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Kvinnobyar och
män i kvinnokläder
Genus och sexualitet i indianernas Nordamerika
Gunl6gFur

På förmiddagen kom vi snart till en Kvinnoby med 5 eller 6 hyddor, dä r
inga andra än ogifla kvinnor bor, som inte vii! ta några män. Här Steg vi av
och besåg ett stort och vackert område, men eftersom denna by ligger för
nära for vi vidare. 1

en herrnhutiske missionären David Zeisberger tillbringade större delen
av sitt liv bland indianer i östra Nordamerika i övertygelsen om att
hans uppdrag från Gud var att föra p ietistisk tro och civiliserad ordning till de hedningar som levde i mörkrets hägn. Hans dagböcker, rapporter
och kommentarer från minen av 1700-talet till dess slut ger en bild av kamp
med och mot kulturyttringar som var honom om inte frä mmande så i alla fall
oacceptabla. Hans möten med framför allt delawareindianer ställde honom
inför radika lt annorlunda genusordning och normer för sexuellt h::.ndlande.
Till dessa hö r beskrivningen aven kvinnoby. Byn låg vid stranden av l3eaver
Creek i nordöstra delen av nuvarande delstaten Pennsylvania och Zeisbergers
sällskap befann sig på väg rö r alt leta ut en lämplig plats för au anlägga en
missionsstation då de stöne på denna by. Hänvisningarna till den är ytterst
knapp händ iga. Vad som fra mgår är att byns läge hindr'd de männen från att
slå sig ner i lrakten, eller ens stanna någon längre stund .
Icke desto mindre väcker kommentaren nyfikenheten kring vad detta kan
ha varit för en by och den få r bli utgångspunkt för reflektioner beträffande
historiska konstruktioner av genusroller och sexualitet hos några nordamerikanska ind ianstammar.
Delawareindianerna, eHer lenaperna , levde vid början av 1600-ta let i ett
stOrt antal självständiga byar vid stränderna av floder och bifloder från Dela\varebukten i söder till Hudsanfloden i norr. 1 Efter kortare besök av engelska
och holländska skepp under tidigare delen av 1600-talet kom det svenska
kolonisationsförsöket vid Delawareflodens str.and att utgöra den första permanenta kontakten med europeer för många av dessa indianer. Efter Nya
Sveriges fall 1655 växte den holländska och engelska befolkningen i omr.\det och en omfattande kolonisation inleddes då William Penn tillträdde sin
förläning, kallad Pennsylvania, 1680. Under 1700-talets gång växte också
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intressel för att missionera bland hedningarna och den grupp som kom att
Il:l störst betydelse för delawarefolket var de märiska bröderna fdn Herrnhut
I Tyskbnd. Dessa anlade 1740 sin första missionsby i denna del av norra
Amerika och verkade sedan fra m till början av 1800-talet bland stammar som
~lllt !ller p ressades av vit kolonisation och indiansk-europeisk maktpolitik.
Ntlgr.1 hundf""J.tal delawarer lät döpa sig under dessa år, men många fler kom
i kontakt med de herrnhutiska bröderna och systrarna, då de levde med sina
o !llv:lnda indianska syskon och föl jde dessa i deras påtvingade förflyttning
\'1IstenLl. Brödernas kunskaper både om delawarernas språk och kultur ger
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oss idag några av de bästa källor som finns till indianskt liv och tänkande.
Att "civilisera~ indianer visade sig aldrig vara något lätt företag. Indianer
överallt i Nordamerika motsatte sig bestämt försök att bryta ner deras sedvänjor och föreställningar.' De enorma konvulsioner omr:ådet genomlevde
under denna period till följd av sjukdomar, konflikter och krig frestade dock
hån på de sammanhållande strukturerna i de indianska byarna och för e n del
var de kristna byarna e n tillfl ykt och kanske resuha te t aven övertygelse om
att den vite manne ns gud var överlägsen de indianska a nda rna. Att söka s ig
till en ny gudomlig makt va r dock inte detsamma som au anamma en a nnan
kultu r och det visade sig svårt att göra om indianer till europeiskt civiliserade
människor. En av de stora stötestenarna var skilda uppfattningar och pf'J.ktiker beträffande genus roller.
Delawarernas ekonomi byggde i stor utsträckning på odling av majs och
andra grödor. Kvinnorna var huvudansvariga för allt som odlades, de ägde
redskapen och utsädet, den ledande kvinnan i varje by organiserade allt
arbete som var förknippat med jordbruket (även då män och pojkar deltog),
kvinnorna ansvarade för de rituale r som ansågs nödvändiga för ett riktigt
och framgångsrikt odlande. Dessutom, och inte minst viktigt, hade kvinnor
