
 

 

  

Lunds universitet      
HIS K01 
Seminarieledare: Yvonne Maria Werner                                                                             

Handledare: Marie Cronqvist  

Tid och plats: 6 oktober 10.00-12.00 i sal 2 

 

Medias berättelser om Jane Horney från 1945 till idag 

                                                                                                                                               
                                                                                         Torbjörn Salenius Lundberg 

                                   

 



2 

 

 

 

Innehållsförteckning 

 

FÖRORD ..............................................................................................................................3 

1. INLEDNING .....................................................................................................................4 

1.1 JANE HORNEY ................................................................................................................4 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING .........................................................................................5 

1.3 TEORI ............................................................................................................................6 

1.4 KÄLLMATERIAL OCH METOD ..........................................................................................9 

1.5 FORSKNINGSLÄGE ........................................................................................................ 10 

1.6. INFÖR ANALYSEN ........................................................................................................ 14 

Mediaberättelsernas nyckelord & nyckelfraser ............................................................. 15 

2. MEDIEBILDEN AV JANE HORNEY .......................................................................... 16    

2.1 BERÄTTELSER, NYCKELORD OCH NYCKELFRASER ......................................................... 16 

Berättelserna i media under 1940-talet ......................................................................... 16 

Berättelserna i media under 1950-talet ......................................................................... 17 

Berättelserna i media under 1960-talet ......................................................................... 20 

Berättelserna i media under 1970-talet ......................................................................... 21 

Berättelserna i media under 1980-talet ....................................................................... 222 

Berättelserna i media under 1990-talet ......................................................................... 25 

Berättelserna i media under 2000-talet ......................................................................... 26 

2.2. ANALYS AV MEDIAS BERÄTTELSER OM JANE HORNEY .................................................. 27 

2.3. HYPOTES OM EN MÖJLIG ORSAK TILL DE NEGATIVA BERÄTTELSERNA ............................ 31 

3. SAMMANFATTANDE ANALYS ................................................................................. 33 

3.1 ÅTERKOPPLING TILL SYFTE, FRÅGESTÄLLNING OCH TEORI ............................................. 33 

3.2 MINA RESULTAT I RELATION TILL TIDIGARE FORSKNING ................................................ 36 

3.3 SAMMANFATTANDE RESONEMANG OM MIN HYPOTES .................................................... 37 

4. MATERIAL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING ................................................. 39 

4.1.MATERIAL.  KÄLLMATERIAL FETSTIL ............................................................................ 39 

4.2.LITTERATUR ................................................................................................................ 40 

4.3.BILDER ........................................................................................................................ 41 

 

 

 



3 

 

Förord    

  

Jag inleder med att tacka dem som har bistått mig under arbetet med min uppsats. Dem som 

jag främst vänder mig till är Jane Horneys brorsdotter, Eva Seilitz, som har lämnat mig 

tidningsartiklar och låtit mig ta del av utskriften av en tv-intervju, skådespelerskan Ewa 

Carlsson Hallberg som gestaltade Jane Horney i Stellan Olssons tv-film och regissören Stellan 

Olsson själv. Dessa tre har berättat för mig hur de uppfattat bilden av Jane Horney. Till de 

initierade räknar jag också utställningsproducenten Tina Nordborg på Armémuseet i 

Stockholm som under 2007 hade en utställning om Jane Horneys liv och öde och som även 

hon har lämnat mig intressant material i ämnet.   

     Marie Cronqvist, min handledare, tackar jag för god vägledning i mitt uppsatsarbete. Jag 

vill också tacka professor Tiina Rosenberg vid Institutionen för genusvetenskap vid Lunds 

universitet för de värdefulla anvisningar på litteratur som hon har lämnat mig ifråga om vad 

som sker då en kvinna i likhet med Jane Horney överskrider gränsen för den etablerade 

genusordningen. Denna litteratur har bl. a. tjänat som underlag för en diskussion om de bilder 

av Jane Horney som vissa av texterna om henne förmedlar.    

     Jag tackar också personalen på Malmö stadsbibliotek, personalen på Riksarkivet i 

Stockholm, Stefan Bengsson på UB:s klipparkiv i Lund och Anna-Karin Sandell på 

Sigtunastiftelsens klipparkiv, vilka har  hjälpt mig att snabbt hitta det som jag har sökt.  

     Vad är det då som jag tror mig kunna bidra med genom min uppsats? Jo, eftersom det har 

skrivits åtskilligt om Jane Horney under alla de år som förflutit sedan hon försvann – eller 

mördades,  har det också genom dessa skriverier förmedlats en mängd bilder av henne, bilder 

eller berättelser som ingen hittills har analyserat och klassificerat. Det är således det som jag 

saknar och genom att ta itu med den uppgiften, kommer mitt arbete förhoppningsvis att 

innebära  påbörjandet att fylla ut detta tomrum i historien.             

     Till sist är det kanske på sin plats att ange ytterligare ett skäl till mitt val av uppsatsämne. 

Det förhåller sig nämligen så att denna kvinna, Jane Horney, och hennes öde har gjort ett utan 

jämförelse bestående intryck på mig alltsedan jag som mycket ung mötte henne i en 

veckotidningsartikel och då greps av tragiken i berättelsen om henne, en berättelse vars essens 

bestod av ensamhet och utstötthet i en kall och fördömande omvärld, ett intryck som alltsedan 

dess har stannat kvar hos mig.         
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1. Inledning 

1.1 Jane Horney  

Under andra världskriget verkade flera unga kvinnor som spioner i de nordiska länderna. Det 

var kvinnor med skiftande nationella bakgrunder. Det rörde sig om tyskor, svenskor, norskor, 

danskor, finskor och ryskor. Den största delen av dem tjänstgjorde inom den tyska militära 

underrättelsetjänsten, Abwehr, eller inom säkerhetsorganen, Sicherheitspolizei (SiPo) och 

Sicherheitsdienst (SD). Under krigsåren etablerade sig dessa organisationer i Norden och hade 

i sin tjänst en rad kvinnor. Några av de kvinnor som Tore Pryser, professor i historia vid 

högskolan i Lillehammer i Norge, berättar om var dessutom dubbelagenter som samtidigt 

arbetade både för Tyskland och för de allierade eller för det neutrala Sverige. På frågan om 

det fanns något gemensamt drag hos dessa kvinnor, svarar han att de ofta var mycket 

attraktiva och visste hur de skulle uppträda i högre samhällsklasser, särskilt i diplomatkretsar. 

Några av de bästa var journalister, skådespelerskor, och dansöser, vilka genom sitt yrke hade 

en bred kontaktyta mot samhället. Ofta var dessa kvinnor i hemlig tjänst enligt författaren 

invecklade i transnationell verksamhet. I detta sammanhang  berättar Pryser också om Jane 

Horney.  

    Tina Nordborg, utställningsproducent vid Armémuseum i Stockholm, skriver i 

utställningstexterna att Jane Horney föddes 1918 i Stockholm och växte upp i en övre 

medelklassmiljö. Som nittonåring företog hon en resa till Grönland där hon studerade 

eskimåernas liv, vilket kom att våren 1939 resultera i en artikelserie i Stockholms-Tidningens 

söndagsbilaga. Bilagans redaktör, Herje Granberg, förälskade sig i Jane, och den 27 december 

samma år gifte de sig. Hösten 1941 sändes Herje som Aftonbladets korrespondent till Berlin. 

Genom sin sociala begåvning var hon maken till stor hjälp då det gällde att skaffa fram 

nyheter. Deras hem i Berlin blev en mötesplats för många olika slags människor, och även en 

del av den nationalsocialistiska regimens toppar infann sig emellanåt där.  

     Efter skilsmässan från maken i början av 1943 kom Jane i kontakt med Ernst Gilbert, som 

var chef för Skandinavisk Telegrambureau i Köpenhamn och som arbetade för den tyska 

militära säkerhetstjänsten, Abwehr. Gilbert ingick i den grupp som kom att stå bakom det 

misslyckade attentatet mot Hitler i juli 1944. Jane engagerade sig i hjälpverksamhet för 

förföljda judar, och under ett besök i Danmark kom hon i kontakt med den danske 

motståndsmannen Jörgen Winkel.  
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     I september 1944 förhördes Jane av SÄPO i Stockholm, och i oktober hämtades Jörgen 

Winkel dit och förhördes tillsammans med henne. Hon frikändes på samtliga av de 

anklagelsepunkter som danskarna hade framfört och släpptes.  

     Den 17 januari 1945 tog hon kvällståget till Malmö i sällskap med två män och en kvinna 

från den danska motståndsrörelsen. Enligt densammas officiella rapport avrättades Jane 

Horney ombord på fiskebåten ”Tärnan” i Öresund på internationellt vatten den 18 januari 

1945 anklagad för att ha bedrivit spioneri för Tysklands räkning och för att ha angivit danska 

motståndsmän till Gestapo, den hemliga tyska polisen.
1
                   

1.2 Syfte och frågeställning  

Många är de berättelser som har förmedlats om Jane Horney. Min uppsats kommer att handla 

om dessa bilder, d. v. s. hur hon har framställts i media under de drygt 65 år som har förflutit 

sedan hennes död. Begreppet media avser här nästan uteslutande artiklar tagna ur 

dagstidningar och tidskrifter men även två icke-artiklar, nämligen en tv-intervju samt Stellan 

Olssons tv-film, Jane Horney, alltså ett källmaterial på 13 utsagor, som har valts ut ur det 

sammanlagda materialet på 37 skildringar. 

     Hit skulle man kanske också ha kunnat räkna de böcker som har skrivits om henne och 

hennes öde, men att även analysera dessa jämte alla de övriga skildringarna kunde lätt ha 

vuxit ut till ett alltför omfattande företag för att kunna genomföras på ett acceptabelt sätt 

under den trots allt begränsade tid som finns till förfogande för att skriva c-uppsatser. Jag  har 

därför valt att avstå från att göra så. Ett undantag är Marie Cronqvists avhandling Mannen i 

mitten /.../ då den genom sin beskrivning av hur två manliga spioner under 1950-talet 

omskrivs i pressen i min uppsats kontrasteras till hur Jane Horney har hanterats av densamma. 

Jag har däremot låtit några sådana böcker ingå i forskningsläget nedan. 

     Jane Horneys liv har alltså skildrats på olika sätt, och 1985 visades en svensk-dansk tv-

film om fallet. Dokumenten kring hennes död är fortfarande hemligstämplade, och det är 

oklart om hon verkligen var tysk spion eller om det fanns andra skäl till att hon mördades. Det 

är dock inte detta som står i fokus för min uppsats utan berättelserna om henne i media från 

hennes död eller försvinnande i januari 1945 och fram till dags dato. 

                                                
1Pryser, Tore, Kvinnliga spioner. Agenter i Norden under andra världskriget, Stockholm 2009, s. 7-9, 162-165  

samt ur texterna: 1, 4, 6 och 7, författade 2006 av utställningsproducent Tina Nordborg, Armémusum i 

Stockholm. 
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     Syftet med min uppsats blir alltså att undersöka hur berättelserna om eller bilderna av Jane 

Horney ser ut i media från 1945 och fram till idag. Jag kommer i det  här arbetet att  utgå  

ifrån en frågeställning enligt följande  formuleringar:    

 Vilka berättelser har förmedlats i media om Jane Horney? Hur har synen på henne 

förändrats över tid? 

 Hur ser de genusuppfattningar ut som kommer till uttryck i de analyserade  

skildringarna? 

1.3 Teori   

I uppsatsens analysdel längre fram kommer Yvonne Hirdmans teori in när hon beskriver 

genussystemet och dess uppbyggnad utifrån kvinnors sociala underordning. Hennes rön och 

teori finner, som jag förstår det, stöd hos andra genusforskare såsom Barbara Caine, Glenda 

Sluga och Ulla Wikander.
2
  

     I min hypotes i den diskussion som följer efter analysen återkommer samma teori då  

resonemanget där utgår ifrån ett genusperspektiv, nämligen min uppfattning att den avoghet 

mot Jane Horney som här och var framträder i skildringarna av henne, antingen direkt genom 

att dessa uttrycker den egna hållningen eller indirekt genom att de återger någon annans 

hållning, troligen har/hade sin grund i att hon genom sina intressen kom att annektera 

männens domäner. Alltså även i denna efterföljande diskussion kommer Hirdmans rön och 

teori in.  

