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1. Inledning
Det finns böcker som du kan stänga igen efter att ha läst sista sidan och känna dig tillfreds med,  

eftersom du har stenkoll på berättelsen och alla eventuella frågor har blivit besvarade. Sedan finns 

det de böcker som lämnar dig alldeles förvirrad och utan några svar. Sanningen kommer inte att 

levereras till dig, svart på vitt, genom orden. Istället får du försöka hitta svaren på egen hand genom 

att läsa mellan raderna och dra egna slutsatser. Du får hitta på din egen sanning. En sådan bok är 

Peter Pohls prisbelönade debutroman Janne, min vän från från 1985. Berättelsen om Krilles korta 

men djupa  vänskap med den mystiska Janne som dyker upp och vänder upp och ner på hela livet. 

Alla de frågor som uppstår kring Janne och hans liv, och som aldrig får några svar, lämnar öppet för 

läsaren att pussla ihop sin egen tolkning. Och det är precis vad ett flertal forskare har gjort under de  

nästan 30 år som gått sedan romanen kom. Krille och Janne och deras vänskap har stötts och blötts 

från ett flertal olika ingångspunkter. Men trots detta skulle jag vilja påstå att det fortfarande finns 

rum för fler tolkningar. Inte minst eftersom det idag har tillkommit fler teorier att använda sig av vid 

en tolkning som kan ge nya sätt att se på berättelsen. 

1.1 En kort bakgrund - Pohls liv och författande

Peter  Pohl  är  idag  en  av  Sveriges  mest  hyllade  författare,  främst  inom  barn-  och 

ungdomslitteraturen, och hans böcker har vunnit priser både i Sverige och utomlands. Peter Pohl 

föddes i Tyskland under det pågående andra världskriget, där hans pappa även dog. 1944, när Pohl 

var 4 år, flyttade han och hans mamma som var född i Sverige tillbaka hit. Fram till pensionen 2005 

jobbade han som högskolelektor på Tekniska Högskolan i  Stockholm. Han undervisade i  ämnet 

numerisk analys. Författandet har han, som han själv uttrycker det, ägnat sig åt på sin fritid. Pohls 

debut  kom 1985  med  Janne,  min  vän och  romanen  belönades  med  både  Litteraturfrämjandets 

debutantpris och Nils Holgersson-plaketten.1 Sedan dess har han, i skrivande stund, hunnit ge ut ett 

trettiotal fler böcker. Bland annat romanen Jag saknar dig, jag saknar dig! (1992) som handlar om 

två tvillingsystrar där den ena plötsligt dör i en bilolycka. Han skrev boken tillsammans med Kinna 

Gieth som kontaktade honom ett halvår efter att hon förlorat sin egen tvillingsyster i en bilolycka 

och ville att han skulle skriva en bok om det för att hedra henne. Boken vann sedan bland annat 

Augustpriset. Det har även gjorts en filmatisering av boken:  Jag saknar dig (2011). Peter Pohls 

romaner kan ofta verka lite självbiografiska, framförallt romansviten om Henrik/Micke, något som 

han själv varken känner att han kan bekräfta eller förneka. ”Att Micke i stor utsträckning men inte 

helt, är jag, kan (eller vill) jag inte förneka” skriver han på sin hemsida. 2 Liksom huvudkaraktären 

1  http://www.nada.kth.se/~pohl/biografi.html hämtad 2015-01-11.
2  http://www.nada.kth.se/~pohl/ansquest.html#SLS hämtad 2015-01-11.
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Micke gick Pohl själv på Södra Latin i Stockholm, höll på mycket med idrott, speciellt löpning, i 

sin ungdom och tillbringade somrarna ute på Södra Latins sommarhem där han så småningom blev 

ungdomsledare. 

Peter Pohls böcker följer ofta samma tema. Berättelserna är fyllda med svärta, svårigheter och död, 

något som kan verka opassande när huvudpersonerna i hans böcker oftast är barn och ungdomar, 

och det även är inom den målgruppen hans böcker brukar hamna. Pohls eget svar på varför han 

väljer så svåra ämnen är att eftersom det är så verkligheten ser ut för så många människor, oavsett  

ålder, så tycker han att det vore ett svek att tiga om hur deras liv ser ut. Att skriva solskenshistorier,  

istället för de berättelser om sitt verkliga, trasiga liv som människor berättat för honom, tycker han 

vore en skam.3

2. Syfte och frågeställning
Syftet med den här uppsatsen är att analysera och tolka karaktären Janne i Janne, min vän. I motsats 

till vad romanens titel antyder är huvudperson inte Janne, utan Krille. Det är däremot en berättelse  

om Janne.  Om hur  Krille  träffade Janne,  om deras vänskap och om hur vänskapen med Janne 

påverkade Krille. Det är en komplicerad roman med en lika komplicerad karaktär. Syftet är att med 

hjälp  av  narratologiska  begrepp  göra  en  analys  av  romanen,  och  då  framförallt  i  hur  Janne 

framställs. Detta för att sedan kunna gå vidare och göra en tolkning av densamme. Janne, min vän 

har visserligen tolkats på en rad olika sätt sedan den kom ut. Ständigt förekommande inslag i många 

av tolkningarna om Janne har varit hans könstillhörighet, hans intertextuella referenser till Pippi 

Långstrump samt hans tragiska liv. Mig veterligen har dock ännu ingen försökt tolka Janne utifrån 

ett  queerteoretiskt  perspektiv.  Genom  att  använda  mig  av  queerteorins  tankar  om  kön/genus, 

normalitet och identitet tror jag mig kunna ge en alternativ bild av Jannes liv. Både Jannes utseende 

och egenskaper är annorlunda i jämförelse med de andra i gänget, men det verkar inte bekomma 

honom nämnvärt. Janne är normbrytande och jag kommer även titta på vad det får för konsekvenser 

för hans liv. Mitt mål är att försöka hitta en bild som inte går ut på historien om den utnyttjade 

flickan som måste klä ut sig till kille för att ha en chans till frihet. Istället kommer jag fokusera på 

hur Janne, i vänskapen med Krille och gänget, får möjlighet att skapa en identitet och ett liv på egna 

premisser. Min uppsats kommer således att kretsa kring två olika frågor: 

• Hur karaktäriseras Janne i romanen?

• Hur går det att tolka Janne utifrån ett queerteoretiskt perspektiv?

3  http://www.nada.kth.se/~pohl/ansqu4.html#Tungt hämtad 2015-01-11.
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3. Metod och teori 
I min uppsats kommer jag använda mig av i första hand två olika litteraturteoretiska teorier för att  

göra en kvalitativ,  traditionell  hermeneutisk analys  av Janne i  Janne,  min vän av Peter  Pohl.  I 

karaktäriseringen av Janne kommer jag utgå från de narratologiska begrepp som Maria Nikolajeva 

presenterar i sin bok Barnbokens byggklossar. Janne framställs genom huvudpersonen Krilles ögon 

och det  kommer vara något  som jag måste  förhålla  mig till  i  min karaktärisering.  Janne är en 

komplicerad och hemlighetsfull personlighet och romanen ger oss inte en klar bild av verkligheten. 

Men genom att vara uppmärksam och läsa mellan raderna går det att få fram en trolig bild av hur 

Jannes liv ser ut. Sedan kommer jag att göra en tolkning av Janne utifrån de tankar och idéer som 

återfinns inom den queerteoretiska forskningen. Här kommer jag använda mig av i första hand Tiina 

Rosenbergs och Fanny Ambjörnssons forskning i ämnet. Ordet queer kan innebära många saker 

men jag kommer lägga fokus på queer som någon som faller utanför normen, men även väva in en 

del tankar om kön och identitet. 

3.1 Queerteori – Med fokus på heteronormativitet

Queerteori är en relativt ny teori jämfört med de flesta andra teorier som finns. Det är svårt att säga 

exakt när en teori föds, men queerteorin som den ser ut idag började formas runt 1990-talet. Den har 

sitt  ursprung i  den feministiska teorin och en av dess främsta förespråkare är den amerikanska 

professorn Judith Butler. Butlerismen, som det har kommit att kallas, fokuserar främst på två olika 

tankegångar, genealogi och performativitet. I korthet handlar det om att Butler ifrågasätter att det 

skulle finnas medfödda, naturliga skillnader mellan män och kvinnor när det kommer till kön/genus 

eller att det går att hänvisa detta till något slags urtillstånd. Hon menar även att kön/genus inte är 

någonting  man är  utan  någonting man görs  till.4 I  Sverige är  det  främst  två personer  som har 

utmärkt sig inom denna teori (och såklart även inom genusforskningen i stort). Tiina Rosenberg har 

tidigare arbetat  bland annat som professor i genusvetenskap vid Stockholms universitet.  Hon är 

född  och  uppvuxen  i  Helsingfors,  där  hon  idag  återigen  bor  och  arbetar  som  rektor  för 

Konstuniversitet.  När  det  politiska  partiet  Feministiskt  initiativ  bildades  2005  var  hon  en  av 

styrelseledamöterna  och  det  skrevs  mycket,  främst  kritiska  saker,  och  henne  och  hennes 

engagemang  i  partiet.  Hon  lämnade  därför  partiet  redan  samma  år.  2002  kom  hennes  bok 

Queerfeministisk  agenda  där  hon  besvarar  vanliga  frågor  om  queerteori  och  queeraktivism. 