hand om distributionen av all mat. Dieten kompletterades med frukt, bär och
rötter som kvinnorna samlade, samt kött från vilt och fisk och skaldjur i
huvudsak anskaffade av manliga jägare och fiskare. Byarna beboddes aven
e lle r flera ätter som räknade sin härstamning från en gemensam klanmoder.
Alla byns invånare kunde på o lika sätt delta i byns beslutsfattande. Ett råd
besdende av mogna män var mest synligt utåt och leddes aven särskilt
utsedd ~sache m " . Detta råd tycks ha överlagt om de flesta frågor som angick
kollektivet och deras relationer till andra byar och fo lk. Dock fa ttades inga
avgörande beslut utan överläggningar också med kvinnor och yngre män,
eventuellt också de löst organiserade i råd. Världen ansågs befolkad av andar och det var av avgörande betydelse att människor förhöll sig rän till
dessa andemakter, både individuellt och kollektivt. På den kollektiva nivån
var det rituella ansvaret strukturerat efter genus. Kvinnor hade gemensamt
ansvar för det liv som växte på land, medan män skötte ceremonier knutna
till det korrekta tagander av liv vilket kunde ske i jakten eller i krig. På ett
individuellt plan sökte alla, kvinnor såväl som män, en egen vägledande och
skyddande ande, vilken ansågs viktigare för den individu ella utvecklingen
än sådana generella kategorier som "manligt" och "kvinnligt". En person som
saknade en sådan personlig vägledare ansåg sig själv och betraktades av
andra som hjälplös och kunde inte nå status inom stammen. Ämbeten eller
positioner som medförde auktoritet var inte ärftliga utan uppnåddes på grund
av individuella egenskaper såsom andliga kontakter, ålder, eller personlig
skickl i ghet.~
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Tidiga lxsökare iDelawaredalen rapponerade om okontrollerad sexualitet
bland vildarna. Peter Lindeström , svensk fortiftkationsingenjör som medföljde
den siste svenske guvernören Johan Risingh 1654, skrev o m indianerna att
de "have sin beblandelse tillsamman med fader och moder, brode r och syste r
såsom oskälig kreatur, ingen vetandes rätt, vem som barnefadren är".5 I Lindeströms rappning skiljer sig india nerna knappast från djuren och beviset fö r
detta är avsaknaden av alla de sociala s kranko r som dermierade och uppr'JUhöll e tt civiliserat samhälle, som t ex äktenskapet som institution och en
hierarkisk uppbyggnad där var och en vet sin p lats.6 De många schablona nade beskrivningarna av lössläppt sexualite t och lättupp[ösIiga äktenskap
visar ett samhälle där sexualiteten inte kontrollerades på det sätt som var
vanligt i Europa. Både män och kvinnor var i viss mån fria att bestämma över
s in egen sexualitet, vare sig föräldrar eller män tycks ha haft rätt att styra
barns och kvinnors sexualliv och sexualiteten var heller inte kopplad till
;iktenskap eller begränsad till heterosexualitet.? Barn hade alltid ett hem i
s[likthuset och fö ljde alItid sin mor. Faderskapet var om än emotionellt viktigt
av mindre social betydelse. Både kvinnor och män kunde inleda och avsluta
relationer. Källor antyder också att kvinnor tagit initiativet till sexuella kont:lkter, troligen hade de också huvudansvaret för att förmedla till äktenskap.
"Onaturliga synder", vilket i huvudsak innebar homosexuella handlingar,
r:lpjX.Irterades, något som alltid chockerade de vita . Europeiska beskrivningar
dröjde med skräckblandad fönjusni ng vid de olika konstellationer av sexuella relationer som fö rekom och uppfattade de m o fta som ett sexualite tens
kaOliska urtillstånd, ännu ej organiserat av kristen, europeisk civilisation. An
delta a r att betrakta som e n nidbild visas tydligt av de otaliga refe rense r till
tabun och regle ringa r som upprätthö lls på det sexuella område t, no nne r som
Mcivilisationen" hade mycket svån au rå på. Till dessa hör t. ex. de mycket
str.inga reglerna mot ingifte, som va r så starkt förankrade att missio närer inte
kunde tvinga fram äktenskap som de betydligt lösare kristna normerna tilIät. 8
Andr:l starka föreställningar reglerade heterosexuell samvaro under vissa
perioder och i vissa situationer, t. ex. under menstruationen, då kvinnor
isole r<!de sig från män, under den tid då en nybliven mor ammade sitt bam,
dlcr under perioder då män rituellt förberett sig för krig eller jakt, tillfällen i
en mans liv då den kvinnliga, livsskapande principen kunde vara utomordentligt skadlig för den som var ute för att ta liv. Av denna anledning var
v~ l cl t :ikt under krig en i det närmaste okänd företeelse bland indi:mer. 9