     Mitt verktyg vid analysen av skildringarna blir begreppet berättelse i den betydelse som 

jag har uppfattat att detta används främst i Mannen i mitten. Ett spiondrama i svensk 

kallakrigskultur men även i antologin Hotad idyll. Berättelser om svenskt folkhem och kallt 

krig.
3
 I den första bokens engelska sammandrag finner jag följande mycket koncisa och klara 

definition av begreppet:  

 Taking my lead from Paul Ricoeur, Peter Brooks, and David Carr, among others, 

the concept of narrative is central to the hermeneutic interpretation applied in this 

study. Narratives do not simply reflect reality, but mediate between the self and 

the world, creating order, meaning, and simplicity out of chaos, confusion, and 

                                                
2 Caine, Barbara och Sluga, Glenda,  Europas historia 1780 – 1920. Ett genusperspektiv,  Stockholm  2009,  s. 

230 samt Wikander, Ulla,  Kvinnoarbete i Europa 1789 – 1950,  Stockholm 2006, s. 137, 157, 177, 183. 
3 Cronqvist, Marie, Mannen i mitten. Ett spiondrama i svensk kallakrigskultur, Stockholm 2004, s. 37 – 38, 371;  

Arvidsson, Håkan  (red), ”Förord” i  Hotad  idyll. Berättelser om svenskt folkhem och kallt krig, Lund  2004, s. 

8-11, 13.   
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complexity. /…./; a narrative approach is thus especially useful when studying the 

fashioning of identity.
4
    

 

     Att använda begreppet på det sätt som sker i Marie Cronqvists bok Mannen i mitten /.../  

är, som jag uppfattar det, detsamma som att ge en bild av någon eller något. Jag begagnar 

därför  berättelse omväxlande med bild i mitt arbete.   

     Om jag ser på  Martin Alms redogörelse för dessa båda begrepp, innebär de för honom  

olika företeelser. Begreppet bild blir hos honom ett sätt ”för att karaktärisera 

verklighetsuppfattningar och värderingar hos en aktör, grupp av aktörer eller tidsperiod som 

har en gemensam nämnare genom att de är knutna till ett föremål, till exempel Amerika”.
5
  

     En berättelse kan något förenklat sägas bestå av ett antal händelser i en viss ordning som är 

kopplade till varandra. En sådan berättelse har en början, en mitt och ett slut. Bild och 

berättelse förhåller sig till varandra på så vis att bilden bygger på en underförstådd berättelse. 

Berättelsen är alltså nödvändig för att bilden ska kunna organiseras på ett sätt som är 

begripligt och sammanhängande. I sin redogörelse nämner Alm också Eva Block som i sin 

avhandling definierar amerikabilden ”som uppfattningen om och inställningen till dels USA 

som storpolitisk aktör, dels amerikanska inre förhållanden”.
6
 Hennes amerikabild är primärt 

politisk. 

     Kontentan av de beskrivningar som Alm gör beträffande hur begreppen bild och berättelse 

förhåller sig till varandra är att de inte skulle kunna användas av mig på det sätt som jag har 

tänkt, därför att de hos honom utgör två olika begrepp vilka kompletterar varandra, under det 

att jag däremot ser båda som uttryck för ett och samma begrepp. Däremot förefaller begreppet 

bild hos Block enligt Alms beskrivning kanske bättre passa mitt bruk av detta ord. Tyvärr, 

nämner Alm dock  inte hur hon definierar begreppet berättelse. Medan det som Alm och 

Block behandlar och som jag ovan har återgivit delar av, således ingår i diskussionen om det 

analytiska verktyget för mitt arbete, så utgör Hirdmans texter, vilka jag nu övergår till, den 

teoretiska ramen för samma arbete, det arbete som jag här  kommer att utföra .  

     Jag börjar med Hirdmans artikel i Kvinnovetenskaplig Tidskrift där hon talar om 

”genussystemets logiker” och menar att detta ska förstås som ett system av fenomen, 

föreställningar, förväntningar och processer som genom sin interrelation skapar ett slags 

mönstereffekter och regelbundenheter. Detta är en grundläggande ordning, som utgör en 

                                                
4 Cronqvist, 2009,  s. 371. 
5Alm, Martin, Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel. Svenska berättelser om USA åren 1900-

1939,  Malmö 2002,  s. 19. 
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förutsättning för andra sociala ordningar. Förklaringen till att vi kan tala om denna ordning på 

ett abstrakt och generellt plan är systemets två bärande principer eller logiker, fortsätter hon, 

där den ena är dikotomin, d. v. s. isärhållandets tabu, att manligt och kvinnligt inte bör 

blandas och den andra är hierarkin, att mannen är norm och därmed representerar det 

normala och allmängiltiga. Själva grunduttrycket för isärhållningen finns i arbetsdelningen 

mellan könen och i föreställningar om det manliga och det kvinnliga. Av intresse är det som 

hon säger om de s. k. ”genuskontrakten”. Med detta menar hon de mycket konkreta 

föreställningar vilka har spaltats upp på olika nivåer om hur män och  kvinnor ska vara mot 

varandra: i arbetet vilka redskap som hör till vem, i kärleken vem som ska förföra vem, i 

språket hur de ska tala och vilka ord som de får använda, till det yttre vilka kläder som är 

tillåtna, hur långt håret får vara m m. Dessa genuskontrakt ärvs från den föregående 

generationen till den följande, så att modern introducerar sin dotter och fadern sin son. Teori 

och praktik för genuslogikerna finns alltså i genuskontrakten enligt Hirdman, och hon betonar 

att kontrakten i sig är de ömsesidiga föreställningarna. Systemet är således den process vilken 

via kontrakten frambringar ny segregering och nya hierarkier. Om ett gränsöverskridande 

inträffar ifråga om dessa ordningar, verkar detta leda till direkt motstånd och våld, hävdar 

hon.
7       

 

     
I boken Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier, liknas samhället i kapitlet 

”Han och Hon i genussystemet” vid en Strandvägsvåning från 1880-talet i Stockholm. Bilden 

av våningen ska beskriva den ordning mellan könen som har stelnat i strukturer, vilka lika 

hårdhänt som våningens väggar styr vad man får göra, säga och tycka. Samma bild ska också 

visa genussystemets båda logiker, isärhållandets logik och den manliga 

överlägsenhetsnormen, vilka fullt synliga verkar omkring oss. Enligt isärhållandets logik får 

ingen blandning  ske, utan könen ska ha varsin domän. Denna isärhållning anses även idag av 

många såsom fundamental, därför att den ger oss vår ’psykosexuella’ identitet, som är 

förutsättningen för sexualitet och lycka och som är avspeglingen av något naturligt.
8
 
      

     I början av sin artikel för Hirdman en diskussion om själva begreppet gender,  ett engelskt 

ord som används i sammanhanget, och menar att en översättning av det till ’socialt kön’, som 

många har föreslagit, inte blir lyckat utan föreslår istället ordet ”genus”. ”’Gender’ /säger hon/ 

är således ett begrep man använder för att skilja kultur från biologi. Det är det tillskapade.”
9
 

                                                                                                                                                   
6Alm,  2002,  s. 19-21.  
7Hirdman,Yvonne, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning” i Kvinnovetenskaplig 

Tidskrift nr 3, 1988, s. 51 - 52,  54, 57.      
8Hirdman,Yvonne,  Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier, Stockholm 1992,  s. 226,  228 f.   
9 Hirdman,  Kvinnovetenskaplig Tidskrift  nr 3, 1988,  s. 50. 
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Själv kommer jag för enkelhetens skull att här använda ordet ”kön” både i betydelsen 

”genus”, alltså tillskapat kön/socialt kön och i betydeldelsen ”sex” eller biologiskt kön.             

1.4 Källmaterial och metod 

Mitt källmaterial omfattar 11 artiklar ur olika tidningar och tidskrifter, en tv-intervju med det 

danska frihetsrådets ordförande, Frode Jacobsen samt en tv-film om Jane Horneys liv och öde 

av Stellan Olsson, sammanlagt 13 skildringar, vilka härrör från en period som sträcker sig 

från 1945 och fram till idag. Det sammanlagda antalet skildringar ur vilket jag har gjort 

urvalet  uppgår till 36.  

     Beträffande artiklarna har jag använt mig av två skilda databaser dels artikelsök och dels 

mediearkivet. Med artikelsök får man få upp tidnings- och tidskriftsartiklar från och med 1979 

och framåt och med mediearkivet artiklar och boktitlar från och med 1985. De båda 

databserna överlappar således delvis varandra. När det gäller vad som har stått att läsa om 

Jane Horney i tidningar och tidskrifter under åren från 1945 och fram till idag, motsvarar detta 

material troligen något fler artiklar än dem som jag har med i min undersökning.  

     Bland det som jag har tagit fram ur de båda databaserna, har jag valt bort sådant som inte 

alls karakteriserar henne utan är av ren notistyp. Eftersom databaserna sätter en gräns för 

sökningar som går längre bakåt i tiden, från före 1979 respektive från före 1985, har jag 

förutom en veckotidningsartikel från 1955, vilken jag har haft i min ägo sedan tidigare, 

kommit över äldre material, dels ur familjen Horneys privatarkiv på Riksarkivet i Stockholm 

tack vare bistånd från Eva Seilitz, Jane Horneys brorsdotter, och dels ur Sigtunastiftelsens 

klipparkiv. Därigenom har jag sannolikt funnit det mesta av vad som har skrivits om ämnet, 

således även utanför det som  databaserna tar upp. Också i dessa fall har jag sorterat bort 

artiklar av ren notistyp.  

     Den metod som jag kommer att tillämpa vid undersökningen av skildringarna, alltså när 

jag i dem identifierar olika berättelser, är den kvalitativa textanalysens.
10

 I den 

undersökningen väljer jag att betrakta som s. k. nyckelord och nyckelfraser alla sådana ord 

och fraser vilka fokuserar på Jane Horneys kön, t. ex. ”den vackra unga kvinnan”,  

”erotoman”, ”den attraktiva Jane Horney” och ”den ömhetstörstande unga flickan”, alltså ord 

och fraser vilka har en såväl positiv som negariv innebörd men som ändå lika fullt tar fasta på 

könet. Till denna grupp tycker jag att man även kan räkna fraser som ”den positiva, spontana 

och raka stockholmstjejen”, eftersom den frasen, förutom att den knyter an till dessa 

                                                
10 Kjeldstadli, Knut, Det förflutna är inte vad det en gång var,  Malmö 2008,  s. 179 – 183. 
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beaktansvärda egenskaper, också fokuserar på hennes kön, idealbilden av både tjej och god 

kamrat.  

     Såsom nyckelord och nyckelfraser i detta sammanhang väljer jag också sådana ord och 

fraser som fokuserar på hennes moral, t. ex. ”spion”, ”kallhamrad spion”, ”stikker”, 

”angivare”, ”lögnare”, ”bussig kamrat”,  ”ärlig” och ”icke spion”. 

     Nyckelfrasen ”rödhåriga Jane”, som man utan något större skarpsinne lätt kan tolka som 

”rödhårig äventyrerska”, befinner, sig här enligt min mening i ett slags mellanläge, då den 

knyter an såväl till hennes kön som till hennes moral. Det finns i det här avseendet fler av det 

slaget, d. v. s. sådana ord och fraser vilka avser både kön och moral, såsom  ”lyxhora”, 

”vamp” och ”den hjälpsamma unga kvinnan”.      

1.5 Forskningsläge 

Det som förenar de fyra dokumentariska böcker som här enbart behandlar Jane Horney är att 

samtliga har skrivits under 1980-talet, alltså omkring 40 år efter hennes död eller 

försvinnande. Dessutom har dessa böcker utom en, Bo Axelssons Mordet på Jane Horney, 

tillkommit efter det att Stellan Olssons tv-film Jane Horney visades på svt1 under hösten 

1985. Denna omständighet leder lätt till antagandet att det var själva visningen av tv-

dramatiseringen som sånär som på en bok blev startskottet för allt detta skrivande. Emellertid 

låter sig  inte mitt förmodande härvidlag bekräftats, även om det förefaller rimligt.    