Rosenbergs  queerteori  kretsar  mycket  kring  kön,  sexualitet  och  sexuell  identitet.  Den  andra 

personen  som  utmärkt  sig  inom  queerteorin  i  Sverige  är  Fanny  Ambjörnsson.  Hon  har  en 

4 Rosenberg, Tiina, Queerfeministisk agenda [Elektronisk resurs], Stockholm: Atlas 2006 s.66.
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doktorsexamen  i  socialantropologi  och  är  lärare,  och  sedan  2012  även  studierektor,  för 

genusvetenskap på Stockholms universitet. Hon har skrivit en introduktionsbok om queertoeri, Vad 

är queer? (2006). Där behandlar hon, liksom Rosenberg, queerteorin utifrån genus och sexualitet, 

men lägger även fram andra sätt att tolka ordet på. Hon menar att queer även kan vara någon som 

faller utanför de ramar och normer som samhället har. Den personen som ses som annorlunda och 

malplacerad. Som synes är queer ett väldigt vitt begrepp som inte går att definiera på bara ett par 

ord. Ambjörnsson sammanfattar dock begreppet så:

Queer kan betyda allt ifrån knäpp och avvikande till teori, omstörtande och aktivism på en 

och  samma  gång.  Ibland  används  det  som  en  paraplybeteckning  på  gruppen  homo-, 

bisexuella  och  transpersoner  (i  vardagligt  tal  förkortade  till  HBT)  och  ibland  som 

benämning på personer som i största allmänhet faller utanför normen.5

I min tolkning av Janne kommer jag främst att fokusera på Ambjörnssons definition av queer 

som  en  person  som  faller  utanför  normen,  än  queer  som  en  sexuellt  avvikande  person.6 

Ambjörnsson ägnar ett helt kapitel i sin bok åt heteronormativitet. Detta begrepp avser alla de 

olika  instanser,  strukturer  och  handlingar  som  ser  heterosexualitet  som  det  normala  och 

naturliga. Inställningen att ett visst sorts heterosexuellt liv är det naturligaste sättet att leva och 

att alla eftersträvar det. Inom queerteorin däremot utgår man från att även heterosexualiteten är 

skapat utifrån samhället, kulturen och historien.7  Ambjörnsson skriver: ”Genom att tala om 

heteronormativitet snarare än om heterosexualitet visar man att det är själva normsystemet man 

vill undersöka.”8 Hon konstaterar även att en av queerteorins utgångspunkt är att normalisering 

är kopplat till makt. De flesta lever idag med en rädsla för att inte passa in i samhället, för att  

falla utanför normen. Det är viktigt för de flesta att vara normal och passa in i samhället. Enligt 

Foucault får detta konsekvenser genom att känslan av att ständigt vara observerad gör att det 

accepterade beteendet internaliseras i oss, så att vi självmant börjar bete oss som förväntat. Det 

är  ett  slags  maktutövande,  och  han  drar  paralleller  till  1800-talets  fängelsearkitektur  där 

personalens övervakningssystem var dold så att fångarna aldrig visste om de var iakttagna eller 

ej. Ovissheten gjorde att det var klokast att ständigt sköta sig, det vill säga bete sig som det 

förväntades.  Den  makt  som  är  kopplat  till  normalisering  utövas  överallt  omkring  oss  i 

5 Ambjörnsson, Fanny, Vad är queer?, Stockholm: Natur och kultur 2006, s.8.
6 Jag är medveten om att det tidigare gjorts en del tolkningar av den eventuellt sexuella spänningen mellan Krille och  

Janne. Vid en sådan tolkning skulle även den sexuella biten i  queer vara intressant.  Det är  dock ingenting jag  
kommer fokusera på i den här uppsatsen. 

7 Ambjörnsson, Vad är queer?, s.51f.
8 Ambjörnsson, Vad är queer?, s.52.
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vardagen. Av personer vi möter första gången, av personer vi känner väl och även av oss själva. 

Ambjörnsson tar som exempelscenario att ens husläkare utgår från att ens partner är av motsatt 

kön eller att du som tjej i klassrummet får utstå lärarens missnöje över att du är lika stökig som 

killarna.9 Utan att vi själva märker det fostras vi in i ett samhälle där reglerna för hur vi ska 

vara och bete oss redan är satta. I den ”normala familjen” finns det inte plats för den avvikande 

sexualiteten eller  alternativa livstilen.  Istället  blir  allt  och alla  som bryter mot det  normala 

klassade som konstiga eller onormala. Ambjörnsson skriver: 

Att undersöka hur det normala skapas innebär ju samtidigt att undersöka det påstått perversa. 

Och det perversa ser ju, som jag redan visat, väldigt olika ut beroende av tid och plats. [---]  

Föreställningar om normalitet och avvikelse gäller alltså mer än enbart hur man väljer att ha 

sex. Därför ser man också hur de introduktioner till queerteori som kommit på senare år ofta  

ägnar flera kapitel åt frågor som inte direkt har med sexualitet att göra, såsom rasrelationer,  

klassförhållanden, funktionshinder etcetera.10

Ambjörnssons  tankar  om  queerteori  som  något  normbrytande  och  annorlunda  är  inte  unika  i 

grunden. Själva kärnan i queer är just att ifrågasätta varför ett visst levnadssätt skulle vara mer 

normalt än något annat. Dock handlar det då i första hand som sexualitet eller kön. Detta är något 

som Judith Butler lyfter fram, hävdar Ambjörnsson:

I  själva  verket,  menar  Butler,  är  både kroppar  och egenskaper  effekter  av  det  sociala  och 

kulturella  sammanhanget.  På så  sätt  blir  idén om ett  naturligt  kön inte en neutral  sanning. 

Snarare kan man se den som en sorts normsystem eller ett tvingande påbud. Den föreskriver  

nämligen regler inte enbart för hur man ska vara som man eller kvinna, utan även att man ska 

vara man eller kvinna.11

Med ett  sådant synsätt  faller  de personer som inte känner sig hemma i den könstillhörighet de 

befinner sig i, utanför det normala. Skillnaden mellan Butlers och Ambjörnssons resonemang är att 

med Ambjörnssons synsätt  kan man se hur även den som förefaller  leva enligt normen kanske 

egentligen kan ses som queer. Hon är noggrann med att påpeka att man inte heller behöver kunna 

identifiera sig med queer för att kunna anlägga en queer blick på saker och ting. 

Queer är inte en identitet i sig. Snarare kan det beskrivas som en sorts dissonans kopplad till 

9 Ambjörnsson, Vad är queer?, s.46f.
10 Ambjörnsson, Vad är queer?, s.79f.
11 Ambjörnsson, Vad är queer?, s.112.
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sexualitet och genus – en käpp i maskineriet om man så vill. På så sätt kan, som vi sett, en 

heterosexuell falla utanför den heterosexuella normen, lika väl som en homosexuell. Därför blir 

identiteten heller inte avgörande för möjligheten att anlägga en queer blick.12

Queerteori handlar alltså i första hand om att problematisera, ifrågasätta och synliggöra kön, genus, 

sexualitet och sexuell identitet. Genom att, som Ambjörnsson, ta detta ett steg längre och involvera 

alla som är normbrytande kan det även innefatta personer som vanligtvis inte faller inom ramarna 

för queer. Allt vad queer innebär går att använda sig av i en tolkning av Janne, beroende på vad man 

tror på och väljer att fokusera vid. Jag kommer dock att i första han fokusera på normkritiken i min 

tolkning. Det kommer även bli en del kön, genus och identitet men nästan ingen sexualitet. Inte för 

att det inte skulle gå att göra en tolkning från det hållet, utan för att det inte passar in i den bild jag 

vill förmedla. 

4. Tidigare forskning – Pippi Långstrump och tragik
Det finns en hel del tidigare forskning både om Peter Pohls författarskap och om hans böcker.  

Janne, min vän är inget undantag. Jag kommer här att redogöra för de texter som jag har tagit del av 

inför min uppsats. Texterna har olika infallsvinklar och en del behandlar enbart Krille eller Janne 

medan  andra  tar  upp dem bägge  två.  En  del  ämnen är  återkommande genom forskningen,  till  

exempel  den intertextuella  kopplingen mellan Janne och Pippi  Långstrump och Jannes tragiska 

livsöde. 1991 kom Anna-Karin Blomstrands artikel ”Vänskap eller dröm” där hon gör en dialektisk 

närläsning av  Janne, min vän mot några böcker av Astrid Lindgren. Hon skriver bland annat att 

romanen  handlar  om  en  flicka  med  ett  tragiskt  öde  som får  prova  på  att  gästspela  i  Krilles 

välordnade vardag. De intertextuella kopplingarna till Pippi förstärker Jannes bild av fantasifigur 

och hon jämför Janne vid Peter Pan och Tintomara13. Blomstrand menar att Pohl i Janne, min vän 

har fortsatt och utvecklat den fantasytradition som tidigare främst gick att hitta i Astrid Lindgrens 

författarskap.14 Några år senare kommer Ulla Lundqvist bok Tradition och förnyelse (1994), där hon 

behandlar sex olika böcker, varav en är Janne, min vän, som bidragit till att genren ungdomsroman 

förnyades efter 1980. Liksom Blomstrand börjar hon med att ta upp de många likheter som finns 

mellan  Janne  och  Pippi  Långstrump och  fortsätter  sedan  med  att  diskutera  tiden  och  språkets 

betydelse  i  romanen.  Berättelsens  mysteriestruktur  är  i  grund  och  botten  uppbyggd  av  dess 

kronologi och komplicerade tidskonstruktion, vilket förstärks av de ledtrådar som finns i form av 

Krilles  reflektioner  och  återkommande  uttryck  och  föremål.  Vidare  diskuterar  hon  kärleken, 

12 Ambjörnsson, Vad är queer?, s.168.
13 Den androgyna huvudpersonen i klassikern Drottningens juvelsmycke, skriven av Carl Jonas Love Almqvist.
14 Blomstrand, Anna-Karin, ”Vänskap eller dröm. Janne, min vän”, i Abrakadabra 1991:2, s.20.
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tragiken och komiken i romanen. Hon ser i Krille och Jannes vänskap någonting som växer till en 

djup kärlek från Krilles sida. Att Krille sedan sviker sin vän genom att inte riktigt räcka till, och de 

ödesdigra konsekvenser det får för Janne ser hon som djupt tragiskt. Ändå vill hon påpeka att boken 

trots allt också innehåller lika mycket humor och komik. 

Ytterligare en forskare som har berört de intertexutella kopplingarna i  Janne, min vän  är Bettina 

Kümmerling-Meibauer med sin artikel ”Det främmande barnet” (1994). Där frågar hon sig om det 

finns någon annan betydelsenivå i boken än den realistiska tolkningen som oftast görs. Hon tar 

utgångspunkt i Krilles jämförelse av Janne med Pippi Långstrump. Hon hänvisar även till E.T.A 

Hoffmans  Det främmande barnet  från 1817 och gör en jämförelse mellan den och Lindgrens och 

Pohls berättelser.15  Hon konstaterar att även om Pippi och Janne båda uppvisar många likheter med 

”det  främmande  barnet”  så  skiljer  de  sig  även  åt.  Till  exempel  är  de  inte  könsneutrala  som 

Hoffmans främmande barn är, även om de båda överskrider sina könsbestämda roller på olika sätt. 

