funnits. Tidiga verk 

utsattes för omläsning för att lyfta fram och synliggöra en kvinnlig litterär tradition som 

den framställs i Elaine Showalters A Literature of Their Own, med en blinkning till 

Woolf, och där hon för övrigt underkänner Woolfs beskrivningar av emancipatoriska 

strategier, som hon menar borde utbytas mot realism, identitet, erfarenhet, autenticitet 

och sanning.9 Showalters läsningar av kvinnors berättelser gav henne en förståelse för 

en emancipatorisk utvecklingslinje, där kvinnors frigörelse från manliga 

berättarkonventioner gick från motstånd och uppror till att ge rum åt den egna rösten. 

Den tidiga feministiska litteraturkritiken accepterade också en indelning i 

manligt/kvinnligt, underförstått synen på en inneboende, naturlig eller essentiell skillnad 

mellan könen. Detta kom att ifrågasättas av bl.a. Toril Moi i Sexual/Textual Politics 

(1996) där hon vill rikta blicken från de tidigare angloamerikanska teoretikerna till 

språkkritiken hos Julia Kristeva, men också från filosofer som Jaques Derrida, Gille 

Deleuze och Jean Baudrillard. Hos dessa, menar Lisbeth Larsson, är det inte den 

konkreta kvinnan som står i centrum för läsningen utan ”…”det kvinnliga” i den 

kulturella och textliga diskursen och inom feminismen tenderar kvinnan själv eller 

könet i sig att bli den text man studerar.”10 Samma Larsson konstaterar också att Moi i 

sin läsning av Virginia Woolf förkastar tanken om identitetspolitik, och istället ser Ett 

eget rum som en ”underminering av varje form av fast identitet” och där syftet, det 

lyckliga slutet, ”inte handlar om att slå fast utan tvärtom lösa upp.”11 Den starkaste 

omkastningen står kanske Judith Butler för genom sin Gender Trouble där kön och 

                                                 
8 Lisbeth Larsson, ”Feministisk litteraturkritik i förvandling” i Staffan Bergsten, Litteraturvetenskap: en 

inledning. 2 uppl. Lund 2002 s. 116. 
9 Lisbeth Larsson, ”Feministisk litteraturkritik i förvandling”s. 123. 
10 Ibid., s. 125. 
11 Lisbeth Larsson, “Compulsory Happy Endings. Virginia Woolfs Ett eget rum i feministisk teori” 

Kvinnovetenskaplig tidskrift 1.03, s. 26. 
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genus ifrågasätts som varande skilda från varandra och istället kan båda sägas vara 

konstruerade genom språk och samhälle.12 

 

3.3 Judith Butler och det performativa  
Ur Butlers resonemang framgår att både kön och genus är konstruktioner utifrån sociala 

och kulturella föreställningar. Det finns med andra ord inget före, inget som skulle 

kunna kallas naturligt eller medfött. De anatomiska skillnader som finns mellan 

människor har, genom makt- och språkdiskurs utnyttjats av (främst) män vilka infört 

heterosexualitetens matris, och denna norm har gett upphov till den binära 

genuskonstruktionen där kvinna definierats som icke-man.  Judith Butler menar alltså 

att både kön och genus är socialt och kulturellt konstruerade föreställningar, och 

dessutom är det frågan om en instabil genusidentitet. Det som iscensätter eller gör kön 

är det som Butler kallar performativitet; handlingar och uttalanden. Det skulle då inte 

finnas några absoluta sanningar kring kön, genus eller sexualitet. Genus blir med hennes 

sätt att se en ständigt pågående process. Genom att uppträda på ett sätt som inte 

uppfattas som typiskt kvinnligt eller manligt ifrågasätts och görs det motstånd mot 

föreställningarna om absoluta sanningar kring kön, genus och sexualitet.13 Butlers 

tankar om genus som performativ identitet är intressant för läsningen, tolkningen och 

förståelsen av de två romankaraktärerna Johanne Lauritzen och Carl Gustaf Hamilton. 

 

3.4 Feminism enligt Ebba Witt-Brattström  

Inom feministiska och akademiska kretsar är Ebba Witt-Brattström ett välkänt namn. 

Hon har aktivt arbetat för att ge kvinnor en möjlighet att hävda sig mot det manliga 

övertaget i olika sammanhang. Genom medlemskap i kvinnorörelser som Grupp 8, 

initiativtagare till nätverket Stödstrumpor och en av kvinnorna bakom det politiska 

partiet FI (feministiskt initiativ) har Brattström varit en drivande kraft i att få en ökad 

jämlikhet mellan könen i olika sociala och politiska sammanhang. Hennes akademiska 

texter har lyft fram kvinnliga författarskap som Moa Martinsson och Marguerite Duras. 

Litterära tolkningar och egna erfarenheter finns bland annat i Ur könets mörker Etc och 

på senare tid har hon velat återupprätta bilden av 70-talsfeminismen med boken Stå i 

bredd – 70-talets kvinnor, män och litteratur. Brattström visar ofta hur ojämlik och 

enkönad litteraturhistoriebeskrivningen är i sin ”flagranta mörkläggningsstrategi” och 

ser att det ”feministiskt perspektivet innebär … att ett obarmhärtigt ljus faller över hur 

                                                 
12 Lisbeth Larsson, ”Feministisk litteraturkritik i förvandling” (s.115-127). 
13 Judith Butler, Genustrubbel,Göteborg 2007. 
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ofullständigt och godtyckligt” historiebeskrivningen tidigare sett ut.14 I en genomgång 

av 30-talets kvinnolitteratur ser hon en genre med feministiska frågeställningar, som 

hon kallar ”emancipationsromanen” där frågor om möjligheten för kvinnor att 

kombinera yrkesroll, kärlek och moderskap problematiseras.15 Den manliga litteraturen 

från samma tid och framåt ser hon som ett uppror mot den nya kvinnan och det är bara 

Lars Ahlin som ”nogsamt undviker den vanligaste kopplingen mellan 

könskamp/kvinnoförakt och klasskamp”.16 Brattström beskriver Ahlins författarskap 

som en ”spännande sammanblandning av manligt och kvinnligt” men ändå ”en dröm 

om en syntes”, då kvinnan ofta står för ”traditionella värden: återfödelse, humor, 

utopier. De befinner sig utanför det maktspråk och det sociala spel där männen är 

fångar”.  Ett citat av Ahlin finns med, om behovet av reell jämbördighet och likställdhet 

och Brattström konstaterar att han står för ”en modern könsdialog”.17 

 

3.5 Den manliga blicken  
Inom feministiska studier av populärkultur, främst inom film, används ofta begreppet 

the male gaze, den manliga blicken som ett uttryck för hur kvinnliga representationer 

används eller anpassas för den manliga blicken. Litteratur kan också ge uttryck för 

berättarens blick, varför det kan tillämpas även här. Kvinnorna ska då på ett visuellt sätt 

appellera till manliga fantasier.18 Många kvinnliga hjältar, inte minst inom filmens 

värld, uppvisar också yttre attribut som unga, vackra kroppar, långt hår och utmanande 

klädsel. Lillian S. Robinson ser också i Wonder Women: feminisms and superheroes 

(2004) hur detta är fallet med Wonder Woman, en från början tecknad serie, som sedan 

filmatiserades och där huvudpersonen kom från ett isolerat kvinnosamhälle. Trots sin 

feministiska framtoning framstår den som heteronormativ där slutmålet är ett samhälle i 

vilket kvinnor visserligen har en dominerande ställning men också utgörs av ett 

samhälle som är baserat på ”kittenish heterosexuality” 19, vilket närmast kan förstås som 

barnsligt, oskuldsfullt och lekfullt sexuellt uppförande från kvinnornas sida. 