För David Zeisberger framstod indianska kvinnor ofta som svårhanterliga
motståndare och det är både deras sexualitet och deras självständighet som
utgör hot. rndianemas äktenskap och sexuella relationer beskrivs nästan
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alltid som ostadiga och oordnade. Zeisbergers karaktäriseringar av indianska
kvinnor, och då särskilt delawarer, framstår som tydligt fientliga:
Kvinno rna är mycket begivna till au ljuga och skvallra . De för onda
berättelser från hus till hus. Så länge som de är iakttagna verkar de
blygsamma och Ulan svek. Allt det onda till vilket de är skyldiga görs i
hemlighet. An äktenskapsbron, stöld, lögner och bedrägeri är hemska synder
vet de o m, eftersom de län sig det både av sina förfader och av de vita.
Rädsla för vanära hindrar dem från an synda öppet för de vill inte få ett
dåligt rykte, Men i hemlighet är de offer för alla soners laster. Några av
dem känner inte längre någon skam. Det finns spår av onaturliga synder
hos dem. knappt kända för någon utom för dem som likt
missionärer har lan känna folket väPo
Jag har inte funnit någon annanstans bland indianerna att kvinnorna är
sådana Satans redskap och så inflytelserika bland folket. 1l

Hela den sexllalmoraliska problematik so m kolonisationskonfrontationen
me llan europeer och no rdamerikanska indianer gav upphov till ryms i detta
stycke. Genus, i betydelsen socialt kön, och sexualitet brottas med e n verklighet som inte lät sig hunsas av kristen-västerländsk civilisation och moraluppfattning. Problemet för Zeisberger är inte endast att kvinnorna beter sig
omoraliskt, de saknar också fullständ igt respekt för naturliga hierarkie r. De
lyssnar inte till sina förfaders råd lika lite som de hör på de vita m issionärerna
och de har e tt skrämmande sto rt. inflytande över s itt folk. l Zeisbergers ögon
blir de, som kollektiv med endast någ ra få undantag, djävulens redskap som
bringa r o reda och sätter käppar i hjule t för det a nnars lovande civilisationsa rbetet b la nd hedningarna. Kvinnlig anarkism t>1od i motsats till det hierarkiskt
ordnade Ordet. ' 2
Fie ntligheten mot den kvinnliga sexualiteten kan ha hängt samman me d an
familjen med far, mor och barn ingalunda utgjorde den viktigaste emotionella enheten. En delawareindian växte upp med många lo jaliteter som inte
var självvalda, såsom ansvaret fö r ä tten, eller de rituella åtaganden som anko m a lla i en viss ålder, situation, e ller som följd av tillhörigheten i en viss
klan. Dessa band var starkare än de som höll samman en man och en kvinna
i äktenskap.l; Zeisberger noterAde (med tydlig prefere ns fö r en manligt perspektiv):

Indianerna .... , betraktar sin fru ar som främli ngar. Det iir ett v:mligt uttryck
bland dem. "Min fru är inte min vän", det betyder, hon är inte släkt med
mig och jag bekymrar mig inte om henne, hon är bara min fru. Denna
sataniska för<.-släll ning är svår att utrota. "
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I stället kunde män utveckla mycket intensiva relationer till andra män:
DL>t verkar nästan omöjligt för rulgondera av dem att leva utan den andre,
och fÖf en att ge upp sin vän, vilket kan bli nödvändigt när en av dem blir
kristen, är mycket svårt. Ofta ingår sådana vänner e tt förbund med varandra
för att vara tillsammans och dela lika ägodelar och kunskap.
Om de går ut i krig tillsammans och en av dem dör så konuner den
andre att kämpa desperat för an ta hämnd, räknande sin eget liv som
ingenting. I S

Det n;imns ingenting om sådana nära relationer mellan kvinnor, men de t är
heller inte särskilt förvånande med tanke på den begränsade kunskap europeiska mä n kunde få om indianska kvinnors liv. Kvinnobyn är däremot en
anlyd:Ln o m sådana relationer och del är rimligare att anta att kvinnor såväl
"Olll m;in kunde välja att fo rma sina starkaste e motionella band till andra
Individer av samma kön. 16 Att detta betraktades som naturligt och ingenting
0111 d/ll j'L eller skämmas över stärks av den kristnade indianen MichaeIs livshcr:ltt clse. Han tillbringade de sista tre åren av sitt liv i den herrnhutiska
~1 ;l dl:n 13eth!ehem och blev där till sin stora tillfredställelse place rad i de
CI)(ifla brödernas hus Y Michael tillbringade all sin tid "såväl dag som natt"
lit IS bröderna och blev särdeles förtrolig med några av dem, i synnerhet
h roder And reas Webcr som var husfö reståndare. Vid det regelbundna
n:Lttvardsfir.mdet sam lades man till samtal och Michael tog varje sådant tillU lk i :L kt att upprepa sin ~ vä l färd " i de OgifrA brödernas hus. 'S
i'.dsbergers och Lindeströms beskrivninga r av delawarernas sexualitet har
mOlsv:lfighct i många a ndr-..t källor från a ndra indianfolk. De reflekterar,
tj"or jag, del hot som india nska uppfattningar om genus och sexualitet re preM.:ntel"":lde för ko lonisterna. När spa njo re r, e ngelsmän och fr:m s män anlände
lill den Nya Världen reagerade de vid åsynen av män som var klädda som
k,'hmor och män som hade sex med män. Ofta gjorde de i sina beskrivningar
Il1gen åtski llnad mellan dessa två företeelser. Från stam efter stam kom rapI""N u·terna O lll miio i kvinnoklädsel, män som utförde kvinnosysslor och "onatlll"IiJ..t:L synder". FÖlJ.ktet i de europeiska ko mrnentarerna är ofta tydligt, samIldiW SO I11 de måste erkiinna att dessa individer tycktes åtnjuta sto r respekt
Il('h hög status.
Antropologer har länge noterat dessa beskrivningar och fortlevande praktiker. men det är först i och med utvecklingen av forskning kring genus och
IU>llIusexlIalitet på 1980-talet som man syste matiskt börjat fundera kring dessa
pe rsuner och deras roller. Vad var det dA som beskrevs? Spanjoren Coreal
hcr:ltt:lde 1669 från e t! besök i nuvarande Florida:
' 1lI