Pippi genom sitt pojkaktiga beteende och sin förkärlek för att spela roller och Janne genom att utge 

sig  för  att  vara  kille.  Kümmerling-Meibauer  menar  att  deras  obestämbara  kön  bidrar  till  de 

melankoliska och tragiska sluten eftersom att det främmande barnet aldrig blir vuxet, till skillnad 

från deras vänner i  berättelsen.  Genom Jannes död förnekar Pohl att det främmande barnet hör 

hemma i vår tid säger hon. Han ger realistiska förklaringar till Jannes övernaturliga egenskaper, och 

den fantastiska värld som det främmande barnet kommer ifrån visar sig i det här fallet vara fylld av 

hemskheter. ”Tragiken hos Hoffman, Lindgren och Pohl” skriver hon ”ligger såldes i avsaknaden av 

beslutet att bli vuxen och utveckla en egen könsidentitet”16

Elisabeth Wulff gör i artikeln ”Det tragiska skrattet – Det karnevalska i Peter Pohls Janne, min vän” 

(1999) en läsning av romanen utifrån Bachtins teori om karnevalism och folklig skrattkultur. En 

värld där hierarkier och gränser tillfälligt lades bort och livet är en fest. Hon menar att det går att 

passa in Janne i den här andra världen och att ett sådant perspektiv belyser romanens existentiella 

djup. Janne inför en ny jargong i gänget och bidrar med galna, men också livsfarliga, upptåg och är 

därför den som står för de karnevalska inslagen i gänget. Men medan Janne bidrar med skrattet och 

den härliga känslan i gänget så är hans verklighet hos cirkusen paradoxalt nog det motsatta. ”På 

ytan står Janne för de karnevalska inslagen av fest och skratt i Krilles värld, men i själva verket är  

15 Berättelsen handlar om syskonen Felix och Christlieb som en dag möter det främmande barnet. Det främmande 
barnet är en sällsam figur som härstammar från en annan dimension. Båda syskonen ser i det främmande barnet en 
lekkamrat av samma kön som de själva. 

16 Kümmerling-Meibauer, Bettina, ”Det främmande barnet: en intertextuell analys av Peter Pohls Janne, min vän”, 
Barnboken., 1994 (17:2), s. 9-19, [56]-[57], 1994, här: s.15.
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det besöket i Krilles värld som ger Janne en stunds frihet och andrum.”17 Wulff skriver att det är just 

motsättningen  mellan  de  två  världarna  som ger  den  underliggande  spänningen i  romanen.  Om 

karnevalen fungerar som någonting positivt hos Bachtin får den i Pohls roman en tragisk underton. 

Maria Nikolajeva är en framstående forskare inom den svenska barn- och ungdomslitteraturen. Hon 

är numer professor i litteraturvetenskap vid Cambridge universitet. I artikeln ”Janne, min vän – en 

väg utan återvändo” (1999) har hon läst Janne, min vän utifrån ett mytiskt perspektiv, som kontrast 

till  den  realistiska  syn  som  vanligtvis  antas  gentemot  boken.  Utgångspunkten  lägger  hon  i 

litteraturstudier  av  Northrop  Frye,  som  går  ut  på  att  skönlitteraturen  är  en  mytisk  berättelse 

kamouflerad  till  en berättelse  om en realistisk  värld.  Med ett  sådant  tankesätt  blir  indelningen 

mellan realistisk och icke-realistisk litteratur överflödig. Liksom de tidigare texterna behandlar även 

Nikolajeva  romanens  intertextuella  kopplingar,  såväl  de  yttre  likheterna  som  de  personliga 

egenskaper, som finns mellan Janne och Pippi Långstrump, och vilken funktion den får för Jannes 

roll i berättelsen. I likhet med Kümmerling-Meibauer sätter även Nikolajeva detta i sammanhang 

med begreppet ”det främmande barnet” från Hoffmans bok. ”'Det främmande barnet' är en mystisk 

figur, ofta med övernaturliga egenskaper, som kommer plötsligt från ingenstans.”18 Detta synsätt 

skulle  kunna  förklara  Jannes  förvånansvärda  okunskap  inom  självklara  ämnen  och  hans 

anmärkningsvärda kunskap inom de mest oväntade områden. Hon forsätter diskussionen med de 

alternativa världar som förekommer i romanen och pekar på hur tidsstrukturen i romanen på sätt 

och vis överensstämmer med den som brukar förekomma inom fantasy-genren, för att sedan visa 

hur  Janne,  min  vän motsätter  sig  den  myt  om barndomens  idyll  som  ofta  förekommer  inom 

barnlitteraturen. Slutligen konstaterar Nikolajeva att den mytiska Janne och vänskapen med honom 

är det startskott som Krille behöver för att påbörja den initiationsrit som behövs för övergången 

mellan barndomen och vuxenlivet.  Janne, min vän är även flitigt omnämnd i hennes Barnbokens 

byggklossar, (2004; 2009) som innehåller det mesta som finns att veta inom narratologi när det 

gäller  barn-  och  ungdomslitteratur.  Här  analyserar  hon  bland  annat  personskildringen, 

berättelsenivåer  samt  perspektiv  i  romanen.  I  kapitlet  om  temporalitet  är  en  hel  underrubrik 

tillägnad tidsstrukturen i Janne, min vän. 

Romanen har även behandlats i några olika avhandlingar. Barnet og den voksne i det børnelitterære  

rum är en dansk avhandling skriven av Bodil Kampp (2002). Det är en narratologisk undersökning 

17 Wulff, Elisabeth, ”Det tragiska skrattet: det karnevalska i Peter Pohls Janne, min vän”, Barnboken., 1999 (22:1), s. 
31-39, 1999, här: s.36.

18 Nikolajeva, Maria, ”Janne, min vän - en väg utan återvändo.”, i Eli Flatekval (red), Oslo: Cappelen akademisk forl., 
1999, s.157.
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på  relationen  mellan  den  implicite  författaren  och  den  implicite  läsaren  i  sju  olika  nordiska 

barnböcker  efter  1985.  Avhandlingen  innehåller  även  en  analys  ur  ett  didaktiskt  perspektiv.  I 

avsnittet om Janne, min vän skriver hon om historiens komplicerade berättarstruktur och om dess 

intertextualitet. Till sist tar hon upp hur förlusten av den barnsliga oskulden. ”Uskyldskabet i Janne,  

min vän,  først  Krilles  og siden læsarens,  består  i  at  blive  bevidst  om at  det  man oplever  ikke 

nødvendigvis  er  udtryk  för  tingenes  rette  sammenhæng,  og  at  fortællinger  indehoder  flere 

sandheder.”19 

Det finns även två olika svenska avhandlingar, båda från början av 2000-talet. Den första är Maria 

Österlunds Förklädda flickor – Könsöverskridning i 1980-talets svenska ungdomsroman från 2005. 

Där  använder  sig  Österlund  av  feministisk  narratologi,  karnevalsteori  och  könsteori  för  att 

undersöka hur könskonstruktionen framställs hos flickorna i det material hon har valt. En av de 

böcker i hennes material är Janne, min vän och jag kommer enbart att redogöra för vad hon skriver 

om den romanen. Om Pohls sätt att kontrastera flickor mot pojkar skriver hon:

Trots att  Pohl  ständigt återkommer till  mänsklighetens avigsida,  till  samhällets  existentiella 

bakgårdar,  normaliserar  han aldrig våldet  mot  barnet/flickan i  fiktionen.  Som flickskildrare 

framställer han flickskapet i relation till pojkskapet. Ofta är det pojkens relation till flickan som 

är det centrala och flickkaraktärerna fyller funktionen att symbolisera något särskilt tema, som 

exempelvis svek eller godhet.20

Med hjälp av den förklädnadsmatris  som hon har konstruerat för sin analys  konstaterar hon att 

Janne, min vän stämmer överens med den utpräglade förväxlingshistorien.  Mycket på grund av 

Krilles begränsade perspektiv som berättare, och hans kamp med det gåtfulla, som representeras av 

en flicka som inte uppfyller det förväntade flickskapet. Historien håller också konsekvent fast vid 

en annan punkt i matrisen: under antaget pojknamn. Janne förblir Janne genom hela boken, och 

även om läsaren får reda på andra namn som han kallas så får vi aldrig veta vilket hans riktiga namn 

är. Därefter fortsätter Österlund sitt resonemang med att diskutera den avancerade berättartekniken 

19 Kampp, Bodil, Barnet og den voksne i det børnelitterære rum: en undersøgelse på narratologisk grundlag af  
relationen mellem den implicitte fortæller og den implicitte læser i nyere, kompleks børnelitteratur efter 1985 med  
inddragelse af litteraturdidaktiske reflektioner, Danmarks Pædagogiske Universitet, København, 2002, s.125.

20 Österlund, Maria, Förklädda flickor: könsöverskridning i 1980-talets svenska ungdomsroman, Åbo Akademi, Diss. 
Åbo akademi, 2006,Åbo, 2005, s.59.
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och  det  glapp  som  finns  mellan  Krilles  synvinkel  som berättare  och  karaktär,  men  även  den 

synvinkel läsaren har. Hon påpekar att även om Janne genom nästan hela berättelsen hänvisas till 

som ”han” så betyder inte det att hans flicktillhörighet osynliggörs. Det är mer en indikation på att 

könskategorin rubbas. 

Det relevanta är att eftersom Janne genom pojkbilden och pojkrösten upprättas som en grumlad 

karaktär, samtidigt som Jannes performativa maskulinitet ger utrymme för Krille att vara en 

mjuk pojke, krackelerar könsordningen.21

Österlund skriver om svårigheterna med att  upprätthålla könsgränserna och hur både Janne och 

Krille måste förhålla sig till dessa samtidigt som de i vissa situationer även vet hur de ska använda 

sig av dem. Till sist diskuterar hon romanens upplösning ur ett feministiskt perspektiv. 

Att Janne dör betyder, sett ur ett könsideologiskt perspektiv, att maskuliniteten bekräftas och att 

den rådande könsordningen hänvisar flickan till offerposition. [---] Flickan visar sig i denna 

tappning  vara  en  komplex  karaktär,  sammansatt  av  frigörelse  och  fångenskap.  Hon  frigör 

föreställningar  om  kön  samtidigt  som  hon  alltjämt  är  könets  fånge  underkastad  seglivade 

maktstrukturer.22

2008  kom Monica Nordström Jacobssons avhandling  Peter  Pohls litterära projekt:  en tematisk  

studie  med  utgångspunkt  i  debutromanen  Janne,  min  vän.  Där  behandlar  hon  hela  Pohls 

författarskap fram till 2007 för att försöka komma fram till om det finns något som kan kallas Peter  

Pohls författarprojekt.  Genom att  göra en grundlig läsning av hans debutroman Janne,  min vän 

kommer hon fram till fyra teman som hon menar ständigt återkommer i hans texter, och som hon 

anser utgör hörnstenarna i hans författarprojekt. Dessa teman är: att synliggöra de utsatta, att ge röst 

åt de förstummade, att ge sig vänskapen i våld samt att berätta sig till insikt23 I kapitlet om Janne, 

min vän börjar hon med ge en kort resumé av boken och sedan fortsätter hon med att måla upp 

Krille respektive Jannes värld. Hon berör den vänskap mellan Krille och Janne som blir så djup att 

den nästan gränsar till kärlek, men tar även upp Krilles blindhet inför det som är Jannes verklighet. 