     När det gäller fem av de sex arbeten som jag tar upp i forskningsläget, har dessa fem ett 

annat fokus än mitt, eftersom de handlar om Jane Horneys liv och slutliga öde, medan mitt 

syfte istället är att analysera medias bilder av henne från 1945 och fram till idag. Undantaget  

utgörs av den sjätte boken, Marie Cronqvists avhandling, Mannen i mitten. Ett spiondrama i 

svensk kallakrigskultur, som bl. a. behandlar medias roll i sin beskrivning av 1950- och 1960-

talens spionaffärer.    

     Den första bok som jag tar upp är Tore Prysers Kvinnliga spioner. Agenter i Norden under 

andra världskriget från 2009, vilken jag har tagit med för att sätta in mitt eget arbete i ett 

större sammanhang. Boken är en dokumentarisk skildring men handlar inte bara om Jane 

Horney utan också om andra unga kvinnor, vilka sysslade med underrättelseverksamhet under 

kriget. Pryser understryker att dessa kvinnor inte endast var unga utan också oftast påfallande 

vackra. Ett plus är att han ibland för in ett genusliknande perspektiv i det som han skriver. 

Pryser berättar t ex att kvinnor aldrig skickades från Storbritannien till Norge i aktiv operativ 

tjänst utan fick hålla till godo med uppgifter som kontorister, lottor eller sjuksköterskor. Då 
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det gällde de kvinnliga agenternas lön, var denna endast hälften mot den som deras manliga 

kollegor fick för samma uppgifter.  

     I kapitlet om Jane Horney berättar Pryser att hon betraktades som agent för Ernst Gilbert i 

den tyska underrättelsetjänsten, Abwher. Gilbert ska precis som Abwehrchefen, amiral 

Canaris, ha ingått i de grupper som stod bakom attentatet mot Hitler i juli 1944.      

     Enligt Pryser var Jane Horney Gilberts agent, men hon rapporterade även till SÄPO och  

jämfördes där med en annan av deras framstående agenter med täcknamnet Anette. Dessa 

båda unga kvinnor ansågs vara lika intelligenta och språkkunniga, men med det undantaget att 

Jane inte ansågs ha lika dålig renommé som Anette, vars verkliga namn var Karin Lannby.  

En annan kvinnlig dubbelagent som behandlas i Prysers bok är den norska skådespelerskan 

Sonja Wigert född 1913. Efter samråd med SÄPO värvades Wigert som agent till den svenska 

fösvarsstabens inrikesavdelning, och från och med 1944 arbetade hon även för den 

amerikanska underrättelsetjänsten.
11

     

     Prysers arbete är inte någon diger lunta, den innehåller endast ca 200 sidor exklusive 

noterna. Ändå blir redogörelserna för de kvinnliga agenterna otroligt snåriga, därför att han 

samtidigt redogör alltför utförligt och alltför ofta för andra personer i deras bakgrund, vilka 

inte är nödvändiga för sammanhanget. Slutligen vill jag tillägga att det som utmärker Tore 

Prysers bok är att den är den första dokumentationen om kvinnliga spioners verksamhet som 

har gjorts av en historiker. Tore Pryser är som jag tidigare ovan har nämnt professor i historia 

vid Högskolan i Lillehammer i Norge.
12

  

     Den undersökande journalisten Bo Axelsons Mordet på Jane Horney från 1983 är en 

ganska kort bok som endast omfattar drygt hundra sidor men som ändå ger en nyanserad bild 

av denna kvinna, när den beskriver hennes för en ung flicka på den tiden okonventionella 

intressen som motorcyklar och motorer. Axelssons bok är i slutet försedd med en lista på de 

personer som på olika sätt figurerade omkring Jane Horney, samt vilka funktioner som dessa 

hade, alltså ett slags ”Vem är vem?”.
13

  Detta är ett plus, eftersom det underlättar läsarens 

orientering i boken och kan vara till hjälp även i andra böcker som behandlar samma tema.        

      Nästa alster är dansken Erik Nörgaards arbete från 1986 som har titeln Jane Horney. En 

dokumentarisk redegörelse for den svenske kvindes liv og död. Det som skiljer  Nörgaards bok 

från de andra som jag har tagit med i forskningsläget är dess omfattande innehåll av tidigare 

hemlighetsstämplat material, såsom brev från den danska motståndsrörelsen till 

                                                
11 Pryser, Tore, Kvinnliga spioner. Agenter i Norden under andra världskriget,  Stockholm 2009.   
12 Pryser, 2009,  baksidan av bokens omslag.  
13 Axelsson, Bo, Mordet på Jane Horney,  Arboga 1983. 
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Försvarsstaben i Stockholm angående Jane Horneys påstådda spion- och angiveriaktiviteter, 

protokoll över sammanträffanden mellan SÄPO och representanter från nämnda 

motståndsrörelse, SÄPO:s förhörsprotokoll med Jane Horney, PM över samtal mellan SÄPO 

och ledande motståndsmän o. s. v. Allt detta material upptar omkring hälften av hela bokens, 

c:a 700 sidor. För övrigt finns det också ett flertal brev av Jane Horney, såsom hennes 

privatbrev men även hennes brev till svenska myndigheter. Det som också utmärker 

Nörgaards bok är att han i den ägnar ett helt kapitel åt det förhållandet att Jane Horney genom 

att välja att leva sitt liv som en fri kvinna i vår tids bemärkelse därigenom kom att befinna sig 

långt före sin egen tid.
14

  Tack vare det synnerligen rikhaltiga dokumentariska material som 

hans arbete tillhandahåller, kan läsaren bättre än i andra böcker om fallet tränga in i den tid då 

allt detta utspelades och därför även bättre kunna förstå den tidens rådande sociala, politiska 

och psykologiska mönster.      

     I min genomgång av dokumentariska böcker om fallet Jane Horney tar jag också upp 

Stellan Olssons och Jan Moens bok Jakten på Jane Horney från 1986. Den är ifråga om 

innehåll upplagd på samma sätt som de båda föregånde författarnas verk och beskriver alltså 

hennes vuxna liv fram till den senare hälften av januari 1945.
15

 I jämförelse med Stellan 

Olssons tv-film om henne anser jag att boken är bättre, eftersom bilden av Jane Horney i den 

senare är mycket mer nyanserad. Filmen speglar en i mitt tycke traditionell föreställning om 

kvinnor, där deras främsta mål alltid förefaller vara infångandet av männens gunst.                

    Den femte boken är Ulf Peyrons Fallet Horney. Drama utan slut, som behandlar skeendena 

i Danmark fr. o. m. början av den tyska ockupationen i april 1940 och fram till befrielsen i 

maj 1945.
16

 Jag upplever hans dokumentariska arbete i jämförelse med de tidigare böcker som 

jag här har behandlat i än högre grad vara ett försvar för och ett fritagande av Jane Horney 

från de beskyllningar som ännu riktas mot henne för spioneri och angiveri. På ett systematiskt 

och därför övertygande sätt tycker jag att han har lyckats punktera beskyllningarna mot 

henne.    

     I sin egenskap av jurist vid Sveriges Television redogör Peyron dessutom för alla de 

komplikationer av politisk och juridisk art som tillstötte genom att produktionen av tv-filmen 

skedde tillsammans med Danmarks Radio. I Danmark råder exempelvis inte alls samma 

                                                
14 Nörgaard, Erik, Jane Horney. En dokumentarisk redegörelse for den svenske kvindes liv og död, Köbenhavn 

1986.  
15 Olsson, Stellan & Moen, Jan,  Jakten på Jane Horney, Höganäs 1986.  
16 Peyron, Ulf, Fallet Horney. Drama utan slut, Stockholm 1986.  
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bestämmelser ifråga om censur som i Sverige, utan myndigheterna kan förhandsgranska ett 

program och sedan förbjuda att det sänds.
17

            

     Det som förenar tre av de behandlade böckernas författare, Bo Axelson med Mordet på 

Jane Horney, Stellan Olsson och Jan Moen med Jakten på Jane Horney och Ulf Peyron med 

Fallet Horney. Drama utan slut är att författarna i sina böcker redogör för hur det i Danmark 

förekom både påtryckningar och hotelser mot dem som var involverade i efterforsknings- 

arbetet i fallet Jane Horney.  

       Slutligen kommer jag nu till Marie Cronqvists avhandling Mannen i mitten. Ett 

spiondrama i svensk kallakrigskultur som bl. a. speglar de stämningar som rådde i Sverige 

under 1950-talet. Under detta decennium var sammanhållningen och uppslutningen i de 

ledande dagstidningarna total mot det hot som Sovjetunionen, dess svenska hantlangare, 

spionerna Fritjof Enbom och Hilding Andersson, samt kommunismen utgjorde mot den 

svenska idyllen, detta i en tid som präglades av två starka identitets- och trygghetsberättelser, 

nämligen dem om folkhemmet och neutraliteten.  

     Cronqvists arbete handlar också om hur medierna under den här tiden hanterade dessa 

spionaffärer. Det som jag vill peka på i Cronqvists arbete är att detta visar att genusperspektivet 

nästan är helt frånvarande under 1950-talet  i mediernas beskrivningar av spionerna, Fritjof Enbom 

och Hilding Andersson,  där den förre framstår som ”en udda figur” och ”en bohem”, ’/att han/ blev 

känd som en rätt bisarr uppenbarelse’ etc.  samt epiteten om den senare ”med stålhård blick”, ’käpprak 

i stolen’,’välvårdad’, ’fattad’, ’lugn och balanserad’. Eftersom det  tycks vara så att det knappast 

förekommer några beskrivningar som knyter an till dessa existensers kön,  verkar  det istället desto 

uppenbarare med beskrivningar som fokuserar på deras aktuella personliga tillstånd och moral, såsom 

exempelvis anspelningarna  på Enbom om ”Bristande personlig hygien och allmän slafsighet /, vilket/ 

är en tydlig indikation på opålighet” samt vänninans i pressen återgivna vittnesmål om Enboms 

alkolism.
18

 När jag således jämför medias bilder av dessa båda spioner med dem av den 

spionerianklagade Jane Horney, slås jag ofrånkomligen av frånvaron av alla anspelningar på kön 

i de två första fallen i motsats till vad som däremot gäller i det tredje fallet.  

     Beträffande 1960-talets spionberättelser, så skiljer sig dessa, menar Cronqvist, från 1950-

talets därigenom att mannen i mitten nu ofta är en kvinna och nämner som ett exempel 

veckotidningen Året Runts artikelserie under sommaren 1963 om östsidans 

spioneriverksamhet, där en ung kvinna tvingas att bli sexspion åt den tjeckiska 

säkerhetstjänsten. En stor del av de nu följande spionhistorierna handlar alltså enligt henne 

                                                
17 Peyron, 1986, s. 28.  
18 Cronqvist, Marie, Mannen i mitten. Ett spiondrama i svensk kallakrigskultur, Stockholm 2004, s. 157, 151, 

146, 148, 160-161. 
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om kvinnliga spioner samt att det som förenar alla dessa historier om kvinnliga spioner är att 

deras spioneri har med förförelse och sex att göra. Cronqvist kommer här in på Bildjournalens 

spionartiklar under 1964 om ”den legendariska Mata Hari” och ”andra världskrigsspionen 

Jane Horney”.
19

     

         

 

                               Bild1 Jane Horney i Svensk 

                                    Damtidning  1955   nr  53 
 

 
 

 

1.6. Inför analysen 

Jag kommer nu utifrån en primär genomgång av hela materialet på 36 skildringar att fortsätta 

mitt arbete, vilket ska ske i tre steg:  
 

                                                
19 Cronqvist, 2004,  s. 296-297. 
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1. Jag delar in hela materialet efter de decennier under vilka detta har förmedlats med början 

från 1945 och fram till idag. Från denna period på omkring 65 år väljer jag sedan ut 13 

skildringar ur det föreliggande materialet (34 tidnings- och tidskriftsartiklar, en tv-intervjuv 

samt Stellan Olssons tv-film, Jane Horney), så att jag i det utvalda materialet i stort sett har 

samma variation ifråga om mediabilder som finns i det totala. 

2. Därefter går jag decennievis igenom och identifierar de berättelser eller bilder som 

respektive skildring innehåller med hjälp nyckelord och nyckelfraser enligt det 

tillvägagångssätt jag har angivit,
20

 så att jag för 1940-talet exempelvis tar artiklarna 

”Sensationell uppgift från Köpenhamn” Aftonbladet (juli 1945), ”Rödhåriga Jane skriver 

memoarer” Morgontidningen (augusti 1945) och ”Horney avförd från ’Gripsholm’ i tårar då 

hon lämnade båten” Dagens Nyheter (juli 1946), för 1950-talet andra skildringar ur det 

utvalda materialet o. s. v.      