 

4 Metod 
Syftet med denna uppsats är få svar på frågor kring eventuella feministiska inslag i Blå 

Stjärnan samt vilka likheter det finns mellan två hjältar, beskrivna av samma författare i 

                                                 
14 Ebba Witt-Brattström, Ur könets mörker Etc,s. 237 
15 Brattström, s. 239. 
16 Ibid., s. 220. 
17 Witt-Brattström, s. 221-222. 
18 Laura Mulvey, “Visual Pleasure and narrative cinema” Screen, vol. 16, nr 3, s. 6-18. 
19 Lillian S. Robinson, Wonder Women, New York 2004, s. 52. 
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olika romaner. Här väljer jag att använda texttolkning, hermeneutik för att nå fram till 

förståelse för eventuella möjliga svar på dessa mina frågor. Grunden för en 

hermeneutisk metod för att analysera litterära texter beskrivs av Anders Olsson, med 

Gadamers ord, som att infoga delarna i en helhet.20 Ur den s.k. hermeneutiska cirkelns 

växling mellan del och helhet, och med upprepade ”varv” i en tolkningsprocess kan 

förståelse (preliminärt) nås för det litterära verkets mening. För Gadamer (och andra 

hermeneutiker) är målet inte en slutlig upplösning av cirkelbegreppet, utan detta 

begrepp ger en dialogisk förståelse, en förståelse som idealt är ”ett möte mellan två 

perspektiv som korsas” och kan leda fram till ”en sammanfattning eller mening som 

omfattar helheten”.21  I senare hermeneutisk tradition är inte en objektiv, slutlig sanning 

möjlig eller ens önskvärd, eftersom det läsande, tolkande subjektet inte kan undgå en 

förförståelse som påverkar upplevelsen av texten. Denna förförståelse bör inte betraktas 

som ett hinder utan en möjlighet. Målet med denna uppsats är inte att fastslå en eller 

flera sanningar utan att försöka visa möjlig förståelse för texten och ge mig som läsare 

acceptabla svar på ställda frågor. 

 

5 Forskningsöversikt 
 

Det finns en hel del skrivet om kvinnliga och manliga hjältar. Här berörs kort något som 

jag bedömer kan vara relevant för undersökningen. Lillian S. Robinson har i nämnda 

Wonder Women skrivit om den kvinnliga hjältinnan i serieformat. Huvudkaraktären har 

det gemensamt med Guillous hjältinna att de båda verkar under andra världskriget och 

att det finns ett uttalat feministiskt drag hos seriens författare Charles Moulton, ett drag 

som Robinson beskriver som essentialistiskt bland annat genom att kvinnor beskrivs 

som mindre krigiska och mer vårdande och fredliga än männen.22 En annan intressant 

aspekt är det renodlat kvinnliga samhälle Moultons hjältinna kommer från, ett 

paradisiskt samhälle befolkat av amasoner. Robinson påtalar också de underliggande, 

nästan pornografiska inslagen i form av bondage och sado-masochism som serien ger 

uttryck för.23 

 

Det finns något lite skrivet om Jan Guillous kanske mest kända romanfigur, den svenska 

agenten Carl Hamilton och den typiska manliga hjälten. Något finns även om relationen 

                                                 
20 Anders Olsson, Den okända texten, Kristianstad 1987, s. 30. 
21 Olsson, Den okända texten, s. 31. 
22 Robinson, s. 53. 
23 Robinson, s. 53. 
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manligt/kvinnligt i Guillous historiska romaner om Arn och Cecilia. Det finns dock inte 

något som specifikt avhandlar Blå Stjärnan eller feministiska drag i densamma. 

Det finns inte heller mycket om Jan Guillous författarskap i form av vetenskapliga 

avhandlingar, och detta kan ha sin grund i att han skriver populärlitteratur, en kategori 

som dock mer och mer intresserat litteraturvetare. En C-uppsats i litteraturvetenskap av 

Jens Kuhn tar upp aspekter på moral och våld i serien om Hamilton och han går delvis i 

polemik med Lisbeth Larssons beskrivning. Jens Kuhn återger de typiska hjältedrag 

som återfinns hos Carl Hamilton, även om uppsatsen främst riktar sig mot kritiken i 

media beträffande den antidemokratiska och elitistiska hållning som Hamilton-

karaktären representerar.24 Peter Antman skriver också om Hamilton och bilden av 

Sverige. Han riktar mest in sig på den samhällskritik som genomsyrar Guillous bokserie 

men har också en del tankar om den psykologiska utvecklingen hos en svensk agent 

med rätt att döda.25 Lisbeth Larsson har skrivit om berättartekniken i Coq Rogue-serien, 

där hon jämför med Umberto Ecos beskrivning av James Bond, agent 007 med rätt att 

döda. Hon gör också en analys av den manlige hjältens karaktärsdrag .26 Göran 

Rosenberg intar en kritisk hållning till Hamiltons karaktärsdrag och den odemokratiska 

syn som präglar de fem första böckerna i Coq Rouge-serien.27 Deras beskrivningar 

använder jag som utgångspunkt för presentationen av Carl Hamilton. 

 

 

6 Guillous romanserier 
 

Jan Guillou, med bakgrund som journalist, har ett långt författarskap bakom sig. Det 

inbegriper såväl historiska verk som nutidsbeskrivningar. Bland annat har han berättat 

om medeltidsriddaren Arn och hans Cecilia, om häxbränning under 1600-talet och inte 

minst den svenske agenten Carl Gustaf Hamilton. I skrivande stund arbetar han med ett 

historiskt projekt som går ut på att skriva 1900-talets historia i fiktionens form. I denna 

serie, kallad Det stora århundradet, har hittills publicerats fem romaner. Guillou 

betraktas som författare av populärkultur och hans böcker har sålts i stora upplagor, men 

hans alster har inte varit föremål för samma intresse som så kallad seriös litteratur. 

                                                 
24 http://www.lyngstad.info/hamilton/side24.htm  
25 Peter Antman, ”Hamilton, Sverige och moralen – Jan Guillous Coq Rogueserie i Att läsa världen. Ny 

litteraturkritik i systemskiftenas tid. Greider, Göran/Gunnarsson, Björn (red) Uddevalla, 1992.  

26 Lisbeth Larsson, "Det svenska 80-talets manlige agent", i Tidskrift för litteraturvetenskap, 2/91, s.28-

38. 
27 Göran Rosenberg, ”Jan Guillou, agent Hamilton och föraktet för politiken”, i Moderna Tider 8-9/91, s. 

64-67. 

http://www.lyngstad.info/hamilton/side24.htm
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6.1 ”Det stora århundradet” 
Eftersom jag tidigare läst de olika böckerna i romansviten om ”Det stora århundradet” 

så blir dessa en grund för bilden av huvudpersonen Johanne Lauritzen. Den första, 

Brobyggarna, ger bakgrunden till de tre bröderna Lauritzen från Österöy, ett litet 

fiskesamhälle utanför Bergen i Norge, och deras ingenjörsstudier i tyska Dresden med 

huvudsyftet att återvända och vara delaktiga i byggandet av Bergenbanan. De får 

samma utbildning men hamnar av olika anledningar i olika delar av världen. Endast 

Lauritz, Johannes far, återvänder till Norge och bildar där familj, vilket närmare 

beskrivs i den tredje boken, Mellan rött och svart. Mellanbrodern Oskar flyr till Afrika 

undan en tvivelaktig kärleksaffär. Den yngste av bröderna, den homosexuelle Sverre, 

flyr till England på grund av sin läggning och hans liv under denna tid skildras i del två, 

Dandyn. Sverre kommer att stå i ett särskilt och intellektuellt förhållande till Johanne. I 

den fjärde boken, Att inte vilja se har andra världskriget börjat, och Johanne verkar spela 

en viss roll inom den norska motståndsrörelsen. Händelserna skildras mestadels ur 

faderns, Lauritz, perspektiv och ger inte så detaljerad information om vad Johanne 

egentligen sysslar med. Det är först i den femte (och senaste) boken Blå Stjärnan som 

hennes förehavanden blir tydliga. För att bilden av Johanne ska bli så klar som möjligt 

måste informationen hämtas från alla delar, även om det är Blå Stjärnan som är 

huvudföremålet för studien. Av denna anledning kommer jag att referera till information 

om Johanne som finns i de olika böckerna i Guillous serie. 