11

lambda nordica

Männen har en stark böjelse för sodomi; men pojkarna som överlämnar
sig på detta sätt blir exkluderade fran männens sammanhang och
ivägskickade till kvinnor som varande feminina. Dc blir av misstag tagna
för hermafroditer.. , de använder dem i diverse kvinnosysslor, i tjänande
funktioner och till an bära ammunition och proviant i krig. Dc skilts också
från män och kvinnor av fargen på de fjädrar de satter på sina huvuden
och för den skam de ådrar sig... 19

De termer som kommit att användas om dessa män har varierat genom århundr'J.dena. De har kallats hermafroditer, transvestiter, transsexuella, homosexuella och alla d essa tenner speglar sin egen tids uppfattning om kopplingen mellan kön och sexualitet. Den term som blivit den mest använda
härrör från den första kolonialtiden då man använde ordet berdache - en
förfranskning aven arabisk och persisk term för den yngre partnern i ett
manligt homosexuellt fÖrhållande. w Idag ifrågasätts dock denna term av indianer själva och den beteckning som föredras är "rwo-spirit people".21

Vi tar fö r givet i våra nordiska samhällen att könstillhörighet är kopplad
framst till sekundära sexuella karakteristika, som de synliga könsorga nen,
bröst och skägg. Detta är så självklart för oss att vi har svårt att tänka oss
någon annan uppdelning, eller några andra kriterier som är mer avgörande
för att dela upp människor i kategorier. Till denna dikotoma könsu ppdel·
ning kopplas sexualiteten, så att attraktion till det motsalla könet ger en, i
vårt samhälle, oproblematiserad heterosexuell identitet, medan sexuell attraktion till det egna könet fonnas till en ofta s karpt uttalad homosexuell
identitet. Människor som inte lätt hänförs liU den ena eller andra kategorin,
vare sig det nu har anatomiska o rsaker ( l. ex. he rma frod itism) e ller
beteendemässiga ( maskulina kvinnor och feminina män) s kapar proble m.
Omgivningens förväntningar och egna internaliserade normer utgör ett starkt
tryck för anpassning, korrigering och val till det ena eller andra könet. 22
Del är lätt att ta denna dikotoma könsuppdelning för naturgiven och därför oföränderligt skriven i vår biologi. Vi föds ju antingen med penis eller
slida och att ta reda på könet på ett barn uppfattas som nödvändigt för att
kunna tänka på denna som en individ. Men är denna dikotomi, samt dess
koppling till sexualiteten , så given? Uppgifter från andra kulturer och andra
tider antyder att så inte är fallet och utmanar oss att ifrågaSätta de kategorier
vi håller för evärdeligt sanna.
I korsningen mellan genusforskning och gayforskning har en utmaning till
givna ramar för sexuellt och socialt beteende vuxit fram. Bland dem som
sysselsatt sig med denna problematik är antropologer och historiker som
intresserat sig för andra kulturer och då speciellt förekomsten av "berdacher".
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Den hittills mest inträngande studien är Will Roscoes ?be Zuni Man- Woman,
som berattar om w ni·indianen We'wha som levde sitt liv som respekterad
st:lmledare vid sekelskiftet och som bl a presenterades för den fashionabla
Washington-eliten som en exotisk indianprinsessa av antropologen Mathilda
Coxe Stephenson. Biologiskt var We'wha en man, men Roscoes insiktsfulla
fm mställning visar hur zunierna betraktade genus som något en individ fick
~enom initiationsriter under o lika perioder i livet. En människa föddes urå",
Ulan f<i rdiga attribut och blev sedan man e ller kvinna genom att lära sig
manliga och kvinnliga sociala uuryck och genom de genussymboler som
gavs i olika övergångsriter. Detta tänkande om "tillagade genusroller mÖjligajurde utrymme också för en roll som varken var man eller kvinna, eller
kanske ännu mera korrekt både--och. We'wha och andra "two-spirit people"
utförde både manliga och kvinnliga sysslor och hade en religiös ställning
am1 representerade en förenande länk mellan manligt och kvinnligt. Den till
synes kvinnliga klädseln, som gav dessa människor epitetet transvestiter,
Innehöll också manliga p lagg och symboler. "Two-spirit people" sågs som
uttryck för mänsklighetens ursprungliga enhet, representanter för en solidaritet som överskred uppdelningen av mänskliga roller i manligt och kvinnligt
Of l1 denna roll var tydligt knuten till drömvisioner och andlig kraft.23
I Corcals beskrivning ovan framgår de flesta av de element som senare tids
fllrs kning konstaterat ingick i uppbyggnaden av uberdachens" roll och
IIII.Jent itet. För det första karakteriseras den av produktionsspecialisering, då
m1ln utförde kvinnosys.slor (eller vice versa). För det andra kännetecknas
tlen av /"'ÖnsroIJsvarlation, t. ex. i form av klädsel eller annan utstyrsel. Män
kunde kl:i sig helt j kvinnokläder, men vanligare tycks ha varit en blandning
,I V Ula nl iga och kvinnliga plagg och attribut, e ller helt egna fo nner i dekoratl'mcr som i Coreals bes krivning. Fö r der tredje uppfattas rollen som varande
t'lI resu ltat av 6vernaturlig sal1ktion. Individen utvaldes själv, eller av andr'J.
IOr ;lII fylla en roll som fick sin auktorisering från en utommänsklig käll a.
~llIl ligc n kiinnetecknas rollen av att den var socialt integrerad och acceptef.1I1. "Two-spirit people" var ofta högt ansedda, ekonomiskt fra mgångsrika
0,: 11 :ms:lgs besitta stor andlig makt.
11!lr b lir del nödvändigt att lägga in en varning. De generaliseringar som
Ml\rs Idr s ka ses med försiktighet. De många folk som buntas ihop under
1_'lcl"kningen "indianer" representerar en mängd vitt skilda kulturer och språk.
M~n s och kvinnors roller kunde ce sig helt olika och inte heller berdacherollen
IlolW Hkidan ut över hela kontinenten. Det är de gemensamma dragen som
h!'r :lccentuer.lS eftersom det är med påfallande frekvens som detta fenomen
lyt-k:. ha förekommiT i nordamerikanska indiankulturer. För nära 150 olika
~,1 " Ull:lr har man kunnat belägga en manlig "berdacheroW, medan det för
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knappt hälften av dessa också iakttagits en kvinnlig motsvarande rolp 1 I de
flesta av dessa sta mmar, som sprider sig över hela kontinenten och representerar varierande kulrurmönster, benämns dessa roller med särskilda namn.
De t bör också påpekas alt här fmns både folk som praktiserade alla o lika
forme r av släkt-och boendeformer, från malrilineärt till palrilineärt. Likaså rör
det sig från klart stratifierade samhällen, som Nootka, Haida och Bella Coola
på no rdvästkuste n, till egalitära kulrurer som Yuma och Cocopa i sydväst De
mest utförliga exemplen härrör från mohaveslammen i sydväst, zunierna (e tt