     Vad jag redan vid en preliminär granskning av berättelserna i mediamaterialet har upptäckt 

är att gränserna mellan dessa långt ifrån är knivskarpa. Dessutom innehåller en skildring 

ibland bara en enda bild, men ofta kombineras två eller flera berättelser i en och samma 

skildring.  

3. I det sista steget sker i ett eget kapitel själva analysen av berättelserna/bilderna ur det 

utvalda materialet. 

     Korrekt formulerat, så handlar det egentligen här om en analys av ”berättelserna/bilderna i  

mediaskildringarna”. Då den formuleringen emellertid känns tung att hantera, föredrar jag 

istället det lättare uttrycket ”berättelserna i media” eller ”mediaberättelserna”.     

     Efter analysdelen i ett eget kapitel lanserar jag sedan i nästa min hypotes att de negativt 

vinklade berättelserna om Jane Horney, alltså de som framställer henne som kall och 

beräknande, som manipulativ och omoralisk, som en rödhårig lycksökerska, eller rent av som 

brottslig har/hade sin grund i att hon genom sina val kom att annektera männens domäner. Jag 

resonerar här utifrån Hirdmans rön och teori om genussystemet och kvinnors sociala 

underordning, hur det går för de kvinnor som tar detta steg.
21

   

Mediaberättelsernas nyckelord & nyckelfraser 

I min uppställning av källmaterialet har jag ordnat detta decennievis, så att de skildringar ur 

det utvalda materialet som har förmedlats under t. ex. 1950-talet således återfinns under 

                                                
20 Kapitel 1 .4,  s. 9-10.   
21 Kapitel 1.3,  s. 7-8.  
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rubriken ”Berättelserna i media under 1950-talet”. Detta innebär dock inte att de bilder som 

förekommer i dessa skildringar också har formulerats vid den i uppställningen angivna 

tidpunkten, utan detta kanske har ägt rum tidigare.   

     

Skälen till denna kronologiska ordning är framför allt dessa: 

 

 Att det underlättar jämförelser mellan skildringarna under hela denna drygt sextioåriga 

period som behandlas, så att det tydligt ska gå att se ifall det här har skett någon 

förändring 

 Den omständigheten att jag i respektive skildring oftast har kunnat identifiera flera 

bilder. Med exempelvis en tematisk indelning hade jag vid en identifiering  tvingats att 

gå fram och tillbaka mellan skildringarna, ju fler berättelser i en viss skildring desto 

fler sådana fram- och tillbakagångar. Det är alltså risken för uppkomsten av förvirring 

och oklarhet, vilket lätt kan uppstå vid exempelvis en tematisk uppställning, som utgör 

ytterligare ett skäl till att jag istället har valt den kronologiska.     

 

2. Mediebilden av Jane Horney  

2.1 Berättelser, nyckelord och nyckelfraser 

Berättelserna i media under 1940-talet 

”Rödhåriga Jane skriver ’memoarer’” 

I artikeln den 31 augusti 1945 i Morgontidningen raljeras det över alla rykten som har varit i 

omlopp om Jane Horney, rykten än om att hon är död, än om att hon lever och att hon efter 

sin förmenta död har varit synlig på olika platser i landet, bl. a. i Malmö, Stockholm och 

Jämtland. ”Man påstod ju att danska patrioter mördat henne som tysk spion. Om hon 

spionerat eller ej må vara osagt. I alla händelser anses det nu snarare för troligt att hon velat 

göra sig intressant och det är inte första gången”. En kriminalintendent menar ”att hon 

följaktligen gjort sitt försvinnande till ett osmakligt reklamtrick för den kommande boken”. 

Artikeln slutar med följande konstaterande: ”Om det verkligen förhåller sig så att 

försvinnandet är ett led i någon sorts malplacerad reklamkampanj borde alla anständiga 

bokförläggare ha anledning att tänka sig för åtskilliga gånger innan ’memoarerna’ av denna 

vidlyftiga kvinnas hand släpps ut.”     
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 Nyckelord och nyckelfraser är: Rödhåriga Jane; Om hon spionerat eller ej må vara osagt; 

att hon velat göra sig intressant; ett osmakligt reklamtrick för den kommande boken samt 

denna vidlyftiga kvinnas hand.  

Detta ger skildringen bilderna av: rödhåriga Jane/den rödhåriga äventyrerskan; den möjliga 

spionen; en publicitetshungrig kvinna; en smått ohederlig kvinna och en utsvävande kvinna.   

 

”Horney avförd från ’Gripsholm’ i tårar då hon lämnade båten” 

Den 14 juli 1946 berättar en artikel i Dagens Nyheter att i september 1944 låg ”Gripsholm” i 

Göteborgs frihamn. ”Jane Horney hade mönstrat på ’Gripsholm’ som köksbiträde, tydligen 

lockad av äventyret att komma ut. Hon blev bekant med ett par svenska socitetsflickor, vilka 

också drivna av lust att komma ut och se sig omkring, tagit hyra ombord som tvättbiträden.”  

P. g. a. misstankar om spioneri tvingades Jane Horney att gå i land.  

     En av de två socitetsflickorna beskriver Jane på följande sätt: ”Hon gav  intryck av att vara 

en käck och kamratlig flicka och att hon skulle kunna vara inblandad i några /någon/ 

spioneriaffär ville ingen av väninnorna tro”. 

Nyckelord och nyckelfraser är: lockad av äventyret; intryck av att vara en käck och 

kamratlig flicka samt att hon skulle kunna vara inblandad i någon spioneriaffär ville ingen av 

väninnorna tro.  

Detta ger berättelserna om: den ävetyrslystna flickan; den käcka och kamratliga flickan och  

icke  spionen.    

Berättelserna i media under 1950-talet 

”Frihetskämpe söks för Horneygåtan” 

Den 15 juni 1952 berättar en artikel i Dagens Nyheter att ”Likvideringen av 

Stockholmsflickan Jane Horney en marsnatt 1945 ombord på en fiskebåt i Öresund har åter 

aktualiserats sedan den danske frihetskämpen Ingolv ’Lillebjörn’ Lyhne emigrerat från 

Danmark efter att ha avtjänat ett långt fängelsestraff för rån. Om han nu kan uppspåras i ett 

annat land än Danmark finns det stora utsikter att svenskarna kan få honom utlämnad”. 

Artikeln nämner att någon utlämning tidigare inte har varit möjlig, då danskarna har hänvisat 

till att mordet på Jane Horney var ett politiskt brott.  

     ”Den undersökning som från svensk sida gjorts om Jane Horneys förehavanden under 

krigsåren visade aldrig att hon skulle fungerat som spion åt tyskarna”. Den enda sak som 

tyder på någon kontakt med dessa är enligt tidningsartikeln att hon fick tyskt visum för att 

besöka Danmark. ”Folk som kände henne närmare tvivlar på att hon verkligen utförde något 
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spionarbete. Snarare var det hennes lust för äventyr i allmänhet som kom henne att söka sig 

till de kretsar som den gången levde högt och farligt”. 

Nyckelfraser är: aldrig att hon skulle fungerat som spion åt tyskarna och hennes lust för 

äventyr i allmänhet.  

Detta ger bilderna av: icke  spionen och den äventyrslystna unga kvinnan.  

 

”Dubbelgångerska i Danmark förde Jane Horney i döden”   

En artikel den 23 december 1955 i Svenska Dagbladet presenterar tidigare icke 

offentliggjorda svenska polisrapporter som har ställts till tidningens förfogande att Jane 

Horney av motståndsrörelsen misstänktes för att ha angivit motståndskämpar till tyskarna. 

Motståndsrörelsen höll pressande förhör med henne i en villa utanför Stockholm, men hon 

vidhöll sin oskuld. Hon blev ändå inte trodd, utan de anklagade henne för ”att hon skulle 

spionera för tysk räkning i Danmark. Danskarna hade /också / direkt sagt till henne att hon var 

’stikker’, angivare”. Anledningen till dessa beskyllningar var bl. a. att en kvinna med hennes 

utseende och i hennes namn hade uppträtt som angivare av motståndsmän i slutet av 1944    i 

Köpenhamn. Jane accepterade att följa med till Danmark för att rentvå sig, men redan på 

vägen dit likviderades hon. Det är alltså motståndsrörelsens bild av Jane Horney som via 

svenska polisrapporter återges i tidningsartikeln. 

     Tidningen hänvisar vidare till en artikel i Svensk Damtidning som gör gällande att Jane 

Horney frånsett kontakten med den tyske underrättelsemannen Gilbert i Köpenhamn också 

hade samröre med en engelsman i den brittiska militära underrättelsetjänsten i Stockholm. 

Denne hade för danska motståndsmän där förklarat att han funnit ”henne vara politiskt ofarlig, 

om också en äventyrerska”.  

Nyckelord och nyckelfraser är: att hon skulle spionera för tysk räkning i Danmark  samt att 

hon var stikker, angivare och äventyrerska.  

Detta ger den danska motståndsrörelsens bilder av: Jane Horney som tysk spion; stikker; 

och angivare. Den sista bilden, den engelske agentens bild av henne som äventyrerska, kan i 

sammanhanget ses som förmildrande i förhållande till de förra.   
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”Sanningen om Jane Horneys  öde” 

Den 29 december 1955 skriver en artikel i nr 53 av Svensk Damtidning följande: ”Trots att 

hon endast blev 27 år, upplevde hon under sitt korta liv mer än de flesta kvinnor, och hon 

förtjänar att efter sin tragiska död bli friad från alla de grova beskyllningar som riktats mot 

henne. Hon var förvisso ej något helgon, men hon var ej heller någon förrädare eller föraktlig 

spion”. Artikeln fortsätter: ”Hon har framställts som en femme fatale och en vamp med sex 

appeal, slitna klichéer som ej kan brukas vid en allvarlig undersökning. Snarare bör det väl 

sägas att hon, som så många andra flickor, hade ett starkt ömhetsbehov och en romantisk 

kärlekslängtan, som /.../ efter det havererade äktenskapet gjorde sig påmint och drev henne till 

rastlöshet”. Efter sin skilsmässa for Jane till Berlin. ”Ung, vacker och glad som hon var, blev 

hon genast omsvärmad av män, /.../. Hon kände sig särskilt dragen till en journalist vid namn 

Ernst Gilbert”.  

      Innan den tyska ockupationen av Danmark i april 1940 hade han utnämnts till chef för 

Skandinavisk Telegrambureau i den danska huvudstaden med uppgift att propagera för 

nazisternas politik. Eftersom hon var varmt fäst vid Gilbert, flyttade hon till honom i  

Köpenhamn. Till slut tycktes det ändå ha uppstått motsättningar mellan dem, och Jane reste 

hem till Stockholm. ”Men hon hade fått smak för äventyr, hon trivdes bäst bland människor 

som tvingats att leva farligt. I Stockholm blev hon bekant med danska flyktingar och 

motståndsmän /.../, där ju storspionagets alla trådar löpte samman”. Genom dessa människor 

kom hon i kontakt med den engelske agenten Mr R. som i Stockholm hade samma funktion 

som Gilbert i Köpenhamn. Jane blev hans älskarinna liksom hon förut hade varit Gilberts. 

     För de motståndsmän som skulle verkställa likvideringen av Jane Horney, gällde det att 

locka henne till Malmö genom att påstå att det bara var i Köpenhamn som hon kunde rentvå 

sig. I Malmö skulle hon förmås att gå ombord på en båt, och  mordet skulle sedan utföras när 

de kommit ut i Öresund. Så skedde också enligt artikeln, och hon sänktes därefter i havet.  

     Några av fototexterna till de fotografier på Jane Horney som finns i artikeln berättar att 

hon arbetade som frivillig ambulansförare 1941, att hon 1938 befann sig på Grönland, då hon 

ville lära känna livet och världen, samt ett foto där hon syns meka med någonting och där det 

även nämns att hon just skulle ta flygcertifikat när kriget bröt ut. Tre av fotografierna i 

artikeln har jag tagit med i min uppsats.   