 

6.2 Blå Stjärnan 

Det är i den femte boken om ”Det stora århundradet” som Johanne är huvudkaraktären, 

och det är hennes hjältemodiga insatser under andra världskriget läsaren får följa. Hon 

framstår som en kvinnlig motsvarighet till alla de manliga spioner och agenter under 

krigsåren som det finns mängder av berättelser om. Det finns knappast något som hon 

inte klarar av; från att egenhändigt ta livet av ett knippe nazister i ett livsfarligt uppdrag 

i de norska fjällen till att via sängvägen komma över tyska chiffermeddelande. 

Inledningsvis reser hon ett antal gånger från Sverige till det ockuperade Norge under 

förevändning av att hälsa på farmor i Bergen, hon smugglar pengar och dokument, hon 

undsätter norska motståndsmän och kvinnor genom sin täckmantel som frivillig inom 

Blå Stjärnan. Under kriget blir hon också spion åt engelsmännen, utbildas i England och 

får sedan i Sverige använda sitt kön som krigsredskap. Ingen situation är henne 

främmande och allt hanteras med beräknande kyla och ett knivskarpt intellekt. Hennes 
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verksamma liv under kriget leder till moraliska betänkligheter beträffande offren på 

hennes väg, men dessa undanträngs till förmån för det hägrande slutresultatet, befrielse 

från nazismen. Det verkar vara ett strålande exempel på tanken om att ändamålet helgar 

medlen. 

 

6.3 Johanne Lauritzen 
Johanne Lauritzen är ett av fyra barn till Lauritz och Ingeborg Lauritzen. Fadern är 

norrman, fiskarson men ingenjörsutbildad i Dresden där han träffade Ingeborg, som är 

av adlig släkt. Johanne är näst äldst i syskonskaran, född i Bergen 1911 och alltså 28 år 

vid andra världskrigets utbrott. De första åtta åren tillbringar familjen i Bergen för att 

sedan flytta till Sverige och Saltsjöbaden. Den tvåspråkiga Johanne får sin skolgång i 

Sverige och därmed ett tredje språk, förutom norska och tyska, till vilka senare läggs 

både franska och engelska. Detta kommer att bli ovärderliga tillgångar för den norska 

motståndsrörelsen längre fram. 

 

Under uppväxten kommer Johannes värderingar att starkt påverkas av modern och 

hennes tyska väninnas politiska tankar. Modern är socialdemokrat och väninnan Christa 

är bolsjevik. Christas band till familjen Lauritzen stärks genom giftermål med Oscar, 

Lauritz yngre bror, och hon blir en mycket förtrogen Tante Christa.  

Hur är då bilden av Johanne genom de första böckerna? Tidigt är hon flickan som får 

dockor när brodern får en ångmaskin, hon har traditionella flickkläder och får också, 

precis som de övriga kvinnorna inom släkten, stå åt sidan när männen efter middagen 

ska diskutera livets stora frågor. Barndomen präglas av en tillåtande men patriarkal 

överklassmiljö. Hennes tankar och åsikter formas i allt väsentligt av modern, fastern 

Tante Christa och senare, under gymnasie- och universitetstiden, tar hon till sig av 

dåtidens socialistiska idéer genom sitt umgänge med framförallt författare och 

konstnärer. Hon är aktiv i Clarté och medverkar i feministiska projekt. Hennes andra 

farbror, den konstnärlige Sverre, är homosexuell och har lämnat Tyskland för England 

och en adlig älskare. Han är den som har hennes odelade förtroende och ses som 

jämbördig intellektuellt. Det är också Sverre som beskriver den tjugofyraåriga filosofie 

kandidaten i tyska, franska och litteraturhistoria, Johanne, som varande ”utrustad med 

en så allt i hela världen genomskådande blick som man bara kan ha i den åldern, därtill 

var hon så politiskt radikal att hon betraktade sin egen mor Ingeborg som en i det 
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närmaste konventionell borgerlig reaktionär”, ett omdöme som Johanne finner något 

hårt men inte helt orättvist.28  

 

Johanne tar studenten under lätt skandalartade former eftersom hon tillrättavisat sin 

tyskalärare, hon läser franska, tyska och litteraturhistoria, men som kvinna får hon svårt 

att göra karriär i den akademiska världen när hon inte deltar på männens villkor och 

vägrar låta sig objektifieras. Efter studenten ger hon sig ut på en bildningsresa i Europa i 

sällskap med en väninna, med onkel Sverre som ”förkläde”. Även om inte resan skildras 

direkt i Mellan rött och svart finns ledtrådar till den här. I den fjärden boken, Att inte 

vilja se, finns Johanne med i periferin och Guillou låter läsaren ana att hon på något sätt 

är involverad i någon form av hemlig verksamhet. I samband med en riskfylld insats, ett 

sabotage mot järnvägsvagnar lastade med tyska vapen, blir hon skadad och hela 

familjen blir varse vilka aktiviteter hon deltar i. Det blir moderns uppgift att operera 

Johanne, och en längre konvalescens följer. Till följd av explosionen tvingas hon klippa 

sitt långa röda filmstjärnehår i ”löjlig 20-talsfrisyr som får henne att likna en spenslig 

man med tvivelaktiga böjelser”.29   

 

Johanne har, utan att hon själv medverkat till det, fått ett smeknamn bland den engelska 

underrättelsetjänsten, SOE. De kallar henne Blue Star lämpligt nog, eftersom hon är 

medlem i en underorganisation till Röda Korset som heter Blå Stjärnan och vars 

huvuduppgift är att hjälpa och bistå djur i krig. Hennes smeknamn kanske också kan 

tolkas som en symbol för den ouppnåeliga kvinnan, intellektuellt kylig, klart lysande 

men också avlägsen som en stjärna i rymden. 

 

7 Feministiska inslag i Blå Stjärnan 
 

Vilka är då de feministiska inslagen i berättelsen om Johanne Lauritzen? Feminism kan 

vara att blottlägga de patriarkala strukturerna i texten, enligt vilka kvinnan anses som 

underlägsen mannen. Detta beskrivs ibland som att läsa mot texten. Ytligt kan en text 

om en kvinnlig hjälte som ikläder sig en traditionellt manlig roll som spion och militär 

verka feministisk, men även en sådan text kan läsas mothårs. Om texten så tydligt 

problematiserar den patriarkala miljön, vilket faktiskt sker i Blå Stjärna leds man till 

                                                 
28 Jan Guillou, Mellan rött och svart. Piratförlaget: Elib AB, 2013.  
29 Jan Guillou, Att inte vilja se. Piratförlaget: Elib AB, 2014 
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slutsatsen att den är feministisk. Men textens eventuella luckor och sprickor samt dess 

möjliga ambivalens och ologiskhet kan ge utrymme för en annan förståelse.    

7.1 Den militära kontexten 
Få system har väl en så tydligt manlig maktstruktur som det militära. Johanne har som 

kvinna ingen möjlighet att göra den för henne viktiga insatsen mot nazismen inom det 

vanliga försvaret. Det som står till buds för kvinnor som vill göra en insats för försvaret 

är bland annat volontärskap inom Blå Stjärnan, en underavdelning till Röda Korset, som 

är avsedd att bistå djur och lindra lidande bland dessa. Johanne väljer Blå Stjärnan 1938 

därför att där ”fick man lära sig skjuta och köra lastbil” och för att hon ”trodde att det 

skulle bli krig”.30 Valet är strategiskt eftersom detta arbete medför möjlighet att, 

förutom uniform, också bära vapen. Johanne vill inte underordna sig den manliga 

normen, hon utmanar den genom att ikläda sig typiskt manliga attribut och ta en roll 

som män genom historien gett sig själva. Hon vill ha en jämlik möjlighet att göra en 

insats under kriget. Hennes agerande blir ett exempel på Butlers tankar om 

performativitet – men trots uniform och vapen är det ändå tydligt för omgivningen att 

Johanne, genom sina yttre attribut, är kvinna i första hand. Den manliga blicken gör sig 

hela tiden påmind, i olika sammanhang. Johannes överordnade inom SOE, Peter 

Rennant, avfärdar hennes kritik mot en indiskret upphämtning med diplomatbil med att 