21 Österlund, Maria, Förklädda flickor: könsöverskridning i 1980-talets svenska ungdomsroman, s.203.
22 Österlund, Förklädda flickor, s.314f.
23 Nordström Jacobsson, Monica, Peter Pohls litterära projekt: en tematisk studie med utgångspunkt i debutromanen  

Janne, min vän, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, Diss. Umeå : Umeå universitet, 
2008,Umeå, 2008, s.13.
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Nordström Jacobsson fortsätter med att diskutera den teatertematik som finns i romanen och de 

olika roller eller skepnader som Janne besitter. Samt Jannes förebådande död, de dolda budskap, 

mysteriet som återfinns i texten och en genomgång av berättarstrukturen och berättelsens realism. 

5. Analys – Janne, min vän
Janne, min vän handlar om 12-årige Krille som bor på Söder i 1950-talets Stockholm tillsammans 

med sina föräldrar och en storasyster. Han går på Södra Latin och tillbringar fritiden med sitt gäng 

kompisar som alla har hängt ihop sedan barnsben. En dag träffar de en annorlunda kille vid namn 

Janne som snart blir en del av gänget. Janne avslöjar inte så mycket om sig själv, men han är bra på  

galna upptåg och bringar mycket skratt till gänget. Krille och Janne blir snart mycket nära vänner. 

5.1 Berättarperspektiv - Janne filtreras genom Krille 

Det är Janne som är min huvudkaraktär i den här analysen. Men eftersom det är Krille som är 

berättaren i romanen så är det oundvikligt att även han förekommer en hel del. Egentligen skulle 

man kunna säga att det är den Janne som Krille känner som jag analyserar. Jannes personlighet och 

karaktärsdrag  filtreras  hela  tiden  genom Krilles  ögon och  sinne.  Monica  Nordström Jacobsson 

skriver att Krilles uppdrag inte är att återberätta Jannes historia utan att berätta fram den Janne som 

gömmer sig bakom fasaden. För att göra detta väljer han noggrant ut vilka minnen som ska berättas 

och i vilken ordning för att bilden av Janne ska bli så riktig som möjligt.24 Både Maria Nikolajeva 

och  Nordström Jacobsson understryker dock Krilles position som otillräcklig berättare. Det går inte 

att vara säker på att det han säger inte är modifierat. Hans minnen kan vara felaktiga, missförstådda 

från första början, medvetet eller omedvetet ändrade. Eller så kan han helt enkelt välja att utesluta 

händelser han inte vill berätta eller anser är oviktiga.25 Det är även tydligt att Krille, när han börjar 

berätta, ännu inte har förstått hur allting hänger samman. Insikten kommer krypande medan han 

berättar historien och han konstaterar att han varit blind för vad som hände när han befann sig mitt i  

det.26 Berättaren Krille är trots allt bara tolv år, och som läsare är detta viktigt att ha i åtanke. Det är 

en förklaring till  varför så många av historiens frågetecken inte blir besvarade. Peter Pohl själv 

säger:

Det är Krille som berättar den här historien. Jag har valt att låta honom berätta från en tolvårings 

horisont. Han begriper inte mer än vad en normal tolvåring kan begripa. Han kan alltså inte  

24 Nordström Jacobsson, Peter Pohls litterära projekt, s.111.
25 Nikolajeva, Maria, Barnbokens byggklossar, 2., [rev. och utök.] uppl., Lund: Studentlitteratur, 2004, s.178.
26 Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, s.155.
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förklara saker samtidigt som han undrar över dem.27 

Han menar att Krille själv inte riktigt har förstått vidden av det som har hänt än. Vissa saker finns 

inte ens i hans världsbild, och det är en omöjlighet att förklara något som du själv inte kan förstå. 

5.2 Tidskonstruktion – analepsens betydelse

För att vara klassad som en ungdomsbok är berättelsekonstruktionen i Janne, min vän komplicerad. 

I grova drag utspelar sig berättelsen på två olika nivåer som det ständigt skiftas mellan med hjälp av 

snygga övergångar; en nutidsnivå, där tiden går framåt i långsamt tempo, och en dåtidsnivå, där 

tiden går betydligt snabbare.  I sin bok  Barnbokens byggklossar ägnar Maria Nikolajeva ett  helt 

kapitel åt just tidsstrukturen i Janne, min vän. I berättelsens första scen befinner sig Krille och hans 

vänner på Södermalm i Stockholm där de bor. En polis har precis lyft ut en cykel ur bagageluckan 

på polisbilen och frågat gänget om de känner igen den. ”Om jag känner igen Jannes cykel!”28 tänker 

Krille och börjar berätta om hur han mötte Janne för första gången. Polisen vill veta mer och Krille  

bestämmer sig för att berätta allting från början. Scenerna där Krille integrerar med polisen är det 

som sker i romanens nutid – själva primärhistorien. I externa analepser får vi ta del av det som han 

har upplevt med Janne. Dessa analepser har olika längd och utspelar sig vid olika tillfällen, men alla 

ryms inom det år som har gått mellan att Krille mötte Janne första gången och nutiden där han står 

med polisen.29 Krille delar även med sig av några heterodiegestiska analepser30 om saker som hänt i 

hans barndom innan han träffade Janne.31 Nikolajeva påpekar att det inte finns någon tydlig gräns i 

texten mellan primärhandlingen och analepserna.32 Gränserna mellan tidsnivåerna är flytande, dock 

utan att det är svårt att förstå vilka händelser som utspelar sig i vilken tid. Precis likadant är det med 

vem som tilltalas i berättelsen. Krille tänker en del för sig själv och berättar en del högt för polisen.  

Men det går inte alltid att avgöra exakt hur mycket av det Krille berättar för läsaren som även 

polisen får ta del av.  Det förekommer även små stycken där Krille kommunicerar med en icke 

närvarande Janne genom direkt tilltal. Dessa stycken sticker ut mot resten av texten eftersom de är 

kursiverade. 

Men snuten nöjer sig inte med jodå, den där har man väl sett. Mer vill han veta. Du har alltså 

sett den. När senast? Vems är den?

27 http://www.nada.kth.se/~pohl/texter/OmJan.html   hämtad 2015-01-11.
28 Pohl, Peter, Janne, min vän, Stockholm: Alfabeta, 1991, s.5.
29 Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, s.210.
30 En berättelse som inte har något direkt samband med handlingen men som ger bakgrundsinformation.
31 Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, s.208.
32 Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, s.212.
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Janne heter han.

Bara Janne?

Janne! Nu står jag här. Och en snut inom hörhåll, som efterskickad. Men ändå! Ska jag  

berätta? ”Aldrig snacka med snuten!” var ditt råd. Jag vet vad du vill, vad du ville. Har det  

ändrat sig nu?

Bussen, femtitvåan, bullrar igång så lagom och ger mig andrum, och när jag andats färdigt vet 

jag vad jag vill och inte vill berätta. 

Vi börjar inte i slutet, Janne. Vi tar det från början. Så väntar jag lite, tills jag vet vad snuten är  

ute efter. Okay, Janne? 33

I Janne min vän utgörs spänningen av att vi vet att någonting måste ha hänt med Janne, eftersom 

polisen tar fram ett föremål efter det andra: cykeln, skorna, kläderna – som Janne aldrig ger ifrån 

sig,  men  vi  vet  inte  vad  som har  hänt,  skriver  Nikolajeva.34 Det  är  också  på  detta  sätt  som 

övergångarna mellan primärhistorien och analepserna sker. Jannes cykel framkallar Krilles minnen 

och han berättar. När Krille sedan börjar berätta om en speciell händelse som kretsade kring Jannes 

kläder  avbryter  polisen honom och plockar  fram Jannes omisskännliga byxor.  Detsamma gäller 

hans skor ett tag senare.35 Tre fjärdedelar in i romanen har läsaren fått ta del av nästan hela Jannes 

och  Krilles  år  tillsammans,  men  i  primärhistorien  har  det  bara  förflutit  högst  en  timme. 

Primärhandlingen börjar inte utvecklas förrän polisen plockar fram Jannes armband och Krille inser 

att det måste ha hänt något allvarligt. Scenen rör sig snabbt från gatan, upp till Krilles föräldrar i 

lägenheten och sedan  ut på gatan igen och iväg med polisbilen. Under färden i polisbilen får vi ta  

del av de analepser som återstår från året med Janne. Nikolajeva pekar särskilt på att det är ett bra 

exempel på analepsens anakroniska karaktär. Medan bilresan bara tar ungefär femton-tjugo minuter 

så tar det som återstår av Krilles berättelse mycket längre tid att berätta.36 Bilfärden går först till 

cykelaffären där Janne bodde och sedan vidare ut mot Flaten där Krille leder dem vidare till Jannes 

koja. Alltmedan detta sker blir Krilles interna samtal med Janne allt mer frekventa. Den hemska 

scenen som möter dem vid kojan återges enbart i en blandad version av vad Krille ser och vad han 

gör. Läsaren får själv dra sina slutsatser om vad det egentligen är de ser. 

Bums Men jag hinner se tvingar livvakten genom hålet mig helt om där dörren skulle varit 

och bort något ljust och undan där mörker skulle varit. och tillbaka För bakom finns ingen 

vägg, utmed raden av snutar kojan är nästan riven. som markerar den väg vi har gått Vad det 

33 Pohl, Janne, min vän, s.7.
34 Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, s.55.
35 Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, s.212.
36 Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, s.213.
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ljusa är men lite uträtad anar jag bara och ner men mardrömmen och fram  fyller ut, till  

snuten, lägger till, min snut, fogar ihop som ser att jag sett till en bild och vet att jag vet som 

jag aldrig att jag livet ut ska kunna befria mig från. ska se det, om och om igen.37

5.3 Karaktärisering - Janne gör entré

Klockan 18.32, den 31 augusti 1954. Det är den exakta tidpunkten då Krille möter Janne första 

gången. Janne cyklar ikapp Krille, som är ute på sin cykel, och prejar honom. Krille blir överraskad 

men avfärdar det som tur när han ser att prejaren bara är en tjej, som till på köpet är påfallande lik  

Pippi Långstrump. Men han får snart tänka om igen när tjejen presenterar sig som Janne. Janne är  

en fena på att cykla och Krille konstaterar: 

..långa livet har lärt mig, att om en kille ser ut som en tjej så är han inte intresserad av att snacka 

om sitt utseende. Och om han behärskar en cykel så som Janne tydligen gjorde så finns det 

annat att snacka om.38 

Janne prejar sig in i killgänget, först Krille och sedan de andra i tur och ordning. Han gör det utan 

någon underliggande tävlingsanda, för Janne är det bara ett sätt att hälsa och det fungerar för att ta 

sig in i gänget. Jannes utseende och hans egendomliga entré i gänget skvallrar redan om att han är 

annorlunda vilket snart förstärks på flera sätt. Janne visar sig vara en jäkel på att meka med cyklar 

och har snart gjort förbättringar och modifikationer på alla hojar i gänget. Han uppskattar inte deras 

jargong av könsskämt. 