Nyckelord och nyckelfraser är: ej något helgon, men hon var ej heller någon förrädare eller 

föraktlig spion; ett starkt ömhetsbehov och en romantisk kärlekslängtan; ung, vacker och 

glad; omsvärmad av män och hade fått smak för äventyr.  
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Detta ger skildringen berättelserna om: ej något helgon; icke förrädaren; icke spionen; den 

ömhetstörstande och romantiska unga flickan; den vackra unga kvinnan; den levnadsglada 

unga kvinnan; den omsvärmade unga kvinnan och den ävetyrslystna unga kvinnan.     

 

Berättelserna i media under 1960-talet 

”Livet var hennes leksak” 

Under 1965 skriver Monika Brilioth om sin väninna Jane Horney i en artikel
22

 i Nya 

Damernas Värld: ”Bedömningen av en mans och en kvinnas handlingssätt är helt olika, det 

kommer vi inte ifrån. Man hämtar fram den föråldrade kvinnliga typklichén och bedömer 

efter den. Man glömmer framför allt bort kvinnans alltjämt begränsade handlingsfrihet /.../. 

Det var speciellt aktuellt i fallet Jane Horney på vilken den föråldrade kvinnliga klichén inte 

alls passade”.             

     Hon var ifråga om politik helt okunnig. ”Detta är ett av de många fakta som talar emot 

Jane Horney som verksam spion. Hon saknade den politiska lidelsen”. Hon var ständigt i 

behov av pengar till människor som hon försökte bistå på olika sätt, såsom flyktingar och 

hungriga taxichaufförer vilka hon bjöd på mat. ”Jag har inte sett filmen om Jane Horney.
23

 

/..../. Men jag är rädd för att den bild man har gjort /.../ också är en kliché modell ä. Vampen-

spionen-vampyren med hängande hår och vaggande höfter. Det stämmer inte med Jane 

Horney”. Hon var inte särskilt intresserad av kläder men bar alltid starka färger. ”Glada färger 

passade henne, för hon var själv alltid glad”.     

      Jane gifte sig med redaktören på Stockholms Tidningens söndagsbilaga, Herje Granberg, 

och följde med honom till Berlin, där han blev Aftonbladets korrespondent. ”Den pressade 

hetsiga allt-kan-hända-atmosfären i bombernas Berlin var inte tillräckligt /tillräcklig/ för Jane. 

En dag när jag träffade henne hade hon varit på visit i en lejonbur. Något måste hända! 

Spänning var hennes livsluft”. För att förstå henne, måste man ha upplevt atmosfären i staden 

                                                
22 Se hela artikeln i Axelsson, Bo,  Mordet på Jane Horney, Arboga 1983,  s. 69-74  eller utdrag  ur samma 

artikel  i  text 1 av utställningsproducent Tina Nordborg, 2006  Armémusum  i Stockholm. Exakt datering 

saknas,  tyvärr. 

 
23Här avses självfallet inte Stellan Olssons tv-film, Jane Horney, som  visades  först  hösten 1985 utan en 

tidigare film med  Margit Carlqvist som Jane Horney. 
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där ryktena galopperade, medan historien befann sig på språng. ”Hon var äventyrlig – men 

hon har beskyllts för att vara en äventyrerska, och det är inte sant. Det är så enkelt att göra en 

äventyrerska av en vacker flicka, det är en av de många enkla kvinnliga klichéerna”.  

     När det gäller männen, spelade de inte någon stor roll i hennes liv, de var bara attrapper. 

”Att män var förälskade i henne är en annan sak. Den glada oskuldsfullheten lockade”. 

 Nyckelord och nyckelfraser är: Glada färger passade henne, för hon var själv alltid glad; 

Spänning var hennes livsluft; Hon var äventyrlig – men hon har beskyllts för att vara en 

äventyrerska, och det är inte sant samt Att män var förälskade i henne.  

Detta ger berättelserna om: den levnadsglada unga kvinnan; den äventyrslystna unga 

kvinnan; icke äventyrskan och den attraktiva unga kvinnan.   

Berättelserna i media under 1970-talet 

”Mordet på Jane Horney löst? Svenska TV-män har svaret”  

Den 26 maj 1976 kan följande läsas i en artikel i Svenska Dagbladet: ”Vi tror oss ha löst 

gåtan Jane Horney och vi hoppas att ryktesspridningen om henne i och med detta program 

skall ta slut”. De som uttrycker denna förhoppning är två göteborgare, frilansjournalisten 

Stellan Nehlmark och filmaren Leif Hüttner som efter ett års forskning på söndag kväll i TV 1 

visar sitt dokumentärprogram om Jane Horney.  

     Hur de själva ställer sig till frågan om Jane Horney var spion eller ej redovisas inte i 

artikeln. Den ger endast motståndsrörelsens bild av henne. Från danskt håll har man sagt till 

dem att oavsett vad de kommer fram till, så kommer deras uppgifter att dementeras. ”Frode 

Jacobsen, som fortfarande är danska frihetsrådets officielle representant, vägrade dessutom att 

träffa dem”. Bland motståndsmännen menar man enligt Stellan Nehlmark att Jane 

Horneyaffären är utagerad. ”Man /motståndsrörelsen/ har tagit hänsyn till de män som 

likviderade henne men inte till hennes familj. Jane Horney var spion, därför sköt vi henne, var 

det chockerande budskapet som familjen fick”. 

Nyckelord är: spion  

Detta ger således motståndsrörelsens ännu efter 30 år oförändrade berättelse om Jane 

Horney som  spionen, en människa som det därför var rätt att döda.    
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Berättelserna i media under 1980-talet 

Stellan Olssons tv-film Jane Horney       

Filmen, som producerades 1984-1985 och samsändes i svt1 och DR1  i sex avsnitt med 

premiär den 21 oktober 1985, föregick Stellan Olssons och Jan Moens dokumentariska 

reportagebok,  Jakten på Jane Horney som jag har tagit upp i forskningsläget.  

     Vid analysen av filmens skildring av Jane Horneys vuxna liv och slutliga öde utgår jag  

inte från nyckelord i replikerna för att finna ut vilken eller vilka berättelser som förmedlas, 

även om jag minns en del av orden, eftersom det i en film finns andra sätt för att få fram vilka 

bilder som den innehåller, t. ex. den konkreta presentationen av henne, såsom. hennes klädsel, 

hur hon uppträder etc. samt vidare också hur hon bemöts av filmens övriga karaktärer.        

     Då jag jämför tv-filmen med den efterföljande dokumentariska boken, anser jag, vilket jag 

tidigare har sagt, att boken ger en annorlunda bild av denna kvinna, därför att bilden där är 

mycket mer nyanserad. I filmen framställs Jane Horney, som spelas av Ewa Carlsson-

Hallberg, så när som i en eller ett par scener som flirtig och ytlig och hennes ansträngningar 

tycks främst gå ut på att fånga männens gust, och då är hennes kön ett vapen. Hon uppträder 

också som något av en turist i ockupationens Danmark, i Tredje rikets Tyskland samt i 

avspärrningens Sverige.   

     Filmen innehåller utan tvekan både spänning och dramtik och tillfredställer säkert vårt 

behov härvidlag, men den förlorar samtidigt både balans och nyanser, och skildringen av Jane 

Horney upplevs därför inte heller rättvisande. Också de många samlagen i filmen förvränger 

bilden av huvudpersonen. Hon framställs dessutom som manipulativ, som en kvinna vilken 

för att uppnå sina syften begagnar sig av sin sinnliga attraktionskraft, en bild av Jane Horney 

som motsäger den som Stellan Olssons och Jan Moens bok senare presenterar. Hon blir i 

filmen en femme fatale, som passivt flyter med men ändå lömskt, nyckfullt och beräknande 

exploaterar sina företräden för att nå dit hon vill.  

     Vid sidan av dessa berättelser om den rödhåriga äventyrerskan; erotomanen; den 

manipulativa kvinnan och femme fatalen finns motberättelsen om den hjälpsamma unga 

kvinnan. Jag tänker här på den eller de scener där hon försöker få en äldre judisk man, som 

fallit ihop på gatan, förd till sjukhus och då blir arresterad för att ha brutit mot raslagarna.   
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”Frode Jacobsen om Jane Horney”     

I intervjun den 8 oktober 1985 i Sydnytt på svt2 fastslår Frode Jacobsen att Jane Horney 

likviderades av den danska motståndsrörelsen på order av de engelska och danska 

underrättelsetjänsterna. Han tillägger därefter: 

Men jeg ved da et par ting. At hun udfoldede nogle vaeldige anstrengelser af 

erotisk art, for at pumpe danske modstandsfolk i Stockholm, for deres viden om 

ruterne over Sundet, de ruter som reddede jödernes og mange andre menneskers 

liv. 

     Og bagefter, efter forhöret  af  bestemte folk, så ved vi at hun på det tidspunkt, 

både havde et erotisk forhold og tilböd sin tjeneste til Feldtman, og Feldtman var 

den Gestapomand, der  havde udforskningen af de ruter som sit speciale. 

 

Intervjuaren  frågar sedan  varför  inte  danskarna  hade   bett   svenskarna  att  få Jane Horney 

internerad?  På detta svarar Frode Jacobsen:    

 

Det prövade man på, og få hende til, men de lod hende jo gå igen. /…./ 

     Det kan godt vaere diskussion om hendes motiver, hvorvidt det var ren 

eventyrlyst eller ren erotomi, eller om det var penge. Det kan også godt vaere 

diskussion om, hvor meget hun var vaerd som spion. En ting kan der ikke vaere 

diskussion om, og det er at hun var ansat og betalt af Gestapo. Det blev endelig 

helt oplyst ved forhörene af Gestapofolkene bagefter. 

 

 

 Nyckelord och nyckelfraser är: Att hon utvecklade väldiga erotiska ansträngningar, för att 

pumpa danska motståndsmän;  att hon vid den tidpunkten både hade ett erotiskt förhållande   

och erbjöd sina tjänster till Feldtman, och Feldtman var den Gestapoman som /.../; hennes 

motiv, huruvida det var ren äventyrslust eller ren erotomani, eller om det var pengar;  spion 

samt att hon var anställd och betald av Gestapo.  

Detta ger skildringen berättelserna om:  angivaren; spionen; den tyska fältmadrassen; 

erotomanen och lyxhhoran i Gestapos tjänst.       

  

”Jane Horney i Rigsarkivet”   

I anslutning till tv-filmen om Jane Horney redogör riksantikvarie Vagn Dybdahl den 24 

oktober 1985 i en artikel i Politiken för den verkliga Jane Horney och hennes antecedentia 

utifrån de uppgifter som finns om henne i Riksarkivet i Köpenhamn. Han beskriver hur man 

gör för att på ett korrekt sätt sammanställa dessa olika uppgifter till en samlad beskrivning.      

     Ur det material som finns på Riksarkivet om Jane Horney nämner han att hon gick i skola i 

Stockholm t. o. m. 15-årsåldern utan att ta någon examen, att hon i mitten av 1930-talet bodde 

i London hos en bekant till fadern och att hon därefter arbetade i Lappland som skidinstruktör 
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för äldre damer. Efter ett försök att ta studentexamen, for Jane 18 år gammal 1937 till sin 

moster i Köpenhamn. Sin nya karriär startade hon som servitris på en mjölkbar. Den mer 

sensationella informationen som riksantikvarien tillhandahåller om henne lyder:   

 

Hun var veninde med privatdetektiv Niels Hansen i Bredgade ( /…/ tidligere dömt 

for uterlighed og tyveri) og kom en del sammen med en svensker, der var alfons, 

men kort efter blev udvist. Han forsögte i övrigt at få hende ind i kokainsmugleri.  

     ’Man’ talte også meget om, at hun var lesbisk – hun var veninde med en 

smörrebrödsjongfru på en af DFDS´ rutedampere. Hun omgikkes også efter eget 

udsagn kunstnere og ’mödte seksuelt abnorme kvinder, som hun dog afviser’.  

 

     Då det gäller Janne Hornys påmönstring på båten ’Disco’, säger Dybdahl att detta för 

henne kanske betydde hennes mest varaktiga anställning och innebar för Jane fyra 

Grönlandsresor samt tillfogar: ”De har beslaglagt hele Jane Horneys tid, og der har absolut 

ikke vaeret tid til nogen slaederejse – hendes egne oplysninger i filmen er digt”.  