”ung dam i mörka glasögon och basker stiger in i en bil […] är väl bara frågan om 

allmän omoral”.31 Han säger också att hon ser ut som ”en prostituerad”.32 Eftersom 

upphämtningen i själva verket är genomtänkt och planerad enligt hennes överordnade, 

läxar han upp Johanne med uppmaningen att ”inte lära mig mitt jobb, så tror jag vi 

kommer bättre överens”.33 Det är också den manliga blicken som konstaterar Johannes 

kvinnliga företräden, att hon ”händelsevis [ser] ut som en fal spionkvinna på bio eller i 

den enklare underhållningslitteraturen” och därför enligt den manliga, idiotiska logiken 

inte är det.34 Genom de många referenserna i romanen till Johannes yttre företräden 

förstärks det som Laura Mulvey kallar the male gaze.35 

 

                                                 
30 Guillou, Blå Stjärnan, s. 56-57. 
31 Guillou, Blå Stjärnan, s. 80. 
32 Ibid., s. 81. 
33 Ibid., s. 81. 
34 Ibid., s. 161. 
35 Laura Mulvey, ”Visual pleasure and narrative cinema”. 
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Hierarkin inom militären är tydlig, och det är Johanne medveten om och ser därför 

befordran som en väg att komma tillrätta med ”svinpälsarna”36 inom militären, speciellt 

de norrmän som rekryterats till SOE. Som ett led i det går hon med på att utbilda sig i 

England för att få en kaptensutnämning, vilket skulle göra henne till överordnad och 

därmed lättare kunna genomföra sina uppdrag. Då skulle hon slippa behöva uppleva den 

förnedring hon kände när hon blev tafsad på, kallad ”flicka lilla” och tillsagd att inte ge 

order till de norska SOE-män hon skickades att hämta i Värmland. Trots ilskan försöker 

hon argumentera sakligt med sig själv men konstaterar att hon riskerat livet ”på grund 

av försök att rädda två idioter, låt vara hjälteidioter”.37 Signifikativt ger hon hästen, 

Bertil, beröm för uppdragets bästa manliga insats. Under ett av sina specialuppdrag 

träffar Johanne den unga Sissel Eiken, vars livsöde träffar henne hårt. Sissels familj är 

motståndsmän, men alla utom Sissel blir förrådda och avrättade av tyskarna. Hennes 

berättelse griper Johanne och när hon betraktar den sjuttonåriga flickans oskuldsfulla 

utseende blir hon påmind om kusinerna: ”blonda, blåögda som norska kvinnor i 

folkdräkt på turistaffischerna före kriget, sinnebilden för harmoni och närheten till den 

överväldigande naturen, fjärran från allt ont”.38 Beskrivningen av den unga norskan blir 

här ett uttryck för kvinnan som representant för natur39 och moder jord. 

 

Johanne får efter synnerligen väl utförd utbildning i England sin kaptensutnämning och 

kan fortsätta sin kamp mot nazismen utan att behöva känna sig underlägsen männen. 

Inte utan triumf förordnas hon att leda en räddningsoperation som hon känner extra 

starkt för. Det är tidigare nämnda Sissel, nu telegrafist i norska fjällen, som ska 

undsättas. Detta sker tillsammans med två stereotypa norska SOE-män från 

Lingekompaniet, utvalda för att Johanne ”ville ha en absolut otvetydig befälsordning 

där en kapten sade åt sergeanter och korpraler att hålla käften och lyda order”.40  Här 

framträder den militära hierarkin som i en ”teatersketch”41, och männen ger efter för 

gradtecken och flyger upp i honnör inför Johanne.  Trots ett kraftigt underläge, tre mot 

16-20 tyskar och quislingar, lyckas uppdraget att befria Sissel Eiken. Det är en insats 

fullt värdig en agent Hamilton, och den genomförs med beräkning, kyla och 

improvisation i farans stund. Utan att tveka avrättar Captain Blue, som Johanne nu 

                                                 
36 Guillou, Blå Stjärnan, s. 111. 
37 Ibid., s. 113. 
38 Ibid., s. 76. 
39 Lloyd, Det manliga förnuftet 
40 Guillou, Blå Stjärnan, s. 186. 
41 Ibid., s. 188. 
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kallas efter sin befordran, två quislingar och ger lite senare order om att spränga de 

förföljande tyskarna, totalt en pluton. Operationens anspänning blir till slut för mycket 

och Johanne brister i gråt inför den räddade norskan, men samlar ihop sig eftersom 

”männen får inte se [henne] så här”. 42 Att ge efter för tårar och visa känslor kan tolkas 

som svaghet och passar inte in i den manliga normen. Men genom att hålla tillbaka 

känslorna visar Johanne också att hon underkastar sig den manliga normen och 

förstärker därigenom den uråldriga uppdelningen i manligt och kvinnligt.  Efter denna 

och andra framgångsrika insatser under kriget har Johanne majors grad inom Norwegian 

Independent Company 1 när kriget är slut.43  

 

7.2 Sekreterarklubben 
Under andra världskriget värvades kvinnor till spionverksamheten som bedrevs under 

det inofficiella namnet Sekreterarklubben. Det var kvinnor, oftast från landsbygden, 

som tillhörde underklassen och hade svårt att få arbeten. Under smicker och löften om 

lyx och flärd förband de sig att för den svenska underrättelsetjänstens C-byrå försöka få 

fram information från de män, som med anknytning till Tyskland eller andra 

krigförande nationer, fördrev ledig tid på Stockholms inneställen. Verksamheten inom 

Sekreterarklubben har en verklig förlaga, vilken för övrigt skildrats av Sven Bergman i 

fiktionen med samma namn.44 Jan Guillou använder Bergmans bok som underlag för sin 

skildring av dessa kvinnor som också gick under namnet svalor.45 

Till denna verksamhet värvas Johanne efter antaganden om att Tysklands krigslycka 

börjat vända, och eftersom Johanne med sina språkförmågor skulle vara till nytta för att 

komma åt och dechiffrera tyska kodade meddelanden kommer hon att bli ett viktigt 

inslag. De kvinnor som ingick i sekreterarklubben utsattes för stora risker om de blev 

avslöjade, de riskerade dessutom oönskade graviditeter och deras rykte som 

prostituerade skulle de få dras med, även om deras manliga chefer antydde att de gjorde 

ett viktigt arbete för landet och skulle bli belönade efter kriget, vilket var och förblev en 

utopi. Det framgår också av Johannes redogörelse för verksamheten vid ett av de 

förtroliga samtalen med systern Rosa, där chefen för C-byrån beskrivs som ”en hallick, 

en rätt sliskig medelklasstyp, som med betydande flit plockade upp den ena lantlollan 

efter den andra, förförde henne med de tio äldsta knepen i världen, för att sedan under 

                                                 
42 Guillou, Blå Stjärnan, s. 205. 
43 Ibid., s. 466. 
44 Sven Bergman, Sekreterarklubben, Stockholm 2014.  
45 Guillou, Blå Stjärnan, s. 477. 
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salvelsefull patriotism få ut henne i tjänstgöring, varvid romansen fick ett tvärt slut.”  

Johanne konstaterar nyktert att ”efter segern skulle de alla vara fördömda”.46 För 

Johannes del, som fått ett pessar inprovat under visserligen förnedrande former, eller 

som läkaren skämtsamt påpekat att ”han nu haft nöjet att aptera ett mycket vackert 

vapen i rikets försvar”47 är situationen annorlunda. Hon ingick visserligen i ett 

”horkompani” som hon beskrev verksamheten för systern, men hennes ”vapen” skulle 

”bara sättas i funktion om målpersonen har grad vid pass överste eller motsvarande. Jag 

är nämligen en finare hora än de andra.” Den nedsättande beskrivningen ”horkompani” 

är Johannes ord, men blir också ett eko av manligt nedsättande omdöme. Johanne kallar 

sig själv för ”en finare hora”,48  vilket skulle kunna tyda på att hon visar sin styrka och 

tar över männens beskrivning och ställer sig över den. Det är också i denna position 

som Johanne gör sin viktigaste insats under kriget.  