~:::;.~

i Arizona), navaho (I New Mexico/ Arizona), samt några p rärieso m crow och lakota (norra prärien). Att beskrivningarna härifrån är
lnM4cndc iin betdffande folk på östkusten hänger samman med att de
först under 1800-talet ko m under kontinuerligt europeiskt-amerika nskt
och innytande. Dessa utförligare beskrivningar ger dock ofta tydliga
pi vit påverkan. Långvariga och hårdhänta försök an Qcivilisera" indiI amerikanska könsroller och moral ka n inte ha undgått att påverka
Ind ianer var beredda att berätta för e tno loger och deras syn på
110m tidigare varit vä l integrerade i deras kulmr. Många indianska
I internatsko lor i början av d ena århundrade och en va nlig straffmot trilskande pojkar tycks ha varit au tvinga dem att sätta på sig
Int e så märkligt då att när den s iste kände b erdac hen i

~

~:::~:."'~~~~, ville ta på sig kvinnokläder så hotade hans bröder att
~

Winnebagoinformanter berätlade
aU stammen iin gång värderat
",,"le.< för de m eftersom vita förlö jligade
tlnd. l~ Della inflytande av amerikanska
t9~()-lalel

:

för en besökande antropoberdacher högt, men att de
traditionen eller betraktade
ideer om kön och sexualitet

::~~~,:',:Y~d.ligl i t ex George Devereuxs omfattande artikel "Jnstitutional
of tbe Mobave h/dians', från 1937, där forskarens egen uppI:\r styr.1 d iskursen, meda n informanterna själva antyder en annan,
.~rik:lIlsk. tid ..!('

drnn:! :1t1ikel representerm också den koppling mellan könsroll, kö nsidI M•." 11 sexueJlliiggni ng som va rit gä ngse i beskrivningarna av "two-spirit
"'1fI1,' ~ Ilomosexuclla rel:ltione r fö rekom i ind ianska samhällen ulan alt de
....UI~lI k n:'t~on för.indring beträffande genusidentitet. Del sexuella beteen. . h,,!> h:\ck: manliga och kvinnliga berdacher kunde, liksom beträffande
.UlI lr.1 !ndi:lIlc r, variera en hel del. Där data finns a ntyder de att de fl esta
_ nIIMol Ik;rdachc r oflast hade manliga icke-bef(lacher som sexualpartners.
Nlr ,1c'1 K.lller kvinnor visar ett brisrfaUigt material på stor variation, d e kunde
hl rrloll l, Iller 11Ied både män och kvinnor. Men inte i något indianskt samhlU.. oIl1 d).(.~ homosexuella relationer som en grund för att en individ skulle
pIat. ..folS I r, .l len som ·'twO-spirit".2'

. . . .rt

au.