Nyckelord och nyckelfraser är: väninna till en privatdetektiv Niels Hansen på Bredgade ( 

/…/ tidligare dömd för lösaktighet och stöld); var emellanåt tillsammans med en svensk, som 

var hallick; Han försökte för övrigt få henne in i kokainsmugling; man talade också mycket 

om att hon var lesbisk samt att det absolut inte hade funnits tid till någon slädfärd, hennes 

egna upplysninger i filmen är lögn. 

Detta ger i skildringen berättelserna om: Jane Horneys umgänge med kriminella och 

sexuellt avvikande element, vilket måste falla tillbaka på henne själv enligt regeln ”sådan 

herre sådan hund”, alltså att hon var lögnare och kanske också både kriminell och lesbisk.   

 

”Tore minns kompisen Jane” 

Artikeln, som den 4 november 1985 stod i tidningen Norra Skåne, berättar: ”Ikväll visas det 

tredje avsnittet i den uppmärksammade TV-serien om Jane Horney. Jane, eller Ebba 

Charlotte, som hon egentligen hette var den enda svensk som avrättades under det andra 

världskriget. Den danska motståndsrörelsen anklagade henne för att vara tysk spion och 

mördade henne strax innan krigsslutet”.  

     Journalisten och filmaren Tore Sandel var hennes bänkkamrat under ett år i Hässleholms 

samrealskola. ”Han har många trevliga minnen med /av/ den positiva, spontana och raka 

stockholmstjejen”. Om sin f. d. bänkkamrat säger han: ”Jane var mycket sympatisk och 

väldigt reko. Hon var tveklöst omtyckt av alla i klassen, såväl av tjejer som killar. /..../. Hon 

var oerhört positiv och rak, men fullständigt orädd och naiv, /.../”. Speciellt minns han den 

första skoldagen. Det var 1935 och Tore började sista klassen i samrealskolan. ”Den dagen 
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kom Jane ridande från Tyringe, /.../. Hästen parkerade hon på skolgården, till rektorns stora 

förtret. Dessutom hade hon en svart och brunrutig byxkjol på sig. Det gick inte an på den 

tiden. Då skulle flickorna ha kjol och ingenting annat. Jane fick stränga order om att varken 

rida eller bära byxkjol mer.” Om Jane säger han sedan:  

 

Hon var för sin tid en mycket annorlunda flicka. Alltid äventyrslysten och öppen 

för allt. Men hon var samtidigt mycket ärlig. Jag minns en gång när hela klassen 

kastade ryska smällare på en rädd och nervös lärare. /..../. Jane var den enda som 

vågade erkänna att hon varit med. Alla andra nekade och Jane ville ta på sig hela 

skulden. Men så småningom fick alla i alla fall medge att de varit delaktiga.   

     Sådan var hon, modig, sanningsenlig och tveklöst orädd. /..../ Kanske var 

flickorna en aning avundsjuka på henne. Jane var nämligen en mycket vacker och 

tidigt utvecklad flicka, /.../. Det var säkert många som av killarna som var 

intresserade av henne. 

 

 

Nyckelord och nyckelfraser är: anklagade henne för att vara tysk spion; den positiva, 

spontana och raka stockholmstjejen; omtyckt av alla i klassen;  oerhört positiv och rak, men 

fullständigt orädd och naiv; för sin tid en mycket annorlunda flicka; Alltid äventyrslysten och 

öppen för allt; modig, sanningsenlig och tveklöst orädd; en mycket vacker och tidigt 

utvecklad flicka och säkert många som av killarna som var intresserade av henne. 

Detta ger skildringen berättelserna om: den positiva, spontana och raka stockholmstjejen;  

omtyckt av alla i klassen; den för sin tid mycket annorlunda flickan; den äventyrslystna unga 

flickan; den ärliga och modiga flickan; den mycket vackra flickan; den tidigt utvecklade 

flickan och den attraktiva unga flickan samt den danska motståndsrörelsens motberättelse om 

Jane Hornney som tysk spion.          

Berättelserna i media under 1990-talet 

’Godnatt Jane’     

Den 22 januari 1995 skriver en artikel i Sydsvenska Dagbladet: ”Jane Horney uppfyllde 

rimligen alla krav på en person som danska motståndsrörelsen hade anledning att avrätta 

under andra världskriget. Hon rörde sig obesvärat mellan Sverige, Danmark och Tyskland och 

umgicks med folk från alla läger. Ingen kunde vara säker på vad hon visste eller hur mycket 

hon berättade”. Dock finns det i detta sätt att resonera ett fel, menar regissören Stellan Olsson, 

eftersom det vid tidpunkten för mordet bara återstod några månader av kriget.  

     ”Ebba Charlotte ’Jane’ Horney-Granberg blev 27 år gammal. Hon var ingen spion. Det 

kom svensk polis fram till ett par månader innan hon reste till Malmö och efter en omfattande 
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utredning 1957. Men hon var äventyrlig, vacker och hade ett vägvinnande sätt som gav henne 

ett enormt kontaktnät”. Motståndsrörelsen dömde i augusti 1944 Jane Horney till döden. ”Hon  

beskrevs som lång, slank, rödhårig, mycket charmerande och erotoman”. 

Nyckelord och nyckelfraser är: ingen spion; äventyrlig, vacker och hade ett vägvinnande 

sätt; lång, slank, rödhårig, mycket charmerande och erotoman; 

Detta ger skildringen bilderna av: icke spionen; den risktagande unga kvinnan; den vackra 

unga kvinnan samt den danska motståndsrörelsens motbilder av den rödhhåriga femme 

fatalen och erotomanen.   

Berättelserna i media under 2000-talet 

”Misstänkt för spioneri. Svenskan Jane Horney sköts av danska 
motståndsmän”   
 

 I en artikel från 2008, häfte 2 i Allt om historia berättas det att Jane Horney anklagades av  

danska motståndsrörelsen för spioneri och likviderades i andra världskrigets slutskede. Men 

var hon verkligen skyldig är den fråga som ställs i tidskriftsartikeln?  

     I denna så förmedlas två helt motsatta berättelser om henne, dels motståndsrörelsens bild 

och dels hennes vänners. Uppgifterna om hennes utsvävande liv är både fantasifulla och 

många : 

Man påstod att hon var en äventyrare och erotoman, som levde i lyx och förförde 

både motståndsmän och nazister. Men det var de sistnämndas ärenden hon gick, 

enligt dem som trodde sig veta.  

     Det var en berättelse som passade den danska motståndsrörelsen. /..../. De sågs 

som orädda män och kvinnor som riskerat sina liv i kampen mot den nazistiska 

terrorn. Avrättningarna som de verkställde hade varit rättfärdiga, något annat gick 

inte att föreställa sig. Jane Horney var spion. Punkt slut. 

     De som kände henne ger en annan bild. Enligt den var Jane en ’pojkflicka’, 

orädd och alltid sugen på äventyr. Hon gjorde sådant som inte flickor vanligtvis 

gjorde, som att ta motorcykelkörkort och meka med bilar. Hon gick till sjöss och 

reste både till New York och till Grönland.  

     Hon gillade människor. Framför allt män. /..../. Jane Horney var lång, snygg 

och social. Otaliga män verkar ha förälskat sig i henne och hon fick flera 

äktenskapserbjudanden. 

 

 

Nyckelord och nyckelfraser är: äventyrare och erotoman; förförde både motståndsmän och 

nazister. Men det var de sistnämndas ärenden hon gick; spion; en pojkflicka, orädd och alltid 

sugen på äventyr; Hon gillade människor. Framför allt män; var lång, snygg och social och 

otaliga män verkar ha förälskat sig i henne. 
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Detta ger skildringen berättelserna om:  äventyrerskan; erotomanen; lyxhoran i tyskarnas 

tjänst och tysk spion, vilka är motståndrörelsen berättelser samt motberättelserna pojkflickan; 

den orädda och äventyrslystna unga kvinnan; den umgängeslystna unga kvinnan samt den 

attraktiva unga kvinnan.      

 

 2.2. Analys av medias berättelser om Jane Horney  

De bilder som förmedlas i media
24 om Jane Horney är de negativa: rödhåriga Jane/den 

rödhåriga äventyrerskan; den möjliga spionen; spionen; en publicitetshungrig kvinna; en 

smått ohederlig kvinna; en utsvävande kvinna; den manipulativa kvinnan; angivaren; 

stikkeren; ej något helgon; den tyska fältmadrassen; vampen; lyxhoran; lyxhhoran i Gestapos 

tjänst; horan; lögnaren; möjligen kriminell; möjligen lesbisk; erotomanen; femmefatalen och 

den rödhåriga femmefatalen; de positiva: den käcka och kamratliga flickan; icke spionen; 

icke förrädaren; den äventyrslystna flickan; den äventyrslystna unga kvinnan; den 

ömhetstörstande och romantiska unga flickan; den omsvärmade unga kvinnan; den 

hjälpsamma unga kvinnan; den positiva, spontana och raka stockholmstjejen; omtyckt av alla 

i klassen; den för sin tid mycket annorlunda flickan; den levnadsglada unga kvinnan; 

pojkfilickan; den ärliga och modiga flickan; den attraktiva unga kvinnan; den vackra unga 

kvinnan; den vackra unga flickan; den risktagande unga kvinnan samt den umgängeslystna 

unga kvinnan.    

     Enligt den kronologiska uppställningen
25

 kan jag inte se att det sker någon förändring över 

tid ifråga om de i skildringarna förekommande bilderna, utan i stort sett samma 

konstellationer återkommer under hela perioden från 1945 och fram till idag. Denna 

omständighet gäller inte endast variationerna av ord och fraser inom de negativa respktive de 

positiva beskrivningarna av henne utan även mellan dessa båda huvudkategorier, så att de 

finns med i ungefär samma förhållanden hela tiden. Med det menar jag att det således inte är 

så att de negativa bilderna under decenniernas gång skulle ha blivit färre i förhållande till de 

positiva utan relationerna mellan dem tycks bestå oförändrade. De liksom variationerna inom 

dessa båda huvudgrupper, samexisterar alltså på samma sätt under hela tiden.   

     Av bilderna i dessa tretton utvalda skildringar dominerar med knapp marginal de som 

beskriver Jane Horney på ett negativt sätt, 30 stycken. Till denna kategori räknar jag även 

                                                
24Alltså ur källmaterialets tretton skildringar. Alla i dessa skildringar förekommande bilder finns med i den här 

sammanställningen, således även deras varianter. Varje sådan bild förkommer dock här endast en gång. 
25Kapitel 2.1, s 16-27.  
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bilden ej något helgon i det utvalda textmaterialet, eftersom denna bild i sin preciserande 

funktion i förhållande till de följande positiva beskrivningarna av henne har gjorts  negativ.
26

 

Nästan lika många är emellertid de bilder som beskriver Jane Horney på ett positivt sätt, 29 

stycken.  

     Slutligen finns det i skildringarna tre berättelser som jag betraktar som neutrala 

beskrivningar av Jane Horney, d. v. s. de kan enligt min uppfattning varken betecknas som 

negativa eller positiva bilder av henne, nämligen: den för sin tid mycket annorlunda flickan; 

den risktagande unga kvinnan och den umgängeslystna unga kvinnan.
27

  

      Bland dem i de tretton skildringarna ingående elva artiklarna, intar sju en neutral hållning, 

d. v. s. det går inte att hos dem utläsa någon bestämd attityd gentemot henne. Två av de 

resterande fyra artiklarna uttrycker däremot en klart negativ, för att inte säga en klart fientlig 

attityd, nämligen artiklarna: 1945-08-31 ”Rödhåriga Jane skriver ’memoarer’”, 

Morgontidningen och 1985-10-24 ”Jane Horney i Rigsarkivet”, Politiken. De båda 

kvarvarande är då alltså de vilka uppvisar en tydligt positiv attittyd mot henne, nämligen 

artiklarna: 1955-12-29 N:r 53 ”Sanningen om Jane Horneys öde”, Svensk Damtidning och 

1965 ”Livet var hennes leksak”, Nya Damernas Värld, Monika Brilioth om sin väninna Jane 

Horney.
28

 

     Som uppställningen i början av detta kapitel således visar, finns det bland dessa bilder 

antingen de som beskriver henne i negativa ordalag, såsom den rödhåriga äventyrerskan, 

spionen och vampen eller de som beskriver henne i positiva, som icke spionen, den 

levnadsglada unga kvinnan och pojkfilickan; antingen de som fokuserar enbart på hennes 

kön, såsom den ömhetstörstande och romantiska unga flickan, den attraktiva unga kvinnan 

och den vackra unga kvinnan eller de som fokuserar enbart på hennes moral, som icke 

spionen, angivaren och stikkeren.  