 

7.3 Med könet som vapen 
Genom att förföra överste Wagner vid Abwehr, den tyska säkerhetstjänsten lyckas 

Johanne få tillgång till viktiga dokument som gör att tyskarnas meddelanden kan 

avkodas. Den till synes omöjliga relationen med den medelålders, flintskallige, småfete 

Wagner gör hon trovärdig genom att hänvisa till sin besvikelse över unga män, vilka 

hon fått nog av, och ”att ligga med en ung man var nästan alltid en besvikelse eftersom 

allting gick för fort, för snabbt på och för snabbt av, dessutom var de vanligtvis fulla 

och alltför ofta illaluktande”. Som om det inte var nog var de också ”permanent 

opålitliga och otrogna […] hade hjältedille […] förgrovade sitt språk […] saknade varje 

tillstymmelse till moralisk idé om kriget […] och var sannerligen inget att hålla i 

handen när åskan gick”.  Även om hon ger Wagner en ”välkonstruerad” berättelse, inser 

hon att den roll hon spelar upp av ”klassisk psykologisk undervisningsmodell av en 

alltför fadersbunden flicka” kan stämma, ”som om hon omedvetet talat sanning”.49 

Wagner å sin sida förklarar sin uppskattning över ”hennes pose av underkastning” när 

han tog henne bakifrån, likväl som av hennes kommando när hon red honom. Här 

konstaterar Johanne för sig själv att det förstnämnda gav henne möjlighet att fantisera 

om hur hon ”låg och erbjöd någon hon älskade skötet, en ansiktslös yngre man, kanske 

en Edmond Dantès men alltid någon annan än en tysk överste i femtioårsåldern”. Då 

                                                 
46 Guillou, Blå Stjärnan, s. 277. 
47 Ibid., s. 261. 
48 Ibid., s. 275. 
49 Ibid., s. 370-371. 
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kunde hon också ”rentav känna njutning. Skamligt möjligen men så var det. Och det var 

dessutom hennes jobb och absurt nog en krigsinsats”.50 Passagen ger intrycket av att 

kvinnor visst kan känna njutning på det sexuella planet, en föreställning som inte var 

allmänt accepterad vid denna tid, men samtidigt ger det också uttryck för att denna 

njutning bara uppnås med en man som kvinnan älskar, och blir ett slags försvar för 

heteronormen och idealiseringen av kvinnan som monogam och underordnad mannen.  

Men det är ett påfrestande spel Johanne bedriver, och det tar hårt på henne att spela med 

i sängen. Under en av sina Norgeresor har hon besökt en kvinnlig psykiater, inte för att 

behandlas, vilket Wagner tror, utan för att organisera flyktingar, främst judar, till 

Sverige. För att legitimera sin resa fabulerar hon om sin dragning till en äldre man och 

att psykiatern förklarat hennes åtrå ”till en man vars fysiska företräden var som skapta 

för henne” helt enkelt var att betrakta som en ”vinstlott i det erotiska lotteriet”. 

Godtrogen och med en förmåga att ”önsketänka” skiljer sig Wagner, trots sitt 

säkerhetstänkande, inte från andra män när han låter sig luras av Johannes utläggning. 

Men när han återigen tar henne, kraftfullt upphetsad av hennes ord och hon låtsas få 

flera orgasmer, så brister det hos henne av förnedring och hon faller i tårar, tårar som 

”gjorde bedrägeriet fullständigt trovärdigt”.51 Efteråt måste hon ta ett bad, vilket blir en 

del i planen att bli ensam kvar i lägenheten och få tillgångar till viktiga nycklar, för att 

skölja av sig därnere, för att bli ”[a]bsolut ren, tänkte hon medan hon lyfte lite på 

bottenproppen för att släppa ut lika mycket vatten som hon ilsket spolade igenom sig 

själv”.52 Johannes reaktion förstärker känslan av det orena och orätta i att använda könet 

på det sätt Johanne gör, även om hon menar att ändamålet helgar medlen, och att de 

värdefulla upplysningar hon med sitt agerande ger försvaret tillgång till ”vore värt 

betydligt större uppoffringar än vad hon faktiskt utsatte sig för. Om man nu skulle tänka 

som en man. Exempelvis Teddy [C-byråns chef], som väl åtminstone bildligt skulle få 

erektion han också när hon redovisade resultatet av den pågående operationen mot 

Wagner”.53 Utan att avslöja hur en kvinna skulle tänka, så förstärker detta snarare 

tudelningen av manligt och kvinnligt än att göra uppror mot det. 

 

Efter den lyckade ”operationen” träffar Johanne sin syster Rosa, som berättar att hennes 

älskade, den brittiske diplomaten friat och att de från och med nu hade oskyddat sex 

                                                 
50 Guillou, Blå Stjärnan, s. 372. 
51 Ibid., s. 392-395. 
52 Ibid., s. 397. 
53 Ibid., s. 399. 
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”eftersom de ändå skulle ha barn förr eller senare”. Johanne lyckas knappt dölja sin 

chock över att de ”varje gång de älskade spelade med nio månader” eftersom kriget 

knappast skulle var slut inom den tiden. Johanne tänker på uttrycket ”älska” och kan 

inte föra över det på sin ”relation” till Wagner. ”’Älska’ med överste Wagner?”.54 

Johanne ser egentligen inte fram mot ytterligare sängtjänstgöring och därför är hennes 

reaktion inför Wagners återbud oväntad, ”[b]eskedet gjorde henne rasande utan att hon 

riktigt kunde förklara varför”.55 En möjlighet är att hon känner sig ratad, men också att 

hon måste avstå från sex. Det kan förklara varför hon väljer att göra något helt civilt, 

möjligtvis i syfte att få tillfredsställa sina sexuella behov. Hon tar en sväng till KB, 

konstnärsbaren, där hon hängt under sin studietid tio år tidigare. Detta infall visar sig få 

oväntade konsekvenser, vilket jag återkommer till längre fram. 

 

7.4 Utanför tjänsten 
Johanne och hennes performativa handlingar och uttalanden kan sägas utgöra två delar; 

en ganska konventionell och delvis traditionell under uppväxten och, lite senare, vid 

inträdet i vuxenlivet, en överskridande okonventionell, inte minst under krigsskedet.  

 

Även om det inte är mycket som sägs om eller av Johanne om ungdomsåren så finns det 

exempel på hur omgivningen ser på henne och hennes sexualitet. Förutom 

informationen om att hon fått sin första mens som fjortonåring, och att hon under sina 

tidiga tonår förväntades göra som sina jämnåriga kamrater, det vill säga uppträda som 

flicka/kvinna, får läsaren också veta att hon ”fått samma kopparröda hår som sin 

farmor” och ”förvandlats från en pojkflicka av 20-talstyp till en ung kvinna som liknade 

en filmstjärna”.56  Hon har en tid haft en pojkvän, en relation som mor Ingeborg kallat 

frigjord och modern, men inget nämns om något intimt umgänge, och förhållandet bryts 

innan studentexamen. Att göra slut kan för Johanne ha varit en del i en större plan, för 

att efter studenten få göra en resa i Europa tillsammans med sin väninna Birgitta. 

Eftersom väninnans föräldrar bara gick med på det om Johannes föräldrar godkände det 

först, verkar det som Johanne väljer att offra förhållandet för att blidka fadern. Lauritz 

har tydligt visat sitt ogillande mot pojkvännens beslut att bli författare, underförstått 

utan möjlighet att försörja Johanne. ”Felet” enligt honom ”var att en kvinna skulle 

                                                 
54 Guillou, Blå Stjärnan, s. 411. 
55 Ibid., s. 423. 
56 Guillou, Mellan rött och svart, s. 183. 
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behöva försörja en man som av ren fåfänga vägrade att arbeta som folk”.57 

Studentexamen blir en succéartad skandal för Johanne. När hon på studentkvällen 

framkastar reseförslaget för fadern blir det ändå ett nej. Att två unga flickor reste runt i 

Europa var något helt annat än för den ett år yngre brodern Karl, som på sin fråga om 

fadern skulle neka honom får svaret ”nästa år är du man, Karl”.58 Faderns inställning 

beskriver väl den patriarkala miljö Johanne växt upp i där det är skillnad på pojkar och 

flickor. Räddningen för Johanne blir farbror Sverres erbjudande om att eskortera 

damerna på denna resa till Frankrike, Italien och, inte minst, till England och den 

litterära/konstnärliga vänskapskretsen Sverre är en del av i Bloomsbury. Johanne blir 

”blank i ögonen och såg redan framför sig hur hon skulle få träffa Virginia Woolf i 

verkligheten”.59  

 

Inte mycket blir berättat om resan förrän några år senare, närmare bestämt julen 1935, 

mest antydningar om ”den underbara resan efter studenten till Paris och London”, om 

vars händelser fadern får en ”starkt censurerad version” men läsaren får också veta att 

modern försett både Johanne och väninnan med pessar.60 Farbrodern Sverre, konstnären 

och ”släktens ende manlige intellektuelle” var enligt Johanne, ”som man […] oerhört 

mycket mer attraktiv än sina bröder, han såg minst tio år yngre ut, han var fysiskt 

vältränad som en atlet, dessutom intellektuell. Det var tur att han var homosexuell, 

vilken praktskandal hade hon inte kunnat ställa till med annars”.61 Johanne har en 

tvetydig inställning till homosexualitet. Onkel Sverre är som nämnts accepterad, men 

mer på grund av släktskap och sin manlighet och sitt intellekt än sin sexuella läggning. 