Första gången Stene försökte Har du hört den om kuken? med Janne så funderade Janne kortkort.  

Fick ihop det till: Fem gånger minst. Men ta den en gång till om du måste. […] Ungefär så blev 

det. Alla som försökte med en fräckis blev snabbt bortgjorda och kände sig barnsliga.39

 

Janne vänder deras fräcka skämt mot dem själva och resultatet blir snart att könsskämten upphör. 

Men det som gör Janne mest speciell är hans till synes totala avsaknad av rädsla. Han slår vad med 

en äldre kille om en back med Guldis att han kan cykla nerför en trappa med 62 steg utan att sätta  

ner foten. Ett konststycke som är absolut livsfarligt men som han faktiskt klarar av, även om det är  

på håret. En annan gång ska han bevisa att han kan gå balansgång på det sex centimeter breda 

broräcket över en viadukt. Insatsen är tio kronor. Men egentligen handlar det mer om Jannes behov 

att hävda sig inför folk som inte känner honom och bara dömer honom efter hans feminina och 
37 Pohl, Janne, min vän, s.250.
38 Pohl, Janne, min vän, s.7.
39 Pohl, Janne, min vän, s.8.
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annorlunda utseende. Han tvekar inte heller att ta till våld när han känner sig hotad eller nedtryckt.  

Vid ett tillfälle kommer det några äldre killar som börjar retas och bråka när gänget spelar boll. När 

Janne kommer till undsättning skrattar de äldre killarna bara åt hans storlek och utseende. Janne 

svarar genom att gå till attack med en skiftnyckel och det hela tar en betydligt allvarligare vändning. 

5.3.1  Janne, svart på vitt 

Janne har, som jag redan upprepat flertalet gånger, ett mycket speciellt utseende. Han är liten och 

spinkig  med  knallrött  hår  och  fräknar  i  hela  ansiktet,  precis  som Pippi  Långstrump.  Han  har 

lysande,  gröna  ögon och ett  stort,  vitt  leende  där  det  fattas  en  halv  framtand.  Nedre  halvan i  

framtanden uppe till höger, från Krille räknat. Jannes drag är feminina, men det gäller att akta sig 

från att påpeka det för då blir han arg. Det märks tydligt när Janne blir upprörd för då början han  

stamma. Han är alltid klädd i samma kläder: Tangerinos (ett par tangerinefärgade träningsbyxor, 

därav namnet), en karmosinröd skjorta och ett par lila Adidas-skor. När det blir kallt tillkommer 

även tröjan som hör till träningsbyxorna, den är blå med tangerine-rand. Jannes inställning till ålder 

är att han inte har någon och aldrig tänker få någon. Enligt Krille ser han storleksmässigt ut att vara 

ungefär tio år men hans beteende vittnar om att han är äldre än så. Som jag nämnt tidigare är Janne 

duktig på cyklar och Jannes cykel är nästan en del av honom själv. Den känns lätt igen eftersom den 

har  olika reglage och handtag på styret;  avståndsmätare,  hastighetsmätare,  varvräknare  och allt 

möjligt. Jannes våghalsiga sida har jag redan nämnt, och likaså hans häftiga humör. Men han är 

också rolig och omtänksam. Samtidigt som han lyckas få gängets könsskämt att upphöra inför han 

även ett nytt poängsystem där olika saker och handlingar blir betygsatta på en skala mellan 1-10 

(könsskämten fick aldrig mer än två poäng). 

När Berra presenterade Harald som ”Vår störste man!” spanade Janne in Haralds omfång och 

gav ”Sju poäng, bara. Större har man sett.” Harald blev döglad, för han är större än det mesta  

och skäms enormt för det [---] Pecka ville ha ett par poäng och kom glad i hågen och visade  

Janne nya fina fickkniven han fått i födelsedagspresent. [---] Och Janne hade precis aldrig sett  

nått så fantastiskt. - Kan det bli en fem, sex poäng? frågade Pecka anspråkslöst. Då tog Janne 

honom om ryggen och sa att en så inihelvete flådig pryl kunde ju helt enkelt inte vara med i 

poängjakten. [---] Ett par dagar senare fick Pecka punka på bakhjulet […] Janne hyvade fram 

alla  möjliga  och  omöjliga  nycklar  och  mejslar  ut  verktygsväskan.  När  innehållet  i  den 

verktygsväskan skymtat så insåg åtminstone jag, att Peckas kniv måste ha varit en larvig leksak  

i Jannes ögon.40

40 Pohl, Janne, min vän, s.8ff.
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Vänskapen mellan Krille och Janne blir speciellt stark. Att det blir just Krille är kanske lika mycket 

en slump som ett aktivt val från Jannes sida. Efter cykelracet nerför trapporna har Janne en hel back 

Guldus som han inte  orkar  släpa  hela  vägen hem. Krille,  som bor  närmast,  erbjuder  Janne att  

förvara den hos honom. Janne följer med upp, träffar Krilles familj och blir kvar på, ett för Krilles 

del  mycket  oväntat,  kvällsfika.  Kvällsfikat  blir  en  slags  ritual  som inträffar  varje  gång  Janne 

kommer förbi för att hämta en läsk ur den aldrig sinande backen. Krille upptäcker nämligen att hans 

pappa fyller på dem i smyg. I den normala familjemiljö som råder hemma hos Krille märks det 

kanske ännu mer att Jannes liv är annorlunda. Han blir rörd till tårar när han ser familjens kakelugn,  

en sådan har han inte sett sedan han var liten. Han är totalt okunnig om bordsbön, Gud och Jesus.  

När Krille har berättat så mycket han kan om skapelsen, paradiset och så vidare slutar Janne med att 

fråga ”Är den där storyn en familjepryl, eller...?”.41 Varpå Krille lugnt svarar att den är rätt allmänt 

utbredd. Inte heller känner han till Pippi Långstrump eller de bilder på kända sagogestalter Krille 

har  på  väggen.  Däremot  kan  han  namn  och  information  på  varenda  bild  föreställande  kända 

clowner. Det är tydligt att Krilles hem skiljer sig väldigt mycket från Jannes egna hem. Var Janne 

bor någonstans är förresten ytterligare en sak som är oklart. Han vägrar berätta det och när Krille 

och Berra en gång följer efter honom utan hans vetskap, ser de hur Janne går in genom porten till en 

sliten cykelaffär. Det är det närmaste Krille kommer i gåtan om Jannes Hemliga Hemma, tills den 

dagen alldeles i slutet när Janne plötsligt tar med honom till affären och förklarar en del om hur det 

kommer sig att han bor där. Det finns många fler frågetecken runt Janne än de angående hans ålder 

och hem. Utan egentlig förvarning försvinner Janne iväg på ”semester” som varar i flera veckor. 

Efter  en sådan frånvaro  dyker  han plötsligt  upp utanför  Krilles  hus,  alldeles  blåslagen med en 

uppenbart påhittad historia om vad som har hänt. 

5.3.2 Janne i gråskala

Krille köper att Jannes liv är fyllt av hemligheter och att han inte ens vill berätta en sån enkel sak 

som sitt efternamn. Kanske är det på grund av hans acceptans som gör att Janne så småningom ger 

ifrån sig lite information. Under en utflykt till Jannes koja ute vid Flaten sänker Janne garden och 

råkar avslöja att han känner Krilles lärare Mr G.G. (som Krille för övrigt inte kommer bra överens 

med och har haft bråk om betyg med). Det kommer även fram att Mr G.G har hotat att slå ihjäl  

Janne om han fortsätter umgås med Nordberg, det vill säga Krille. Janne avslöjar också att han 

kallas Young J.J av honom. Under samma utflykt försöker Janne vid ett tillfälle berätta något för 

Krille.

41 Pohl, Janne, min vän, s.127.
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Janne frågade om jag kunde tiga med en hemlighet.  [---] En Riktig Jävla Hemlighet. [---] Där 

låg Janne, min vän mittpunktsnormalen, och tog sats. Och andades in. Och satte sig upp. Och  

tog ny sats. Nej, vad svårt han hade det! [---] Och jag såg den svarta sprickan vidgas och såg 

mörkret  därinne,  och alla Jannes demoner,  som höll  honom tillbaka och skrek ”Håll  käften 

Young J.J.! Snackar du bredvid mun så slår vi ihjäl dig! Och sedan blir det Nordbergs tur.” Och 

jag såg hur alltihop snart, nu, skulle välla över mig och svepa mig med, för Jannes vånda var 

äkta och luktade fasa och natt [...] sträckte sig över mig och började sänkas, då jag sprängdes 

och skrek att jag d ö r! Jag dör som du håller på! 42

Krille klarar till slut inte av anspänningen, stämningen bryts och Janne sluter sig återigen. Efter 

utflykten tar Janne med sig Krille till cykelaffären. Där får Krille bekräftat att Janne inte har några 

föräldrar. Han har lärt  sig allt  han kan om cyklar av Monstret (Krilles ord för ägaren), och får 

husrum och lite pengar i utbyte mot att han hjälpte till och utförde små tjänster. I och med Jannes 

död så förblir han även en gåta. Exakt vad han varit med om i sitt liv kan vi bara gissa oss till. Men 

om man tittar nog finns det spår i romanen, saker som är för mycket av ett sammanträffande för att  

det inte borde vara en tänkt sanning från Pohls sida. Detta är något som Lundqvist har tagit fasta  

vid. ”Mer påtagliga ledmotiviska är ett antal återkommande ord och uttryck. Ett par är värda att 

dröja vid: fotogenlukt, en mindre yxa och en slidkniv, små tjänster.”43 Fotogenlukten, yxan och 

slidkniven  nämns  redan  under  sommaren  när  Krille  letar  efter  och  saknar  Janne.  Då  är  det  i 

sammanband med en brand i en kolonistuga där en pappa dödat sin son och sedan tagit livet av sig. 