     Emellertid så förekommer också de som fokuserar både på hennes kön och moral. Som 

tydliga exempel på denna grupp återfinns såväl de vilka har ett negativt innehåll som de vilka 

har ett positivt. Till den negativa kategorin räknar jag exempelsvis sådana ord och fraser som: 

lyxhoran, vampen och rödhåriga Jane/den rödhåriga äventyrerskan samt till den positiva 

kategorin sådana fraser som den hjälpsamma unga kvinnan, den positiva, spontana och raka 

stockholmstjejen och den ärliga och modiga flickan. 

                                                
26Kapitel 2.1,  s. 20.     
27 Kapitel 2.1, s. 25-27.  
28 Kapitel 2.1, s. 16-17, 23-24, 19-20, 20-21.    



29 

 

     Ifråga om rödhårig, som ingår i bilden den rödhåriga äventyrerskan ovan och som  

självfallet kan användas för att ange både mäns och kvinnors hårfärg, tycks ordet dock 

mestadels förkomma i kombinationen den rödhåriga äventyrerskan och anspelar i den 

sammanställningen, som jag uppfattar det, på kön, medan äventyrerska anspelar på moral.  

     Jag är i mina funderingar kring denna omständighet emellertid mycket tveksam om så 

också är fallet i sammanställningen den rödhårige äventyraren, ett uttryck som man f. ö. 

nästan aldrig hör. Om uttrycket ändå brukas, så uppfattas väl snarast rödhårig som en faktisk 

upplysning om vederbörandes hårfärg utan någon implicit könslig/sexuell anspelning. Vad jag 

således menar är att de associationer enligt vilka vi förbinder rödhårighet hos en äventyrerska 

med något könsligt/sexuellt men däremot inte gör det hos en äventyrare egentligen är något 

som emanerar ur våra föreställningar och förväntningar, vilka vi enligt Hirdman har förvärvat 

utifrån genussystemets logiker om män och kvinnor.
29

  

     Då det gäller intervjun med Frode Jacobsen om Jane Horney,  hör den liksom de tidigare i 

det här kapitlet ovan nämnda artiklarna ”Rödhåriga Jane skriver memoarer” samt ”Jane 

Horney i Rigsarkivet” utan tvekan till kategorin förtal. Det vore däremot  orättvist att förse 

Stellan Olssons tv-film, med detta epitet, därför att han i sin film varken anklagar henne för 

att vara tysk spion, angivare åt tyskarna, lyxhora i Gestapos sold eller sexuellt avvikande. 

Likväl dominerar i filmens skildring av Jane Horney de traditionella, för att inte säga 

fördomsfulla bilderna av kvinnor, såsom att alla deras ansträngningar går ut på att fånga 

männens gunst. I filmen framställs denna kvinna som flirtig och ytlig och dessutom som något 

av en turist i de miljöer som hon kommer till, vare sig det är Tredje rikets Tyskland, 

ockupationens Danmark eller livet i det avspärrade Sverige.
30

 Det är  m. a. o. en skildring som 

jag menar är tydligt influerad av genussystemets logiker, alltså det system av fenomen, 

föreställningar och förväntningar om män och kvinnor, hur de är och hur de beter sig, något 

som  vi enligt Hirdman bär med oss.
31

  

     Jag anser vidare att tv-filmens regissör uppenbart förefaller att ha påverkats av den nya 

vågen av spion- och agentskildringar som började uppträda under 1960-talet. Det är denna 

nya våg  som  Cronqvist visar på  i sin avhandling. Den var trend som enligt henne kom att 

innebära att mannen i mitten nu i de flesta fall  byttes ut mot en kvinna. Dessa nya spion- och 

agenthistorier skilde sig från dem under det tidigare 1950-talet på så sätt att med de kvinnliga 

spionernas och agenternas intåg i skildringarna nu i deras släptåg följde samma spioners sex- 
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och förförelsescener.
32

 Jag tänker här på de inslag i filmen där Jane Horney då hon vill uppnå 

sina syften använder sig av sin sinnliga attraktionskraft på de män som hon förför som ett 

förspel till själva effektuerandet av sina planer. 

     Mina intryck av filmen är också att Stellan Olsson tveklöst på det berättartekniska planet 

tar efter trenderna i bästa James Bondstil genom de många och hastiga scenväxlingarna från 

romantik/sex till våld och action, från våld och action till bar- och krogmiljöer och sedan från 

denna miljö  ut till nattliga uppdrag  på fientlig mark.   

     Hirdmans rön och teori återkommer nu en tredje gång i min analys och utgör ett vikltigt 

stöd för mig i  resonemanget. Som jag har förstått, förhåller det sig ju faktiskt på så vis att det 

bland många av dessa både negativt och positivt vinklade mediaberättelser om Jane Horney 

dels finns de vilka enbart fokuserar på hennes kön, såsom den attraktiva unga kvinnan, den 

ömhetstörstande och romantiska unga flickan, den vackra unga kvinnan, och pojkflickan eller 

på både hennes kön och moral, t. ex. lyxhoran, vampen, den rödhåriga äventyrerskan, den 

hjälpsamma unga kvinnan och den positiva, spontana och raka stockholmstjejen. Vad jag 

alltså menar är att Hirdmans rön och teori härvidlag förklarar att det som är gemensamt för 

alla dessa berättelser som figurerar i beskrivningarna av Jane Horney, oavsett vilken attityd 

som intas, är att de alla formuleras utifrån de föreställningar och förväntningar om vad som 

hör till det manliga respektive det kvinnliga.
33

 Detta tolkar jag som att det anses som normalt 

eller som invant för oss att tala om kvinnor i termer av exempelvis vampen, femmefatalen, den 

attraktiva unga kvinnan, den ömhetstörstande och romantiska unga flickan, den hjälpsamma 

unga kvinnan etc., därför att detta är i överensstämmelse med just våra förväntningar om 

kvinnor, våra föreställningar om hur de är, kan, ska eller bör vara, medan det däremot skulle 

betraktas som onormalt eller i varje fall som egendomligt att använda dessa ord och fraser 

eller merparten av dem för att beskriva män, eftersom sådana beskrivningar inte hör samman 

med våra föreställningar om män.    

     Om mediabilderna kan för övrigt tillfogas att dessa är uttryck för olika ”starka” 

könsuppfattningar eller inte för några könsuppfattningar alls. Utifrån den upptäckten har jag 

därför egenhändigt funderat ut följande klassifikationer:         

     Könsspecifika. Det gäller då ord som enbart tycks brukas om det ena av de båda könen. 

Det är sådana ord som t. ex. vamp, yppig och kurvig om kvinnor samt potent och viril  om     

män.  
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     Könsförstärkande. Här handlar det om ord som utan begränsning kan användas om både 

män och kvinnor och som understryker själva könet eller en könsrelaterad egenskap hos detta, 

t. ex. ord som erotoman, vacker och  attraktiv.  

Könsneutrala. Det är ord som varken är könsspecifika eller könsförstärkande, därför att 

de ingenting säger om själva könet utan bara tillför något om personen och som i likhet med 

de könsförstärkande orden utan inskränkning kan brukas om både män och kvinnor. Det är 

exempelvis sådana ord och fraser som spionen/den kallhamrade spionen, ävetyrslysten, bussig 

och klämmig samt levnadsglad. 

 

 2.3. Hypotes om en möjlig orsak till de negativa 

berättelserna    
 

 Jag har en hypotes som går ut på att det bakom den avoghet mot Jane Horney som här och 

var framträder i mediernas skildringar av henne, antingen direkt genom att attityden är   

skildringens egen eller indirekt genom att skildringen återger någon annans hållning, handlar 

om en avoghet och ibland t. o. m. om en fientlighet som jag tror i mångt och mycket har/hade 

sin grund i det faktum att hon genom sina annorlunda intressen, såsom motorer, motorcyklar, 

bilar och upptäcktsresor och sin självständighet kom att bli en utmaning mot den under 30- 

och 40-talen rådande genus/könsordningen. Det är i denna sak som jag vänder mig till 

Hirdmans rön och teori, därför att jag finner dem även i detta avseende användbara som 

förklaringsmodell. Sorgligt nog handlar det om en genusordning som består än idag, om än 

tillbakaträngd och modifierad. 

     Jag har här alltså återvänt till fyra sådana beträffande sina hållningar gentemot Jane 

Horney negativa skildringar, två svenska och två danska, skildringar vilka i dessa fall  

uttrycker  de egna attityderna.  

     I de beskrivningar som jag igen tar upp ur de tretton utvalda skildringarna, finns i tre av 

dem exempel på just dessa förtalsliknande attityder. Redan i artikeln ”Rödhåriga Jane skriver 

’memoarer’” i Morgontidningen den 31 augusti 1945 märks detta tydligt. Artikeln vill inte 

avfärda möjligheten att Jane Horney har varit spion. En kriminalintendents åsikt att hennes 

försvinnande ingår i ”ett osmakligt reklamtrick för den kommande boken” förs också fram. 

Skildringen slutar med en uppmaning till bokförläggarna, ifall detta antagande skulle visa sig 

vara sant, att inte befatta sig med en sådan kvinna.
34
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     Stellan Olssons tv-film Jane Horney, som hade premiär den 21 oktober 1985 i svt1 och 

DR1, är ett exempel om inte på förtal så ändå på en förvrängd kvinnobild där hon skildras 

som en kvinna vilken använder sitt kön som ett medel för att uppnå bestämda syften. 

Samtidigt framställs hon på traditionellt vis som att hennes primära mål är att fånga männens 

gunst. Dessa beskrivningar av henne uppvägs knappast av de scener där hon ömkar en 

gammal sjuk judisk man, som har fallit ihop på en gata i Berlin.
35

 Snarast uppfattar jag dessa 

scener som ytterligare könsschabloner om kvinnor.  

     Den 8 oktober 1985 utttalar sig Frode Jacobsen i intervjun ”Frode Jacobsen om Jane 

Horney” i Sydnytt där han framställer henne som en lyxhora i Gestapos sold med uppgift att 

förföra och pumpa danska motståndsmän i Stockholm på viktiga upplysningar. På samma 

gång försöker han även förminska hennes kapacitet genom att ifrågasätta hur mycket hon var 

värd som spion.
36

  

     Som uppenbart förtal av henne, eftersom inga som helst bevis företes, upplever jag Vagn 

Dybdahls artikel ”Jane Horney i Rigsarkivet” den 24 oktober 1985 i Politiken. Genom ett 

slags guilt by association-resonemang vill han låta påskina att Jane Horney kanske var både 

kriminell och sexuellt avvikande genom sina förbindelser med en dansk privatdetektiv som 

hade dömts för lösaktighet och stöld samt med en svensk som var hallick och 

kokainsmugglare. Som ”slutkläm” för det senare påståendet, att hon var sexuellt avvikande, 

nämner han ett rykte enligt vilket hon var lesbisk, eftersom ”hun var veninde med en 

smörrebrödsjongfru på en af DFDS´ rutedampere” (?).
37

  

       Den fråga som jag ställer mig efter den här förnyade genomgången av några av de 

negativt vinklade skildringarna av Jane Horney är: Hade det sett ut på samma sätt om det 

istället hade handlat om en man? Troligen inte, även om denne man liksom hon hade 

anklagats för  spioneri och angiveri. Vad jag menar är att de fördömanden som i  så fall då 

skulle ha fällts om honom säkerligen skulle ha varit lika hårda ifråga om de brott som han 

hade anklagats för. Däremot tror jag inte att han i övriga avseenden skulle ha avklätts all 

anständighet och värdighet, vilket skedde i Jane Horneys fall. Det är utifrån den misstanken 

som jag utgår i min hypotes, utifrån ett genusperspektiv. Det är också därför som jag för in 

Hirdman i min diskussion. Hon hävdar nämligen att då kvinnor genom sina val därmed 

överskrider gränsen mellan det kvinnliga och det manliga och annekterar männens domäner, 
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så tycks detta leda till direkt motstånd och våld, eftersom det utmanar vår genusordnings båda 

bärande principer,  isärhållandet och hierarkin.  