Det anas en motvilja i hennes reaktion mot att själv se ut som ”en spenslig man med 

speciella böjelser”.62 Nästa gång resan berörs är 1941 när Tante Christa vill prata med 

Johanne om ”årets självspillingar”63, en omskrivning för de båda författarinnor som tar 

sina liv detta år; Virginia Woolf och Karin Boye. Tante Christa har läst deras böcker, 

vilka innehåller dedikationer till Johanne, och vill veta mer om Johannes bekantskap 

med de båda. I förbigående ställer Christa frågan om Johanne blev av med oskulden på 

den där resan men Johanne hänvisar till att frågan är ”indiskret”.64 Som läsare vet vi inte 

                                                 
57 Guillou, Mellan rött och svart, s. 184. 
58 Ibid., s. 198. 
59 Ibid., s. 199. 
60 Ibid., s. 256. 
61 Ibid., s. 257. 
62 Guillou, Att inte vilja se, s.121. 
63 Guillou, Blå Stjärnan, s. 26. 
64 Ibid., s. 27. 
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om något sådant hände, däremot avslöjar Johanne för sin faster att hon försökt följa 

Karins Boyes råd om psykoanalys för ”själens befrielse”. Besöket hos den manlige 

psykoanalytikern, som förekom på riktigt under deras gemensamma vistelse i Berlin 

några år efter bildningsresan med farbror Sverre, ett besök som troligen inspirerade till 

utläggningen hos Wagner, gick i stort ut på att ”unga kvinnors sexuella hämningar 

måste förlösas genom grundligt genomförda samlag med äldre män, företrädesvis 

sådana som han själv”, men även om Johanne själv ”alltid haft en dragning till äldre 

män” tilltalade den tanken inte henne och Karin där och då. I stället hade de bytt 

analytiker till en kvinna, vars recept var likartat men där botemedlet hette ”lesbianism”. 

Johanne konstaterar att ”det fungerade bättre på Karin än på mig, jag har aldrig varit 

mycket för det där”.65 Även här finns hos Johanne ett förminskande av något nästan 

onämnbart, ”det där”, vilket stärker den heteronormativa normen snarare än ifrågasätter 

den. Längre fram funderar hon på psykoanalytikernas tankar om ”bortträngda minnen” 

och ”orimliga påståenden om hur personligheten starkare än allt formas av sexuella 

övergrepp i barndomen”, men väljer att se det som ”struntprat”.  Johanne ser hellre sin 

sexuella debut som ”bara spännande, ett beslutsamt steg in i en diffus vuxenvärld 

bakom Fars och till och med Muttis rygg” och liknar det vid att ”börja röka, ett sätt att 

skapa tillhörighet till litteraturvärlden”.66 

 

Johanne håller sig till män, gärna äldre och intellektuella, när hon inte är i tjänsten. 

Under de första universitetsåren har hon umgåtts i bohemkretsar i Stockholm, och där 

har hon troligen mist oskulden, tjänstvilligt av en av dessa ”litteratörer vars hjälpsamhet 

när det gällde att rädda somliga studentskors inre frid […]inga gränser [visste], de bar 

sina tunga manliga bördor ädelt och uppoffrande”. Detta sker ”utan minsta vare sig 

smärta eller obehag och kanske var det den överraskningen som mer än litteratörens 

talanger som älskare bidrog till euforin och njutningen”.67 Beskrivningen av Johannes 

njutningsfulla förhållande till det sexuella, både i ett tidigt skede och genom romanen, 

kan ses som ett bevis för ett feministiskt förhållningssätt och ett uppror mot den 

patriarkala miljön där kvinnor traditionellt sett inte fick njuta av sex, och i synnerhet 

inte utanför äktenskapet. Senare, 1932, har hon en intensiv kärleksrelation med en 

författare, Bengt, vars ”musa [i] vindskupan”68 hon blivit. Denne några år äldre man 
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66 Ibid., s. 370. 
67 Ibid., s. 370. 
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kommer sedermera att bli en uppburen författare och med honom upptar Johanne 

relationen kortvarigt vintern 1942 efter återkomsten från ett sista livsfarligt uppdrag i 

Norge. Beslutet att ”ta permission från hela kriget” kommer efter att Wagner med kort 

varsel ställt in ”en natts tjänstgöring”.69 Hon träffar honom på Konstnärsbaren, och det 

är detta möte som kommer att få en mycket avgörande betydelse för Johanne. Deras 

konversation ägnas minnen av tiden som förälskade, en tid när de knappt lämnade 

sängen. De berör det oundvikliga, väninnan Karin Boye, som Bengt hatar eftersom hans 

fru övergivit honom just för Karins skull bara fem månader efter giftermålet. Johanne å 

sin sida vill säga att hon älskade Karin, ”om inte ordet i just det här sammanhanget 

kunde missförstås”. Deras kärlek var platonisk, inte erotisk, utan ”handlade om 

litteratur”.70 Johanne verkar här tydligt angelägen om att inte bli sammankopplad med 

någon form av homosexualitet, vilket ytterligare kan understryka att hennes agerande 

snarare stödjer heteronormen än ifrågasätter den. Ett ordkrig påbörjas med kommentarer 

”under bältet” från bådas sida. Johanne känner trots allt ömhet för Bengt, en 

”påminnelse om det andra livet” där ingen enda av männen omkring henne numera 

[kunde] mäta sig med honom”. Å andra sidan kunde Bengt i sin modlöshet och 

självömkan ”inte mäta sig med någon enda man bland dem som hon nu, mer eller 

mindre frivilligt, umgicks med. Han var dessa krigares raka motsats”.71 Johanne bjuder 

frikostigt på mat och dryck, men Bengt är fast i ett traditionellt könsmönster och 

Johannes brott mot detta är för honom ”outhärdligt”. Hans önskan är att få ”terapeutisk 

hjälp” med hänvisning till tiden i vindskupan, en tid av ”ren fysisk kärlek utan 

komplikationer”. Johanne tycker ”smärtsam synd om honom och föreställde sig själv 

som en mor som måste trösta en litande gråtande pojke som slagit sig”. Hon finner hans 

framställning som ”nyskapande”, precis som hans litteratur, och följer honom hem.72 

Johannes känslor ger mer näring åt den traditionella tudelningen genom sin hänvisning 

till det moderliga. När de träffas igen under julen känner hon att ”terapin nog var färdig. 

Hans pladder om att de hörde samman för livet fäste hon inget större avseende vid”.73 

Men terapin skulle komma att få för omgivningen oväntade följder.  