Hur hle'v

111 :l n

el:' berdache? Generellt sett tycks det ha funnits två huvud-

..... r .1II11t1}.len ge nom d römmar och visioner, eller genom att ett barn visade
~ ' I ' l ler

Two-Spirit People. lllustratlon ftinWalte r l Wi lliams bok. Boston. 1992.
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fallenhet lor det andra könets uppgifter.2!l Dessa båda ting hängde
k Ihop ! H..: h medan intresse och fallenhet betraktades som tecken så sågs
..... 1OI·rrM MUll ors:\kcn. Mohaverna och deras släktingar maricapa och yuma
,...\1 det som att drömmar, antingen i fosrerstadiet eller under barndo-.n. t"' ''I ~lmde vilke t kön barnet skulle utveckla. På drömmen följde sedan
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e n intresse för det m015atta könets sysselsättning och le kar.~ Men d römmar
kunde också ha inflytande på e n persons rolltiJlhörighet under sena re perioder i livet.
Hur kan man då tolka dessa roller och deras förekomst? Forskninge n har
här i huvudsak gått i två riktningar. Den första linjen utgå r från en genereU
könsdikotomi på både ett biologiskt och ett socialt plan, samt en genomgå~
e nde underordning av kvinnor visavi män. Berdache rollen betraktas som en
avstegsplats för män som sakna de viljan eller kapacitete n att fylla en krä~
vande mansroll, eller som en avancemangsmöjlighet för aggressiva, starka
kvinnor. 30 Det faktum au det iakttagilS firre kvinnliga berdache-exempel to lkas me d hänvisning till an det skulle vara relativt sen svårare för en kvinna
an påta sig en mansroll ä n tvärto m. D,v.s. e n ofullkomlig man kan bli en
framgångsrik och supe rb kvinna, men en kvinna kan inte ko nkurrera med
män på deras villkor! Så skriver Harriet Whitehead i en inflytelserik artikel
från 1981 att "the berdache, while quitting the battlefront (quite literally) of
male prestige rivalry, found it possible to lake up a respectable sort of lateral
position - that of ultra-successful fe male."31 Denna diko toma och hierarkiska
syn på förhållandet man-kvinna leder också till att man tolkar "rwo-spirit"rollen som ett överskridande från det ena könet till det andra.
De n andra tolkningsriktninge n Given o m de ibland överlappar) utgår från
ana lyser av Slamsamhä llens ko mplementära och egalitära könsrelatio ne r. Hä r
ha r m an kunnat fInna e n friko pplande av socialt kö n frå n bio logiskt. Detta
har lett till reflektioner kring utvidgandet av antalet socia la kön ti!! fler än två.
Will Roscoe definierar t. ex. kön (gender) som "a multidime nsional category
of personhood e n compassing a distinct pattern of social a nd culturai
differences". Det sociala könet baseras alltså inte på biologi utan Roscoe
fortsätter: ".. .the presence of multiple genders does not require belief in the
existence of three or more physical sexes but, minimally, a view of physical
dlfferences as unfIxed, o r insufficient o n their own 10 esta blish gender 1l
Argumenten för att to lka berdacherna som varken män e lle r kvinnor utan
som e n eget sodalt kön (ev. två a ndra o m man vill skilja manliga och kvinnliga "two-spirit people åt) iir fl era. När det gällde klädsel så tycks de allra
fl esta berdacher skapat sin egen, väl igenkänneliga, blandning som alltså
varken var typiskt manlig e lle r typiskt kvinnlig. Detsamma tycks vara sant
betr'Affande sysselsättning, d.v.s. berdacher utförde både manliga och kvinnliga sysslo r. De specifika termer som användes antyde r också att det rör sig
om självständiga roller. Hos många kulturer återfInns också mytiska berätte lser som förklarar rollens ursprung och betydelse. B
ft

•

ft

Är ''two-spirit people uttryck för att människo r ku nde byta ro ller från manligt till kvinnligt och vice versa, e lle r ä r de tecken på ko nstruktioner av fler än
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För mig framstår den senare to lkningslinjen som mesl övertyEnliRt denna ä r roUen som berdache ime e ndast fun ktionell, utan
exJsccntie ll vilket på ett bättre sätt tycks kunna förklara va rför denna
. . ..., i mycket skilda kulturer på den amerikanska kontinenlen . ~ De
lalar fö r att tolka dessa roller som andra sociala genus är 1) a n
Ir reversibel, en gång berdache, alltid be rdache; 2) initieringen
ritue llt med sta mmens deltagande; 3) den unika kombinatio nen av
kvinnliga uppgifter; 4) de kosmologiska förklaringar som ger
~"nl! och uppgift, samt den specie lla magiska styrka som ansågs
pckoa på fyra fö rulSättningar so m tycks särskilt viktiga fö r au e n
kunna uppstå i e tt samhälle: 1) arbelSuppdelning och prestigeVoar.1 o rg:misemde enligt genuska tegorier så att mÖjlighet finns
..... 'nd,'g kvinnlig specialis3tion och status; 2) ett ideologiskt sysRCnu.~ ej bestäms av b iologiskt kön, eller där biologiskt kön tros
, nyta nde och icke dikotomI; 3) att historiska situatione r uppstår

~:,~:'~,:,:";,'I;ot ivcrade
•

p6

I .CK .

bar loaR

att använda dem kan skapa och forma alterna4) tankestrukturer som inte bygger på dikotomier, utan
trct:tl.'s

heTÖn manliga och kvinnliga "rwo-spirit people" som om de

i ~::~c~~ spegelbilder. Detta är dock högst rveksamt, men briste n på
•

dc kvinnliga rollerna gör det mycket svårare att dra några gene-

~tscr. [Iristcn p:\ data kan, som tidigare nämnts, ses som ett resultat

14" ,"1:1 I'olle r s kull e vara mer sällsynta. Men det är kanske ännu mer
1111 ,Ull:! all bristcn på kunskap härrö r från datainsamlandets kulturella
~NI"', ," . Dc allra "est:! som berört temat och skapat de källor vi arbetar
va, C'UJupcisk:t m:in och dessa var sällan förtrogna med indianska kvin-