Krille tror ett kort tag att sonen är Janne, och har även efter att det visar sig vara en kille som går på 

samma skola som han själv, svårt att släppa tanken på att det ändå är kopplat till Janne på något vis. 

Under  Krilles  och  Jannes  utflykt  till  Flaten  i  början  på  hösten  återkommer  de  tre  sakerna. 

Fotogenlukten känns i samband med att en annan koja en bit ifrån Jannes har brunnit ner medan 

pojkarna befunnit sig där ute. Den mindre yxan och slidkniven har Janne i sin koja. Små tjänster är, 

som jag nämnde tidigare, vad Janne säger att han får hjälpa till med för att få bo i cykelverkstaden. 

Inte så farligt om det inte vore för att små tjänster nämnts redan tidigare. Under sommaren när 

Krille vid ett  tillfälle försöker lifta och en gubbe går med på att köra honom om han först  gör 

honom en liten tjänst. Krille avböjer eftersom han tidigare blivit varnad för just detta. ”Små tjänster, 

Krille! Passa dej för små tjänster! Kommer en främling och ber om en liten tjänst så fråga inte vad 

det gäller ens.”44 Just där och då verkar inte Krille dra några paralleller mellan de två. Men som 

Lundqvist konstaterar är det ”knappast att pressa texten om man antar att Janne/Miss Juvenile till 

42 Pohl, Janne, min vän, s.223.
43 Lundqvist, Ulla, Tradition och förnyelse: svensk ungdomsbok från sextiotal till nittiotal, Rabén & Sjögren, 

Stockholm, 1994, s.203.
44 Pohl, Janne, min vän, s.171.
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allt annat utnyttjas sexuellt. Möjligen har Krille också begripit detta, men för sent.”45 Hon syftar till 

en passage alldeles i slutet av boken där Krille, som börjar förstå att det nog är för sent för allt, 

pratar med Janne i tankarna. 

Ååh, Janne, vad barnslig jag var! När jag just fått en aning, sett en skymt, känt lukten av din fasa 

och natt, skrek jag att jag dog. Då svek jag dig [---] Vi vrider tillbaka klockan, Janne! Jag håller  

käft och du får släppa fram din Riktiga Jävla Hemlighet. Jag tar del av den hur den, hur den än 

ser  ut.  [---]  Janne  vi  grejar  det,  för  när  du  tjallat  kan  du  inte  komma  tillbaka  hit  till 

Bjurholmsplan, utan måste gömma dig, följa med mig hem, och du får ett hem [---] och ordnad 

veckopeng utan att behöva ställa upp med små tjänster, och du blir äntligen fri, så som du vill 

vara.46

Läser man romanen noga en andra gång så finns det åtskilliga passager som sticker ut. Som får en 

att inse att det hintas om de stora hemligheterna gång på gång. Eller som gör det lättare att på slutet  

foga samman alla lösa trådar för att få en ungefärlig bild av vad som hänt. En sådan sak är drömmen 

Krille har under natten ute i kojan, om det nu verkligen bara är en dröm. Han vaknar till av att han  

tycker sig ha hört röster, men är inte säker eftersom han även vaknat ur sin dröm. I drömmen var 

Monstret och Mr.G.G ute efter honom och Janne och de gömde sig bakom Studebakern (en bil som 

är förknippad med cykelaffären). 

Monstret pekade rakt på oss och sa något om att vi var där, men Mr.G.G sa att de lika gärna  

kunde vända. Janne andades inte. Han låg lösgjord från mig. I drömmen hade han legat på rygg 

och hållit en mindre yxa beredd. Nu såg jag inte hur han låg. [---] Hörde du något? Frågade jag. 

[---] Nä, viskade han efter en lång stung. [---] Janne var rädd. Det smittade. Dom hittar oss inte,  

andades han.47

Krille är inte säker på om det verkligen varit några där utanför på natten. Det är morgonen därefter 

som de upptäcker att den andra kojan är nedbrunnen. Kanske har det något sammanhang, kanske 

hade de tur på natten och besökarna tog fel på koja. Det eventuella nattliga besöket får däremot 

större betydelse i slutscenen. Sista gången Krille träffade Janne var han skärrad. ”Det är meningen 

vi ska till kojan igen. Men..”48 säger han till Krille i förbifarten. Sedan ber han om ursäkt, för vad 

han än gör och i nästa sekund slår han ner Krille. Eller låtsas slå ner honom snarare, och Krille 

45 Lundqvist, Tradition och förnyelse, s.203.
46 Pohl, Janne, min vän, s.245.
47 Pohl, Janne, min vän, s.209f.
48 Pohl, Janne, min vän, s.239.
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förstår inte riktigt varför men fattar att han måste spela med och låter sig bli hemburen medan Janne 

sticker  därifrån:  ”smällen  som inte  var  någon smäll  och sparkarna  som inte  var  några  sparkar 

signalerade meddelanden så jag inget annat hörde. Jag såg bara den andra kojan, den som brann 

med  hjälp  av  fotogen”49 När  Krille  och  polisen  kommer  fram till  Flaten  sista  gången  så  står 

Studebakern där. Krille får visa vägen till kojan och möts där av den hemska scenen. En dörr som 

inte längre är där den ska, en vägg som saknas och siluetter av någonting. Två ambulanser rullar 

fram. Antagligen kom Monstret och Mr. G.G dit för att göra det de inte lyckades med förra gången.  

Bränna ner kojan och döda Janne. Antagligen var det även tänkt att Krille skulle ha varit där, men 

det såg Janne till att avstyra. Med tanke på att Janne hade vapen i stugan, och tidigare sagt saker 

som att man inte gör honom något så enkelt, och de två ambulanserna kan vi utgå från att Janne 

försvarade sig. Eftersom vi av polisen tidigare fått veta att det gått tre dagar sedan vittnen såg Janne 

bli bortförd, och eftersom bilen fortfarande står kvar där, så är troligtvis även Monstret och Mr G.G. 

döda. 

5.3.3 ”J som i Jan, som i Jätte, som i Järn som i...”50

Det finns en sak som jag hittills medvetet har undvikit att nämna. Nämligen att Krilles första intryck 

av Janne var helt korrekt; Janne är en tjej. Varför har jag då dröjt ända till nu med att nämna denna, 

ganska viktiga kan det tyckas, detalj? Det är av två olika anledningar. Som jag sa i början av min 

analys så är det om jag ska vara noggrann den Janne som Krille ser som jag presenterar. Och Krille 

är in i det sista omedveten om att Janne egentligen är en tjej. Det går dock att diskutera huruvida 

han  verkligen  är  helt  omedveten  om  det  eller  bara  har  valt  att  låtsas  inte  förstå.  Jag  är  av 

övertygelsen att han helt enkelt inte har förstått. Den andra anledningen är att jag inte anser att 

Jannes egentliga kön är särskilt viktigt.  Självklart är det inte helt utan betydelse att Janne är en 

flicka,  och om inte annat förklarar det en hel rad av hans märkliga beteenden. Men vad Krille 

upplevt är och förblir detsamma, oavsett vilket kön Janne har, eftersom han är övertygad om att 

Janne är en kille. I romanens sista rader får Krille det bekräftat. Det vi läsare misstänkt länge och 

Krille själv kanske börjat ana någonstans längs sin berättelse. Janne är cirkusartisten Miss Juvenile. 

Det förklarar Jannes ”semestrar” och hans otroliga balanskonster. Det förklarar varför han aldrig 

kunde följa med Krilles familj för att titta på cirkusen. Det förklarar hans ovilja mot åldrande och 

varför han så kraftigt motsatt sig att visa sig utan byxor. Det förklarar varför Tok-Göran, som Krille 

och Janne mötte en gång, envisades med att kalla Janne för ”hon” och Jeijei. Han var inte bara 

knäpp utan kände en version av Janne. Som läsare förstår man så småningom att Janne har tre olika 

49 Pohl, Janne, min vän, s.242.
50 Pohl, Janne, min vän, s.255.
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versioner. Miss Juvenile som uppträder i våghalsiga nummer iklädd små kjolar på cirkusen. Young 

J.J.  som bor  i  cykelaffären  och känner  Mr.  G.G.  Och så Janne,  cykelgeniet  som är  en  del  av 

killgänget och en viktig del av Krilles liv. 

6. Diskussion – En alternativ bild av Janne
6.1 Queer, identitet och normativitet - Och i rollen som Janne..?

Janne, min vän skulle kunna beskrivas som en roman om en flicka från en cirkus, som klär ut sig till 

pojke för att skaffa sig vänner och en bättre tillvaro. Flickan är van att spela roller, hon gör det hela  

tiden på cirkusen, och hon kan hävda sig, så pojkrollen spelas med bravur. Nordström Jacobsson 

skriver om Jannes många roller och hänvisar till en C-uppsats skriven av Rebecka Edgren51 från 

1998:

Edgren tittar på rollbegreppet  framförallt  ur ett  feministiskt  och sociologiskt perspektiv och 

resonerar  därvid  kring  begreppen  könsroller,  klassroller,  kamratroller  samt  barn-  och 

vuxenroller. Hon finner att alla karaktärerna i romanen spelar roller, men att det givetvis blir 

särskilt  tydligt  när  det  gäller  Janne,  eftersom han är  flicka  men  spelar  rollen  som pojke  i  

umgänget  med  Krille  och  gänget.  Edgren  noterar  emellertid  också  att  även  Krille  på  ett 

medvetet sätt växlar mellan olika roller.52

Edgren är av åsikten att det inte är av betydelse att man till slut får bekräftat att Janne är en flicka.  

Liksom rollen som Janne är även Miss Juvenile inte den riktiga Janne.  Däremot är Jannes roll 

byggd på ett betydligt större allvar än Krilles roll som Krille Katalog.53 Krille konstaterar mycket 

riktigt att Janne har många skepnader och att han till exempel beter sig på ett helt annat sätt när de 

är ensamma på Krilles rum än när de befinner sig på skolgården med gänget. Han märker också när 

Janne  återvänder  efter  sommaren,  och  börjar  mecka  med  cyklarna  så  som han  brukar,  att  det 

egentligen är en teaterföreställning av något slag.  Krille funderar vid ett  tillfälle över att  Janne 

verkar vara så många olika personer i en. 

Gängets Janne Tangerine, cykelsnajdarn numro ett. Min och Mulles vän Janne, Mjuka Janne,  

jublande över Kalle Anka. […] En tredje Janne, min längtans hemliga privata Janne, finns du? 