 

Johanne blir med barn med Bengt, och hon berättar om graviditeten för sin far med 

något förskönande drag av återuppväckt kärlekshistoria, nu när de ”blivit mer vuxna, 
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mognat som människor och kunde älska på ett mer intellektuellt sätt”. De hade bestämt 

att bilda en ”preliminär familj”, i väntan på en skilsmässa, och det kunde eventuellt bli 

flera barn ”innan den preliminära familjen upphöjdes till äkta stånd och ärbarhet”.74 

Även om Johannes berättelse är en lögn, blir den ändå en del i upprätthållandet av 

heteronormen där äktenskapliga förhållanden ger ”ärbarhet”. I själva verket tar Bengt 

till flykten när hon senare berättar nyheten för honom och ”som väntat blir han 

hysteriskt skräckslagen och [börjar] ett osammanhängande resonemang om pengar, 

konstens ställning i samhället och abort”.75 Trots att Johanne tar ett självständigt, 

planerat beslut om sin graviditet verkar hon ändå något orolig för samhällets dom och 

för sin häpna syster Rosa berättar hon att hon i så fall kunde presentera en historia om 

”någon norsk hjälte i Hjemmefronten”.76 Inte heller behövde hon oroa sig ekonomiskt, 

det hade redan fader Lauritz utlovat. Lägenhet och barnflicka skulle han stå för och 

jobberbjudande hade hon redan fått, visserligen inte i den akademiska världen, och inga 

hon övervägde att ta, men bekymrad för försörjningen var hon inte eftersom hon var 

”ekonomiskt oberoende” genom arv. Pengar och ett eget rum alltså, som om det var en 

förutsättning för frigjordhet från patriarkatet och heteronormen. Systerns häpnad lägger 

sig, men hon konstaterar också att ”vi som varit så lika blivit så olika”.77 Kanske kan 

deras olikhet ändå förklaras då Johanne tidigare sett ner på Rosa och brodern Karl som 

”borgarbrackor” och ”helt inriktade på att vara pappas lydiga barn”78, vilket också blir 

en kritik mot deras reproduktion av det patriarkaliska mönstret. Senare i systrarnas 

samtal vidhåller Johanne att ”någon man tror [hon] aldrig [hon] kan få”, dessutom är 

”alla män [hon] träffat på senare år […] idioter, på det ena eller det andra sättet”, en 

möjligt ”orättvis betraktelse därför att kriget förstör män”, dock är det en ”precis 

iakttagelse”.79 Inställningen att alla män är idioter står en bra bit från den feminism som, 

åtminstone på 70-talet, hoppades på männens medverkan i att bryta de patriarkala 

strukturerna. Medvetet eller omedvetet bortser också Johanne från sitt möte med den 

franske motståndsman som hon kallar Edmond Dantès, en man hon träffat under 

utbildningen i England och som hon tidigare för Rosa kallat ”mitt livs bästa älskare”.80 

För hans skull hade hon gjort avsteg från sitt militära uppdrag under Englandsvistelsen 
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vilket i korthet kunde beskrivas som en ”honey trap” för blivande SOE-agenter vars 

uppdrag var att landsättas i Frankrike. 

När hon legat med Edmond Dantès i Brighton hade det inte varit i 

tjänsten. Det hade hon gjort för nöjes skull. Ärligt talat stort nöje, ingen 

litteratör hade någonsin varit en bättre älskare rent tekniskt eller när det 

gällde hänsynsfullhet och omsorg. Det var för all del det som brukades 

säga om just fransmän.81 

 

Krig eller inte, männen i hennes liv håller inte måttet och Johannes beslut att bli gravid 

och valet att vara ensamstående förälder kan också ses som ett uttryck för feminism och 

ett uppror mot heteronormen, och för varje människas rätt att välja. Graviditeten är ett 

faktum, och på systerns fråga om hon önskar sig en pojke eller flicka kanske svaret kan 

tolkas som motsatsen till misogyni - ”En flicka naturligtvis. Jag ser ingen anledning att 

sätta fler män till världen”.82 Är det ett utopiskt samhälle Johanne önskar sig, en värld 

lik den Wonder Woman83 kom från? Innan kriget har avslutats, på sommaren 1943 

föder hon sonen Eilert. Två år senare, vid segerparaderna i Oslo och glädjen över ett 

vunnet krig, konstaterar Johanne att ”hon älskade honom gränslöst”.84  

 

7.5 Coq Rouge  
Inledningsvis bestod berättelserna om agent Hamilton av 10 böcker mellan åren 1986-

1995. En kortare ansats till ny berättelse gavs också ut 1995 vilken sedan följdes upp av 

ytterligare två nya böcker om Hamilton, 2006 och 2008. 

 

Böckerna om Coq Rouge beskrivs av Kerstin Bergman och Sara Kärrholm som 

politiska thrillers.85 De handlar om olika typer av konflikter, inledningsvis inom Europa 

med ouppklarade mord, terroristhot, en fortsättning på kalla kriget mellan Sovjet och 

väst. De olika intrigerna och olösta mordgåtorna klaras galant av den kompetente 

svenske agenten. Genomgående finns enligt Göran Rosenberg ”journalistiska 

pretentioner” och många lätt identifierbara personer och händelser passerar revy i 

böckerna, något som Jan Guillou själv skriver på omslaget till den första boken.86 

Böckerna har ibland kritiserats för att vara både våldsbenägna och bestående av rent 
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underhållningsvåld. Hamilton kan sägas vara en svensk motsvarighet till Ian Flemings 

James Bond och böckerna präglas av en samhällskritik från ett vänsterperspektiv.87 

 

Blå Stjärnan kretsar kring en kvinnlig hjälte och Guillou är mest känd för sina tidigare 

beskrivningar av manliga hjältar, främst då den svenske agenten Carl Hamilton, Coq 

Rouge. (Det finns dock ett exempel på en kvinnlig hjälte, den palestinska agenten Mona 

al Husseini, som förekommit i några av Hamilton-böckerna.) Hamilton arbetar också 

inom ett rådande patriarkalt system och en militär hierarki, han besitter styrka, mod, 

intelligens och uppfinningsrikedom. Han har också ett tydligt stöd i sina aktiviteter och 

hans lagbrott sker alltid i nationens intresse. Hamilton har i sina våldsaktioner en tydlig 

närvaro, ett uttryck för hans önskan att vara en ”kall, effektiv, kontrollerad och 

distanserad maskin”, enligt Lisbeth Larsson.88 Hon ser att den orgie i våld- och 

vapenbeskrivningar som återkommer i serien ”på många sätt kan ses som ett ritualiserat 

återtagande av den manlige agentens potens, både mycket konkret och på ett mer 

övergripande sätt”.89  

 

Det smeknamn som Carl Gustaf Gilbert Hamilton går under är Coq Rouge, den röda 

tuppen. Denna blodtörstiga, jordnära tupp får symbolisera mannen som står stadigt på 

jorden, en man som är en oinskränkt herre på täppan i ett samhälle i upplösning, kanske 

en parallell till en bokstavlig hönsgård. Peter Antman beskriver Hamilton som ”en 

ståtlig karl som är mångmiljonär, bor i en stor våning i Gamla Stan och ägnar sig åt 

tillfälliga kvinnoaffärer”. Han beskrivs vidare som ”nån sorts hemlig agent utbildad i 

USA, både i konsten att hantera en dator och konsten i att mörda och bedra”. Dessutom 

har han, trots sin adliga bakgrund, ett vänsterförflutet som gör honom till både 

säkerhets- och underrättelsetjänstens fiende. Hamilton har också ett förflutet i Clarté 

men i böckerna om honom framkommer att den tidigare livaktiga vänstern är ”stendöd 

och inget att räkna med”.90 Hans militära utbildning och hans vapenkunskaper är något 

utöver det vanliga och situationerna är legio där dessa kommer väl till pass. Hamiltons 

värld är genuint maskulin och de kvinnliga inslagen är få och nästan uteslutande i form 

av kärlekspartners.  
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Med tiden växer bilden fram av en Hamilton, som enligt Rosenberg är 

våldsfixerad, halvt impotent, politikerföraktande, hämndlysten, 

överklassofficer, som på svenska folkets bekostnad mördar, stjäl och 

driver gäck med hela vårt samhällssystem.91 

 

Men Lisbeth Larsson ser också, utöver gemensamma drag med Mike Hammer och 

Philip Marlowe vilka ”äcklats över människans och samhällets ruttenhet”, en slags 

”manlighetens kris som löper genom alla böckerna om Carl Hamilton”.92 Visserligen är 

han en ”agent med rätt att döda” men också ”med ständiga skuldkänslor, attraktiv 

förvisso, men […] katastrof som älskare”.93 Hans förhållande till våld och vapen kan 

”på många sätt […] ses som ett ritualiserat återtagande av den manlige agentens potens, 

både mycket konkret och på ett mer övergripande sätt”. I Fiendens fiende vänder 

Hamilton sin förlorade manlighet (efter ett misslyckat samlag med sin partner) just 

genom att med vapen i hand återupprätta densamma: 

Han förvandlades av vapen, det var ju så. I samma ögonblick hans hand 

slöt sig om kolven försvann allt annat. Det var som om allting i omvärlden 

utplånades utom signalerna mellan höger pekfinger, hjärnan och ögat, det 

var som om just detta var hans enda riktiga identitet, det enda som inte 

svävade i en rymd av förställning och förställningens osäkerhet.94 

 

Hamilton lever upp till många manliga klichéer. Med Butlers tankar gör han kön på ett 

tydligt manligt sätt.  