WIkc"" "o

"'''.,1'

!Ir e n begriinsning ur indiansk synvinkel att bedö ma rollens
1':\ lir det möjligt att pa olika sän se de n som funktionell . Det

n!hnnts, förekommit att rollen tolka ts som en avstegsplats
misslyckad krigare kunde bli e n lyckad kvinna.,7 Proble·
.... III IU tolkning iir, förutom kvinnosynen, föreko msten av skickliga
UV ,III

vllkc'lI

~

t 'l\

:~:::;:;I:I berdachc-krigare.3Il Rimligare är kanske att betrakta rolle n

I i starkt könsuppdelade, m en i huvudsak egalitära, samhälLex.. Ramon Gutierrcz berdache rna hos pueblofolken: "As
1111·."",/1"111·"'00,,,,,, who conjoined all that was ma le a nd fe male,
• livinK ,'Ylllbo[ of cosmic hamlony".J9 Men medlingen kan också
Irk lh'klc ns ö ns kemål och e tt ko llektivistiskt samhälles krav på
17
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medlemmarna, Genom denna roll gavs mÖjligheter för individer med speciella gåvor och talanger att finna utrymme trots könsbundet ansvar för stammens behov.
Hittills har det ansetts saknas bevis bland delawarerna och deras förbundna
för sådana multipla könsroller som beskrivits ovan.4Q En teori är att den långvariga kontakt dessa folk haft med europeisk kolonisation och dominans
raderat ut minnet av dessa roller, Det är sant att de tydliga beskrivningar som
finns från andra, mer västliga, indianska samhällen saknas för delawarerna
och deras grannar. Men en genomgång av källorna antyder att även delawarerna erkänt både sexuell variation och rollöverskridanden. En shamanroll
som något påminner om vad som sagts om berdacher i andra samhällen
beskrivs från området kring Hudson-floden:
Prästen har inget eget hushåll...han kan inte äta mat som gjorts i ordning
en gift kvinna. Den måste vara lagad aven jungfru eller en gammal
kvinna. Han lever aldrig tHIsammans med [kvinnor], utan lever som en
munk ,;'