Funderande djupa tankar i tomrummet vid min sida, en hel sommar. Han hade väl kanske aldrig  

funnits egentligen. Den här Janne? Janne med stålar. Janne Flott, med bjussargester på kondis. 

51 Edgrens uppsats Livets roller. Om roller och identiteter i Peter Pohls Janne, min vän, publicerades vid Stockholms 
universitet 1998. Jag har inte lyckats hitta den och har därmed inte läst den. Dock är mycket av den tidigare 
forskning som jag förhåller mig till utgiven efter den här, så jag är rätt säker på att det jag skriver inte kommer 
tangera hennes text. 

52 Nordström Jacobsson, Peter Pohls litterära projekt, s.84.
53 Nordström Jacobsson, Peter Pohls litterära projekt s.87f.
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Han stämde inte med någonting.54

Vad Krille däremot inte reflekterar över, men som även Edgren är inne på, är att Janne inte är ensam 

om att ha olika sidor. Han själv visar också upp olika fasader. Krille i gänget, Krille i skolan, Krille 

hemma och Krille Katalog som kan rabbla upp fakta och siffror på löpande band. Jag skulle vilja 

påstå att det snarare är så de flesta personer fungerar. Vi väljer vilka sidor vi vill visa och vilka vi 

vilja dölja, beroende på den miljö och det sociala sammanhang vi befinner oss i. I Jannes fall är 

dessa  sidor  rätt  så  olika,  vilket  självklart  får  dem att  sticka  ut.  Krilles  medvetande är  även så 

fokuserat på att lära känna Janne på djupet, att han blir öppen för varje liten förändring eller ledtråd 

som Janne ger ifrån sig. Jag är däremot inte säker på att jag håller med om att Janne spelar en roll  

när han är Janne med gänget. Som jag konstaterade tidigare har Janne i stort sett tre olika skepnader 

han växlar mellan: Miss Juvenile, Young J.J (Jeijei) samt Janne. Att Miss Juvenile är en roll håller 

jag med om. Som cirkusartist klär Janne ut sig, svärtar håret och uppträder med konster på en scen,  

vilket inte skiljer sig så mycket från vilket teaterframträdande som helst. Young J.J borde rimligtvis 

vara Jannes civila jag, den person han är när han inte uppträder. Janne är han när han umgås med 

gänget. Men till skillnad från när han uppträder som Miss Juvenile så klär Janne inte ut sig innan 

han träffar gänget. Janne och Young J.J delar utseende, färdigheter och intressen. Janne har alltid sin 

färggranna klädsel på sig när han inte uppträder, oavsett om han är Janne eller Jeijei. Detta bekräftas 

inte minst av att både Tok-Göran och Monstret, när Janne tar med sig Krille till cykelaffären, inte 

reagerar på Jannes utseende. Att Monstret inte kände till Janne när Krille var där och frågade efter  

honom under sommaren är mycket enkel. Monstret känner honom inte som Janne. Och även om 

han säkert  kunde förstå vem Krille menade när han beskrev honom som rödhårig,  så ville han 

troligtvis inte att Krille skulle ha med Janne att göra. Det enda som skiljer Jeijei och Janne är med  

andra ord namnet. Som jag ser det är Janne inte någon roll och att han valde det namnet istället var 

troligtvis för att han lättare skulle passa in i gänget som kille än som tjej. Han skulle mycket möjligt  

ha kunnat imponera sig in i gänget även om han varit tjej, men det hade troligtvis blivit på andra  

premisser. Killarna hade behandlat honom annorlunda och det är inte säkert att de varit lika villiga 

att göra honom till en naturlig del av sitt grabbgäng. 

6.1.1 Stackars unge! - Janne som offer

”Stackars unge!”55 säger Krilles morsa efter Jannes andra besök hos familjen. Krille, som precis har 

börjat lära känna Janne och enbart har sett den otroliga, den snälla och den vilda Janne, kan för sitt  

54 Pohl, Janne, min vän, s.193.
55 Pohl, Janne, min vän, s.50.
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liv inte förstå varför hans morsa kan kalla Janne ”stackars unge!”. Till slut inser även Krille att 

Jannes, eller kanske snarare Miss Juveniles och Young J.J.'s, värld innehåller hemskheter han inte 

tidigare har kunnat föreställa sig. 

Hade jag sett och lyssnat skulle vi ha grejat alltihop. Men förstod du inte att jag var ett barn,  

Janne. Jag var ett barn tills för en timme sedan. Jag k u n d e inte se och lyssna. Jag måste ha  

klartext. Såg inte, hörde inte vad morsan märkte med en gång. Ett barn var jag, och anade inte  

ens att det fanns något att se.56

Att det är synd om Janne är ett återkommande tema hos dem som tidigare har skrivit om Janne, min 

vän. Innan jag ger mig in i en diskussion om huruvida det är synd om Janne vill jag klargöra att jag 

tycker att det Janne varit med om i sitt liv är hemskt och förfärligt, och inget som något barn ska 

behöva uppleva. Det är även viktigt att inte glömma bort att detta är verkligheten för allt för många 

barn. Enligt Nikolajeva har Peter Pohl själv sagt att romanen i första hand handlar om exploatering 

av barn, om det utsatta barnet. Ett ämne som går att återfinna även i hans senare böcker.57 Det är ett 

viktigt  ämne och det  är  bra att  Pohl  lyfter  fram det.  Men jag tror  ändå att  det  går  att  föra en 

diskussion kring huruvida man borde se Janne och hans liv som något tragiskt. Detta blir tydligt 

genom att sätta det relation med queerteorins tankar om normativitet som jag tog upp i början av 

min uppsats. Tragiken dessa personer ser i berättelsen om Janne är utifrån deras synviklar. Ur de 

tankar och idéer de har om hur ett liv borde vara och vad det ska innehålla. Nikolajeva framhäver 

Jannes  strävan  efter  den  återupprättade  idyllen  som kvällsfikorna  i  Krilles  hem innebär.58 Det 

antyder att Krilles idylliska närvaro är det korrekta sättet att leva och att det därför är självklart att  

Janne önskar sig ett liv som är precis likadant. Ulla Lundqvist understryker det tragiska i att när  

Janne äntligen väljer att öppna upp sig för Krille, försöker berätta om allt det hemliga och hemska, 

så klarar Krille inte av det och sviker. Han skämtar bort tillfället och stämningen är bruten. Det 

sveket får dödliga konsekvenser för Janne.59 I Maria Österlunds matris om förklädnad handlar en av 

punkterna om den flykt från den snäva flickrollen med utsatthet och anpassning som cross-dressing 

handlar om. Något som Nordström Jacobsson ser tydliga drag av i Jannes fall. Som Miss Juvenile är 

han hårt kontrollerad och utsatt, men som Janne kan han vara det barn han aldrig fått tillåtelse att  

vara. I motsats till Nikolajeva säger hon dock att  det ”är en flykt från någonting icke önskvärt 

snarare än en vilja att träda in i något mer eftertraktansvärt.”60 Detta är jag mer beredd att hålla med 

56 Pohl, Janne, min vän, s.254.
57 Nikolajeva,  ”Janne, min vän - en väg utan återvändo.”, s.156.
58 Nikolajeva,  ”Janne, min vän - en väg utan återvändo.”, s.164.
59 Lundqvist, Tradition och förnyelse, s.208.
60 Nordström Jacobsson, Peter Pohls litterära projekt, s.89.
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om. Jag är inte övertygad om att Jannes intentioner var att hitta ett vanligt, vardagligt liv. Rättare 

sagt kanske det var att hitta någonting som var totalt annorlunda mot det han hade som inte kändes 

bra. 

Att hitta en vän bland de mer gynnade innebär för det utsatta barnet också en om än sällan 

uttalad  förhoppning  om att  få  till  stånd  en  förändring  i  livet.  Hos  Pohl  infrias  inte  dessa 

förhoppningar i någon markant utsträckning, åtminstone inte fullt ut. Janne går en våldsam och 

för tidig död till mötes.61

Detta är i  stort  sett  hur de flesta verkar se på Jannes liv.  Blomstrand skriver att  samtidigt som 

romanen avtäcker denna flickas hårda och tragiska livsöde, så för hon chansen att prova på ett liv  

under mer trygga former.62 Wulff har utvecklat detta vidare i resonemanget att Janne fyller Krilles 

liv med fest och skratt, men för honom själv innebär besöken i Krilles värld en stunds frihet och 

andrum.63 Något som hon på sätt och vis har rätt i, vilket jag återkommer till snart. Men borde Janne 

verkligen nästan enbart ses som en person som levde ett tragiskt liv och en ännu mer tragisk död? 

Vi får anta att Jannes liv har innehållit mycket hemskheter och tragik. I alla fall om vi ser till vad 

som går att utläsa i romanen som möjliga händelser från hans liv. Miss Juvenile kan som liten ha 

rövats bort eller sålts till cirkus. Hon kan själv ha, eller sett någon som, råkat döda sin lillebror när 

hon kastade kniv. Drillats så hårt i lindansösens alla konster att hon stannat i utvecklingen. Young 

J.J har mycket troligt tvingats till prostitution och levt i ständig utsatthet och rädsla för våld och 

övergrepp. Men det finns andra aspekter av hans liv som antyder andra möjligheter för honom. 

Janne som hittar en trogen och äkta vän i Krille. Janne som tar sig in i och accepteras av gänget 

precis som han är. Hans liv är inte en enda stor tragisk berättelse. Jannes liv innehåller skratt, galna 

upptåg och lycka också. Därför är jag på sätt och vis beredd att hålla med Wulff när hon säger att 

besöken i Krilles värld innebär en stunds frihet. Hon har rätt i att Janne kan släppa allt och bara vara 

när han är hos Krille. Men att kalla det för att Janne gör besök är detsamma som att hävda att han 

inte hör hemma där. Att han med sitt annorlunda utseende och ovanliga uppväxt inte skulle ha lika 

stor rätt att bara vara en av Krilles vänner. Då är vi på en gång tillbaka i normativiteten igen. 

6.2 Queer och kön – Jäntan Janne

När läsaren till slut får bekräftat att Janne är en cirkusflicka så besvarar det många av de frågor som 

kretsat kring Janne. Det förklarar varför han varit borta långa perioder, varför han utan att tveka 

61 Nordström Jacobsson, Peter Pohls litterära projekt, s.168.
62 Blomstrand, ”Vänskap eller dröm. Janne, min vän”, s.21.
63 Wulff, Elisabeth, ”Det tragiska skrattet: det karnevalska i Peter Pohls Janne, min vän”, s.36.
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balanserar på ett broräcke och hur det kommer sig att han inte har en familj eller ett hem. Men vi får 

också en förklaring till en del av Jannes små egenheter. Som den att han vägrar bada eller ta av sig 

byxorna.  Med facit  i  hand är det inte så konstigt,  då hade ju gänget sett  att  han var en flicka.  