 

7.6 Coq Rouge vs Blue Star 
I sina respektive hjälteaktioner uppträder Coq Rouge och Blue Star på ett typiskt 

manligt sätt. För Carl är det med självklarhet medan Johanne måste tillägna sig manliga 

egenskaper som till exempel militär grad, fysisk styrka och uthållighet. Det korthuggna 

språket och svordomarna gör hon också till sina, liksom manliga dryckesvanor. I 

uniformen med militära grader känner Johanne sig trygg. Carl behöver inte några 

manliga hierarkiska tecken på sin rätt att agera utan tar besluten när de behövs i 

nationens intresse. Till skillnad mot Johanne söker han hela tiden tvåsamheten men 

tvivlar på sina mänskliga förmågor, till slut till och med på det sexuella planet. Carl har 

nästan inga moraliska betänkligheter inför det våld han utövar och de liv han tar, även 

om stunder av självrannsakan och depression förekommer. Rosenberg beskriver det som 

att han på sin höjd försjunker ”i grubbel över sig själv, skjuter några pistolskott i väggen 
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därhemma, tar sig ett järn och tänker på Tessie”. Johanne har betydligt större moraliska 

invändningar, åtminstone inledningsvis, när hon vägrar att delta i ytterligare 

sabotagehandlingar efter Krylboattentatet. Anledningen är de eventuella civila offer som 

riskerar att uppstå. Hennes drivkraft är inte Hamiltons förnuftsskäl eller tro på sin egen 

förträfflighet, utan mer en känslomässig reaktion inför nazismens ideologi och dess 

återverkningar på dels det tyska folket och kulturen, och dels på hennes hemland Norge. 

Det hindrar henne inte från att anamma ett typiskt manligt, rationellt drag när hon kallt 

och kyligt avrättar tyskar och quislingar för att befria sin skyddsling Sissel Eiken. 

Johanne är skakad och gråter efter räddningsaktionen, men vill inte visa det för männen 

eftersom det skulle ses som en svaghet. Johannes reaktioner inför Sissel anammar 

snarare det manliga förnuftets syn på det kvinnliga som natur och känslor och bidrar, 

enligt Lloyds sätt att se det, till status quo. På samma sätt som Coq Rouge mördar i 

nationens intresse begår Blue Star krigsbrott för en högre sak, båda tar så att säga lagen 

i egna händer. För att bli hjälte behöver Hamilton typiskt manliga egenskaper som 

styrka, mod och förnuft. Han behöver aldrig använda sitt kön som vapen. Johanne 

däremot kan inte lita till enbart styrka, mod och det manliga förnuftet. Hon väljer att 

använda sitt kön som vapen trots att det kommer att ge henne en stämpel och en 

förlorad värdighet i samhällets ögon, något som Hamilton inte riskerar i sitt 

hjälteutövande.  

 

8 Diskussion 
En första snabb genomläsning av Blå Stjärnan ger intryck av att det handlar om en 

roman som berättar kvinnors historier. Kvinnorna är hjältar och de utför ett livsfarligt 

arbete som efter kriget kommer att vara bortglömt och för vilket de inte, till skillnad 

från männen, får några hedersbetygelser. De är kloka, starka, förståndiga och vet hur 

man hanterar olika situationer. Männens position, särskilt inom den militära hierarkin, 

är oftast godtycklig och baseras inte på kompetens utan på just det förhållandet att de är 

män, och blir ett utmärkt exempel på den uråldriga dikotomin manligt/kvinnligt där det 

manliga förnuftet positionerat sig i maktställning.  Johannes vill och lyckas själv klättra 

inom den militära hierarkin men är inte bekväm med rollen och ser sig inte som en 

frontfigur för en kvinnorörelse. Kanske kommer en annan bild av Johanne att växa fram 

i kommande delar av romanserien Det stora århundradet.  
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I romanen är kvinnorna talande subjekt, och de diskuterar kultur och realpolitik långt 

mer än de talar om män. Min första känsla var ändå att något skavde i berättelsen och 

när man granskar texten närmare, försöker läsa mot texten eller se vilka eventuella 

luckor som uppstår, kan man möjligen göra en annan tolkning. Den genomgående 

idiotförklaringen av män står långt ifrån 70-talsfeminismens, bland vilka Ebba Witt-

Brattström var en stark röst, önskan om att dela utrymmet med männen, att arbeta för 

jämlikhet mellan könen och bryta de patriarkala strukturerna tillsammans. Förhållandet 

mellan Johanne och hennes män motsvarar heller inte en modern könsdialog Brattström 

ser som föredömlig. I romanen tycks den heteronormativa mallen och det patriarkala 

systemet inte vara utsatt för något större angrepp. Johannes idealisering av föräldrarnas 

äktenskap samt också av det avstånd hon tar till homosexualitet kan tolkas som ett 

försvar för traditionellt könstänkande. Den manliga blicken kan förstås ses genom 

beskrivningen av männens blickar på Johanne, deras kommentarer och tafsande. Men 

genom fixeringen vid Johannes utseende och beskrivningen av sexualakter ur ett 

manligt perspektiv, tycker jag mig ana the male gaze över hela romanen både inifrån 

fiktionens karaktärer och utifrån genom berättarens beskrivning, vilket problematiserar 

romanens feminism. Detta är också det som Robinson menar sker i Wonder Women. 

Trots sin förment feministiska agenda ger serien och filmatiseringen uttryck för den 

manliga blicken. Johanne inser ytterst motvilligt sina yttre, filmstjärnelika företräden 

vilka gör henne attraktiv för männen, men väljer bort att ha ett förhållande. I detta 

agerande är hon möjligtvis fristående likt 70-talisternas feminism, men hon vill inte vara 

helt ensam, och tar därför beslutet att skaffa barn och själv (med lite hederligt patriarkalt 

stöd) ta ansvaret fullt ut. Johanne vill inte ha en pojke, det behövs inga fler enligt henne, 

men i berättelsen blir det ändå en son hon föder, vilket möjligtvis kan vara en ironisk 

blinkning till den manliga blicken. 

På frågan om Johanne genom sina handlingar gör kön på ett sätt som kan uppfattas som 

subversivt i den meningen att det gör uppror mot den rådande heteronormativa mallen, 

så är svaret tvådelat. Det finns inslag i Johannes agerande som motsvarar Butlers tankar 

om att göra kön, som hennes inträde i den typiskt manliga militära hierarkin, där hon 

tillägnar sig manliga drag, till exempel genom att börja svära och odla manliga 

dryckesvanor. Johanne tar också makten över sitt anatomiska kön och använder det på 

ett otypiskt kvinnligt sätt.  
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Syftet med min undersökning och de frågor jag ställt kan sägas vara uppfyllt och jag 

uppfattar romanens feminism som problematisk. Det finns många likheter mellan de 

båda karaktärerna Johanne och Carl och de är båda hjältar men inte på samma villkor 

tycks det mig. 

 

Då primärmaterialet är omfattande och det planeras fler delar i serien om Det stora 

århundradet kan det finnas anledning att i framtiden återvända till, inte bara Johanne, 

utan också andra kvinnoporträtt i serien. Skildringen av släkten Lauritzen under ett 

händelserikt1900-tal kan också väcka frågor om klasstillhörighet, miljö och arv, vilka 

inte alls omfattas av denna studie. Andra frågeställningar, teorier och metoder kan 

naturligtvis komma att ge andra bilder av och annan förståelse för Johanne Lauritzen. 
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