<IV

I en rapport till provinsregeringen i Philadelphia nämns om en conestogaindian ( unde r denna tid nära förbundna med delawarerna) som omtalas som
"denna bys hermafrodit" som tillsammans med ett par kvinnor begraver en
död man. Detta är alltså ett exempel på specialisering, då kvinnorna hade
det grundläggande ansvaret fö r att ta hand om och sörja de döda."' Från
Florida beskrevs tidigt hur en av "hermafroditens" uppgifter var att begrava
döda.'"
Till dessa iakttagelser kan fogas de förutsättningar som fanns i delawarekulturen för uppkomsten av ytterligare genusroller. Kvinnorna hade kollektivt och individuellt ett stort inflytande i stammen både vad beträffar produktion och distribution och i rituellt hänseende, Religion och mytologi gav
utl}'mme för individens eget sökande, genom "vision quests", samtidigt som
ett kollektivt ansvar för en korre kt relation till andevärlden vilade på gruppen. Vid åtminstone ett tillfälle nedtecknades en föreställning om en amazonmyt. Äldre män relaterade hur en annan man rest till himlen för att undersöka den och där stött på en by bebodd e nb art av gigantiska kvinnor. För
delawarerna var tre det rituella talet. Man var indelade i tre klane r, varg,
kalkon och sköldpadda, som representemde köttätande, växtätande och allätande varelser. Den allätande sköldpaddan figurerade också i skapelsemyten
som medlare mellan vatten/land och kvinnligt/manligt och följaktligen var
det endast medlemmar av denna klan som kunde väljas till hövding för hela
18
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stammen.';; Vid firandet av rituella fester var män och kvinnor klart uppdelade i rummet och en i det närmaste exakt balans ddde mellan dem, med
hövdingen fys iskt p lacemd i mitten, med ena halvan av kroppen på den
kvinnliga tiidan och den andra på den manliga. Beträffande det historiska
sammanhanget levde delawarerna på andra hälften av 1700-talet under ett
konstant tl}'ck från olika grupper av nybyggare och andra indianer, Nya konstellationer uppstod hela tiden då hela byar decimerades av sjukdom eller
tvingades till förflyttningar, I denna situation uppstod flera viktiga försök till
revitaliseringsrörelser, flera av dem ledda av kvinnor som i drömmar och
visioner letts till att motsätta sig europeiskt inflytande över indianerna.'15 Samtidigt ignorerades kvinnors politiska inflytande av koloniala administratörer
som konsekvent förhandlade med och sökte sina allierade hos män.
Uppgifterna om Kvinnobyn är retsamt magra. Det är svårt att säga något
med säkerhet om hur den var konstruerad och fungerade. Några antaganden
tycks rimliga utifrån de sparsamma kommentarerna. Dels kan man anta att
kvinnorna i denna by utförde både manliga och kvinnliga sysslor, något som
pekar mot "two-spirit" -rollen. Att byn skulle vara helt mansfri är inte helt
korrekt då barn beskrivs från byn och dessutom åtminstone en vuxen man,
fadern till en av kvinnorna. Andra kommentarer antyder att andra indianer
inte betraktade denna by som någon större märkvärdighet och de hade kontakt och utbyte med närliggande byar. 46 Däremot har det inte gått att exakt
lokalisera byn eller hur nära den kunde ha legat andra byar. En fascinerande
mÖjlighet föresvävar i rapporter från andra stammar där berdacher setts slå
läger tillsammans något i avskildhet från sina övriga stamfränder." Skulle
detta alltså kunna vara en kvinnlig "berdacheby"?
Med större säkerhet torde vi kunna säga något om vad den inte var. Vad
Zeisberger själv ansåg är inte särskilt lätt att komma åt. Han konstatemde
endast att byn var ett tvivelaktigt grannskap för honom och hans män. I
andra sammanhang uttl}'ckte han dock ett stort obehag inför den kvinnliga
självständighet han iakttog hos delawarerna och såg framförallt en del äldre
kvinnor som allvarliga motståndare. Märkligt nog har byns existens knappast
noterats av efterföljande missionärer och historiker. Den ende, mig veterligen, som noterat den är Edmund De Schweinitz, som i slutet av ISOO-talet
skrev Zeisbergers biografi, För honom antog byn karaktären av kloster. "Den
var bebodd - underligt nog - aven koloni av kvinnor, alla ensamstående, och
alla förbundna att aldrig gifta sig".1!l På detta sätt kunde han göra förekomsten av denna kvinnoby både begriplig och hanterbar. Den framstår som en
märklig företeelse, men knappast hotfull. Men då hade hundra år gått sedan
Zeisberger först paddlade förbi byn och indiansk kultur kunde framstå mer
som kuriosa , eller som en tragisk spillra, än som e tt formidabe lt hot mot allt
det som representerade civilisation i en okänd och ofta skrämmande vild-
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mark. Men en dylLk institution var helt främmande för indianerna. Lika omöjligt an tänka sig är att detta skulle ha varit någon form av tidigt lesbiskt
kollektiv. Det skulle varit betydligt enklare att forma lesbiska relatio ner i den
vanliga byn, då både kvinnor och män tillbringade en stor del av sin tid i
enkönade sällskap och homosexuella relationer inte fördömdes.-t9
Delawarerna tycks, åtminstone på 1700-talet, ha lämnat utrymme fOr olika
typer av kvinno ro ller som finns tydligare beskrivna från andra indiankulturer.
I mate riale t antyds "hunting wome n", kvinnor som inte gifte s ig - och ka nske
var det just sådana som slagit sig samman i Kvinnobyn. w Dä r fanns också
"warrior women ~, kvinnor som deltog i krigståg, kanske främst för an hämnas dödade anfö rva nt er. ~1 Dessa o lika roller är svåra att tolka och passa in i
det dikotoma mönstret av vad som betraktades som manligt respektive kvinnligt i delaVlaresamhällets genusideologi. Är de exempel på mycket vida genusroller, som kunde tänjas nästan hur långt som helst? Eller är det tecken på ett
flertal olika genusroller, som kunde fyllas av både b iologiska män och kvinnor? En möjlig tolkning är att det rör sig om en spännande konflikt mellan
det könsspecifika beteendet på normativ nivå och ett pragmatiskt accepterande av individuella val, vilket i sin tur byggde på respekt för andevärldens
påbud genom drömmar och visioner.
Den mänskliga artens utmärks av sin förmåga till variation och konstruktion av nya former och betydelser. 52 Andra kulturer än vår egen har löst
frågor rörande individuella kontra kollektiva önskemål beträffande sexualitet och kö n på olik<! sätt Medan biologin är den uppsättning fö rutsättningar
med vilka vi föds så är möjligheten till tolkningar a v denna stor. Lärdome n
fmn en del nordame rikanska india nfolk är an individer kunde välja andra
roller än de som vanligtvis medföljde deras b iologiska kö n. Definitione n av
"kvinna", "man" och "two-spirit people" berodde mindre på biologi än på de
roller de V'dlde a tt axla. Kvinnobyn vid stranden av Beave r Creek visar, i all
sin gåtfullhet, att indianska normer för kvinnors fÖlVän tade och möjliga beteenden och val skilde sig från de vi är vana vid och låter oss ana vidden av
mänskliga möjligheter, för kvinnor såväl som för män och för dem som ser
sig som både-och.
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Summary
The colonial encounter between Native Americans and Europeans invoJved
a profound confrontation concerning gender norms and sexual practices. As
European customs and norms influenced bom the writings about Indians
and the policies adopted towards them much of the fragmentary deseriptions
are barely understandable but offer lantalizing clues to different conceptions
o f gender and pracrices conceming sexualiry. One slleh fragment cornes
from a~eounts of a Delaware Indian Women's town. inhabited by wamen
who dld not choose to many. The Delawares Iived in a highJy gendered
society but did not view the nuclear family as a bask unit. Women and men
each eontrolled their own sexuality within the bounds of kin taboos and
eollective responsibilities. Other Indian cultures recognized mare Ihan two
social genders, accomodating individuals expressing both male and femal e
and powe r. Women's town suggeslS such different conceptions of gender
roles and the deseriptions of it point to a particular eonflicl between European norms of patriarchal hierarchy and order and the influence of women
among the Delaware [ndians,
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