Österlund skriver om hur Jannes kön påverkar honom i interaktionen med pojkarna i gänget: 

För Janne är femininiteten starkare än behovet att smälta in i pojkgänget och han förlöjligar  

snusksnacket.  [---]  Janne  bryter  sig  in  i  pojkgänget  med  verbal  briljans  och  motsätter  sig 

omedelbart den könsbundna jargongen. Janne vet hur språket kan användas som maktmedel och 

skapar sig genom språket en position i gänget. [---] I en motsvarande episod där Janne kunde få 

tillträde till pojkbastun spelar igen språk, pojkpenisar, homosocialitet och homoerotik in [---].  

Janne känner sig provocerad både av risken för upptäckt och av sina aning om vad som sker i  

bastun.64 

Ur den här synvinkeln skulle det alltså betyda att eftersom Janne är av kvinnligt kön så är han även 

automatiskt avogt inställd mot skämt om kön och sexualitet, eftersom det är något typiskt manligt. 

Jag  skulle  snarare  tro  att  det  har  att  göra  med  Jannes  hemska  erfarenheter  kring  sitt  kön  och 

sexualitet. När Krille och Janne ser ett par som har samlag på stranden under deras utflykt till Flaten 

visar han också att han inte är intresserad av sådant genom att gå därifrån. Krille däremot hade 

gärna stannat kvar och kollat lite för att som han uttrycker det ”lära sig ett och annat”. Janne är till 

synes helt ointresserad av allt som rör sexualitet. Oavsett om det handlar om harmlösa skämt eller 

allvar. Vilket inte är så underligt om vi utgår från att han, utan att själv ha fått bestämma, har en del 

erfarenheter på området. Som Österlund skriver innebär ett eventuellt besök på badhuset både att 

behöva umgås med killarna i ett avklätt tillstånd och det självklara i att Janne själv inte skulle kunna 

passera som kille längre därinne. 

Österlund konstaterar även att Janne trots allt inte är rakt igenom feminin, även om det är vad som 

lyser igenom starkast. ”Samtidigt fyller Janne minst lika många stereotypa pojkegenskaper enligt 

Stephens schema för könsstereotyper som Krille gör [---]. Janne kanske beter sig som en pojke men 

protesterar samtidigt mot pojkkultur, det vill säga mot upprätthållandet av hegemonisk manlighet.”65 

Jag kan dock inte låta bli att fundera på om Janne verkligen måste könsbestämmas? Sett ur ett 

queerteoretiskt perspektiv skulle svaret troligtvis vara nej. Queer motsätter sig att ett kön skulle vara 

kopplat till ett visst sorts beteende. De motsätter sig även att en viss person ska vara kopplad till ett 

visst sorts kön. Ett bra exempel är transsexuella, det vill säga personer som upplever att de är födda 

64 Österlund, Förklädda flickor, s.241f.
65 Österlund, Förklädda flickor, s.242f.
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i fel kropp. Jag hävdar dock inte att Janne på något vis skulle vara transsexuell. Eftersom vi knappt 

får veta någonting om vad Janne själv tänker om saker, och inte får veta ett dugg om hur han tänker  

kring sig själv, så är det omöjligt att spekulera i. Vad jag menar är att Österlund, och även alla andra 

vad jag kan se, utgår från att Janne i grund och botten är en tjej, med allt var det innebär, som råkar 

ha en del maskulina egenskaper. Med hjälp av dessa egenskaper försöker hon slå sig fri från den roll 

som hennes kön innebär men lyckas inte med det. 

Att Janne dör, betyder ur ett könsideologiskt perspektiv, att maskuliniteten bekräftas och att den 

rådande  könsordningen  hänvisar  flickan  till  offerposition.  Att  Janne  trots  sin  skicklighet  i  

pojkgänget är helt i händerna på sina förövare visar vilken oerhörd styrka det skulle ha krävts  

av henne för att bryta sig loss. Den styrkan uppbådar hon faktiskt i slutet. Hon dör inte utan att 

göra  motstånd.  Men  det  motståndet  räcker  inte  till  för  att  betrakta  upplösningen  som 

emanciperande, däremot är Jannes återkommande kamp för att rucka på könsförtrycket i sig en 

starkt subversiv verksamhet.  [---] Janne infogas i kategorin ”värnlös flicka”, som en karaktär 

vars förhandlingsutrymme är nedbantat och vars kropp utsätts för sexuella övergrepp. [---] Hon 

frigör  föreställningar  om  kön  samtidigt  som  hon  alltjämt  är  könets  fånge  underkastade 

seglivade maktrukturer.66

Jag hävdar inte att detta skulle vara fel, inte minst sett ur en feministisk vinkel. Det jag har problem 

med är hur det verkar vara så viktigt att hela tiden poängtera att Janne är en tjej som är utklädd till  

en kille. Butler hävdar att man kön är något man gör, och inte något man är. Janne görs i stor grad  

genom sin skicklighet med cykeln (namnet Janne är ju även påfallande likt cykelslanget Jonne). 

Han mekar och stajlar för att befästa sin roll i ett gäng som förstår värdet av hojkulturen precis som 

han  själv.  Allting  annat  hamnar  i  skymundan  när  grabbarna  väl  förstått  vidden  av  Jannes 

cykelkunskaper. Jannes egenskaper är som vi konstaterat könsöverskridande, så varför skulle inte 

även hela han kunna vara det. Med tanke på hur mycket annat som är avvikande med Janne så anser 

jag inte att det är så stor skillnad att även påstå att han även skulle kunna ses som könslös, eller  

kanske både och.  

6.3  Queer och normativiteten - Normbrytande Janne!

Problemet i berättelsen är dock inte enligt  mig att Janne är en tjej  utklädd till  pojke. Det finns 

egentligen ingen central intrig kring detta i historien. Krille misstänker eller reflekterar inte ens 

kring Jannes könstillhörighet efter det inledande mötet där Janne klargör att han heter just Janne, 

och därmed antas vara en kille. Janne undviker situationer som involverar sådant som skulle kunna 

66 Österlund, Förklädda flickor, s.314f.
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avslöja honom, som badet.  Det är det bara ett antagande som gänget gör och som Janne sedan 

konsekvent hänger på. En gång när han precis lär känna gänget så påstår han faktiskt att han bitit av 

sin ena framtand på en gubbe som ville rycka honom i pitten. Men det är också enda gången som 

Janne refererar direkt till sig själv som kille. Jag tvivlar dock inte på att valet av namnet Janne är 

medvetet. Det är uppenbarligen ett nytt namn eftersom ingen annan av de som verkar känna Jeijei 

känner till namnet Janne. Och det är ett uppenbart manligt namn. Så Janne har troligtvis valt det  

med avsikten att framstå som en kille i andras ögon. 

Men för  att  återgå till  min ursprungliga tanke,  så  är  inte  Jannes  könstillhörighet  det  centrala  i 

berättelsen. Istället är det Jannes tydliga normbrytande egenskaper. Allt vad Janne innebär är på 

något vis normbrytande. Hans utseende, hans kläder, hans egenskaper, hans hem, och hela hans liv. 

Som jag ser det handlar romanen mer om att accepteras, om att passa in och att hitta sin plats i livet. 

Ur en normalitetsvinkel skulle man nog faktiskt  kunna påstå att  livet som Janne är hans minst 

normbrytande identitet. De liv han levt innan, som Miss Juvenile och Young J.J, har varit långt ifrån 

normala. I jämförelse är att leva cirkusliv eller att bo i en cykelaffär och i stort sett ägas av två  

gubbar betydligt mer ovanligt. Som Janne har han visserligen fortfarande det där livet, men han får 

även umgås med vänner och hitta på roliga saker. Han kan hälsa på hemma hos Krille som vilken 

annan vän som helst. Det är nog även inte helt orimligt att anta att Krille mycket väl kan vara den  

första äkta vännen Janne har. 

Janne/Young J.J befinner sig utan tvekan i gränserna av samhället. Krille själv är faktiskt inne på 

detta när han funderar över de bortrövade flickorna som tvingas uppträda. Vart tar de vägen när de 

inte längre kan uppträda? Janne ser ut som en tioåring, men om vi ska tro spåren i berättelsen kan 

den verkliga åldern lika gärna vara upp emot 20 år. Vi kan nog konstatera att Janne är äldre än 

Krille, troligtvis i senare tonåren. Som tjej borde han vid det här laget ha börjat utvecklas kroppsligt 

och inte fortfarande se ut som en 10-åring.  Oavsett  könsidentitet  faller  han således utanför det 

normerande samhället.  Vad har han för framtid? Krilles lösning för hans imaginära,  bortrövade 

cirkusflickor är att de senare blir cirkusmammor för nya bortrövade flickor. Med andra ord är de för  

alltid fast i cirkusens värld av den enkla anledningen att de inte passar in någon annanstans. 

Jag väljer att tolka Janne-identiteten som den som Janne själv har valt och skapat för sig. Därmed är 

det även den identiteten där han kan känna sig fri i den bemärkelsen att han inte behöver förhålla sig 

till det som hänt innan. Han har kan hända alla hemskheter med sig i bagaget. Men som Janne ligger 

de just där, undanplockade. Att det sedan är en omöjlighet att stanna i Janne-identiteten hela tiden är 
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en annan sak. Men jag anser att det är tydligt att Janne trots detta väljer att fortsätta hålla fast vid sin 

nyfunna jag. Detta bekräftas inte minst genom att han, oavsett upprepade hot, inte slutar upp med 

att träffa Krille. Istället kämpar han sig vidare in i något, som han troligtvis innerst inne förstår inte 

kommer sluta väl. När han inser att slutet nalkas ser han även till att Krille inte ska dras med ned.  

Han skyddar sin vän. Precis likadant som Krille i sin enfald har gjort för Janne genom att inte kräva 

saker och tiga om det han fått veta. I slutändan har nog polisen som tröstar Krille rätt ändå. ”- Det  

kommer att stå en hel del i tidningen. I morron. [---] - Men du som kände Janne, behöver inte bry 

dej om... Läs det inte bara. Sanningen vet du.”67

 

67 Pohl, Janne, min vän, s.251.
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