     I hennes resonemang finner jag härvidlag den första principen mest intressant, då jag 

menar att den erbjuder en adekvat förklaring till den hätskhet och det förtal som drabbade 

Jane Horney i och med att hon medvetet eller omedvetet utmanade sin tids genusordning p. g. 

a. sina val av intressen, sina val av arbeten och sina utbildningsplaner, vilket i sin tur även 

ledde till att hon oftast kädde sig annorlunda än de flesta andra flickor och unga kvinnor, 

något som fotografierna i min uppsats visar något av. Denna isärhållningsprincip mellan 

manligt och kvinnligt är, menar Hirdman, också idag av många betraktad som fundamental, 

därför att den ger oss vår ’psykosociala identitet’.
38

    

     Att genom resonemang försöka belägga min hypotes att orsakerna till avogheten, 

emellanåt rena hätskheten, mot Jane Horney helt eller delvis är/var en följd av hennes 

annektering av manlighetens domäner är förvisso utan tillgång till hennes brev, dagböcker 

eller andra dokument en tämligen hopplös uppgift att gå iland med. Detta har heller aldrig 

varit min avsikt med den här diskussionen, utan den har istället varit att mot slutet av mitt 

arbete få ventilera de funderingar som jag har beträffande denna hypotes. 
     

 

3. Sammanfattande analys    
 

3.1 Återkoppling till syfte, frågeställning och teori  
Syftet med min uppsats har alltså varit att undersöka hur berättelserna om eller bilderna av 

Jane Horney ser ut i media från 1945 och fram till idag. Utifrån denna avsikt har jag sedan 

formulerat följande frågeställning: 

 Vilka berättelser har förmedlats i media om Jane Horney? Hur har synen på henne 

förändrats över tid? 

 Hur ser de genus/könsuppfattningar ut som kommer till uttryck i de analyserade  

skildringarna?  

Som analytisk ram har jag använt mig av Yvonne Hirdmans rön och teori, eftersom jag 

ansåg att hennes arbete sannolikt skulle kunna tjäna som ett adekvat underlag för min 

kommande analys, något som också snart visade sig vara en riktig bedömning. 
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     I korthet kan rekapituleras att denna Hirdmans doktrin om genussystemets två bärande 

logiker bygger på de båda principerna: dikotomin/isärhållandets tabu, att manligt och 

kvinnligt inte bör blandas samt  hierarkin, att mannen är norm och därmed representerar det 

normala och allmängiltiga. Själva grunduttrycket för isärhållningen finns enligt Hirdman i 

arbetsdelningen mellan könen och i våra föreställningar om det manliga och det kvinnliga.   

     Det som min undersökning genom analysarbetet har visat är att i mediaberättelserna från 

den ovan angivna perioden, alltså fr. o. m. 1940-talet och fram t. o. m. 2000-talet, så beskrivs 

Jane Horney dels i negativa termer såsom: den rödhåriga äventyrerskan, spionen, angivaren, 

stikkeren, vampen, lyxhoran/horan och erotomanen, dels i positiva termer såsom: icke 

spionen, den ävetyrslystna flickan, den hjälpsamma unga kvinnan, den positiva, spontana och 

raka stockholmstjejen, den ärliga och modiga flickan, den vackra unga kvinnan och den 

attraktiva unga kvinnan samt dels även i neutrala termer som: den för sin tid mycket 

annorlunda flickan och den risktagande unga kvinnan. 

     Min kronologiska uppställning har dessutom tydligt visat att det inte skett någon 

förändring över tid ifråga om mediaberättelsernas bilder av henne, utan samma återkommer i 

stort sett under hela perioden från 1945 och fram till idag. Detta förhållande gäller 

variationerna av bilderna inom de negativa respektive de positiva huvudkategorierna men 

även förhållandet mellan dessa båda kategorier, så att de finns med i ungefär samma 

konstellationer under hela denna period.     

     De dominerande berättelserna i dessa tretton utvalda skildringar är således med knapp 

marginal de med en negativ beskrivning av Jane Horney, 30  stycken, medan de med en 

positiv beskrivning är 29 stycken. Till dessa tillkommer tre berättelser om henne vilka jag 

betecknar som neutrala.
39

 

     De här mediaberättelserna fokuserar antingen på hennes kön eller på hennes moral, men 

det finns också de som fokuserar på bägge. Som exempel på den sistnämnda gruppen 

betraktar jag sådana ord och fraser som: lyxhoran, rödhåriga Jane, den hjälpsamma unga 

kvinnan och den ärliga och modiga flickan.
40

  

     Till skillnad mot intervjun med Frode Jacobsen om Jane Horney och artiklarna ”Rödhåriga 

Jane skriver memoarer” samt ”Jane Horney i Rigsarkivet” vore det orättvist att beteckna 

Stellan Olssons tv-film om henne som förtal, eftersom han i den vare sig anklagar henne för 

att vara tysk spion, lyxhora i Gestapos sold eller sexuellt avvikande. Ändå dominerar de 

fördomsfulla kvinnobilderna, och  Jane Horney framställas som flirtig och ytlig. Det är m. a. 

                                                
39 Kapitel 2.2, s. 27-28.   
40 Kapitel 2.2, s. 28.   



35 

 

o. en film som jag betraktar som tydligt influerad av genussystemets logiker, alltså det system 

av fenomen som Hirdman beskriver och till vilka bl. a. hör våra föreställningar om hur 

kvinnor är.     

     Dessutom tycks Stellan Olsson uppenbart ha påverkats av den nya vågens  agentskildringar 

som framträdde på 1960-talet, en våg som enligt Cronqvist skilde sig från 1950-talets 

spionhistorier genom att mannen i mitten nu ofta var en kvinna. I och med de kvinnliga 

spionernas intåg i skildringarna följde nu i deras släptåg också dessa spioners utövande av 

sina sex- och förförelsekonster,  konster som Jane Horney ägnar sig åt i Stellan Olssons tv-

film.      

     Mina intryck av Stellan Olssons film är att han i bästa James Bondstil berättar intrigen, 

vilket sker genom snabba scenväxlingar från sex till våld och action, från våld och action till 

bar- och krogmiljöer och därifrån ut till nattliga uppdrag på fientlig mark. 

     När jag påbörjade min analys av medias berättelser, antog jag att Hirdmans rön och teori 

skulle komma att bli ett adekvat stöd i mitt resonemang, ett antagande som sedan har visat sig 

hålla.   

     Bland många av dessa, som jag har kunnat konstatera, negativt och positivt vinklade 

berättelser om Jane Horney finns det således dels de vilka fokuserar på hennes kön, t. ex. den 

attraktiva unga kvinnan, den vackra unga kvinnan och pojflickan och dels de vilka fokuserar 

både på hennes kön och moral, såsom vampen, lyxhoran, den rödhåriga äventyrerskan och 

den hjälpsamma unga kvinnan.  

     Det sätt som berättelserna om henne här formuleras på, oavsett vilken attityd som  intas, 

förklaras, menar jag, utifrån det som Hirdman säger, att grunden för själva isärhållningen inte 

bara gäller arbetsdelningen mellan könen utan även våra föreställningar och förväntningar om 

vad som hör till det manliga respektive det kvinnliga. Detta har jag tolkat på så vis att det 

betraktas som normalt, att tala om i kvinnor i termer av exempelvis vampen, den rödhåriga 

äventyrerskan, den attraktiva unga kvinnan, den ömhetstörstande och romantiska unga 

flickan samt den hjälpsamma unga kvinnan, därför att detta är i överensstämmelse med våra 

föreställningar om kvinnor, hur de är, kan, ska eller bör vara, medan det däremot skulle 

betraktas som egendomligt att använda dessa ord och fraser eller merparten av dem för att 

beskriva män, eftersom sådana beskrivningar inte hör samman med våra föreställningar om 

män.    
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3.2 Mina resultat i relation till tidigare forskning 

Som jag konstaterade beträffande forskningsläget, har fem av de sammanlagt sex böckerna i 

detta, alltså även Tore Prysers Kvinnliga spioner. Agenter i Norden under andra världskriget, 

ett annat fokus än mitt, då de alla behandlar Jane Horneys liv och slutliga öde, medan mitt 

syfte istället har varit att analysera medias bilder av henne från 1945 och fram till idag.   

     I den sjätte boken emellertid, Marie Cronqvists avhandling Mannen i mitten. Ett 

spiondrama i svensk kallakrigskultur, redogör hon bl. a. för hur dagstidningarna, 

kvällspressen och veckotidningarna hanterade efterkrigstidens spionaffärer med sådana 

”berömdheter” som spionerna Fritjof Enbom och Hilding Andersson.
41

  

     Med min egen undersökning i färskt minne av hur Jane Horney har beskrivits i medierna,   

förvånas jag då jag läser Cronqvists bok. Skälet till detta är att det i den framgår att i samma 

mediers beskrivningar av de båda spionanklagade männen, så lyser genusperspektivet här 

praktiskt taget helt med sin frånvaro. När jag jämför denna omständighet med min egen 

undersökning av hur Jane Horney har skildrats, frapperas jag av det faktum att det i hennes 

fall sannerligen inte råder någon brist på anspelningar på hennes kön.  

     Då det alltså tycks förhålla sig på det viset att det knappast finns några beskrivningar 

utifrån ett könsperspektiv ifråga om de båda spionerna Enbom och marinspionen Andersson, 

tycks det däremot vara desto uppenbarare med beskrivningar som anknyter till deras aktuella 

personliga tillstånd och moral, som anspelningarna på Enbom om ”Bristande personlig hygien 

och allmän slafsighet /, vilket/ är en tydlig indikation på opålighet” samt hans vänninans i 

pressen återgivna vittnesmål om Enboms alkolism.
42

  

     Det som enligt Cronqvist karaktäriserar 1960-talets spionberättelser är att mannen i mitten 

nu ofta är en kvinna och som exempel på detta nämner hon en svensk artikelserie i en 

veckotidning från sommaren 1963, där en ung kvinna tvingas att verka som sexspion åt den 

tjeckiska säkerhetstjänsten. Författaren hävdar att en stor del av de nu följande 

spionhistorierna handlar om kvinnliga spioner och att den gemensamma nämnaren i alla dessa 

historier är att kvinnornas spioneri har med förförelse och sex att göra. Hon nämner här   

spionartiklar från 1964 i Bildjournalen som bl. a. handlar om Jane Horney.
43

  

     Jag finner i dessa 1960-talets nya spion- och agenthistorier, som Cronqvist beskriver, 

troligen en förklaring till det sätt som Stellan Olsson i sin tv-film, Jane Horney, skildrar denna 

kvinna på. Det är en historia som ganska snart övergår till att bli en agent- och spionskildring,  

                                                
41 Kapitel 1.5, s. 13.   
42 Cronqvist, Marie,  Mannen i mitten. Ett spiondrama i svensk kallakrigskultur, Stockholm  2004,  s. 160-161.  
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en skildring som jag alltså menar sannolikt är influerad av 1960-talets spion- och agentfilmer. 

Jane Horney har i denna film gjorts till en kvinna vilken använder sig av sin sexuella 

attraktionskraft för att uppnå sina syften.
44

    

3.3 Sammanfattande resonemang om min hypotes 

I min ovan förda diskussion, menade jag att Yvonne Hirdmans resonemang är relevant, därför 

att det troligen förklarar min hypotes om orsaken till den avoghet mot Jane Horney som 

många gånger har kommit till uttryck i medierna. Min hypotes går ju ut på att det var hennes 

överskridande av dessa isärhållandets gränser som Hirdman talar om som sannolikt var skälet 

till just denna avoghet. Överskridandet bestod bl a. i  hennes självständighet parat med hennes 

intressen för motorer, motorcyklar, bilar och  upptäcktsresor. Dessa omständigheter måste ha 

tett sig både egendomliga och opassande för en ung kvinna i den stockholmska övre 

medelklassen, och måste sannolikt också ha provocerat hennes samtid och ännu in i vår egen 

tid fortsatt att göra det.   

     Min hypotes har jag alltså prövat mot Hirdmans rön och teori men utan någon ambition att 

få den belagd, bara att få mina funderingar härvidlag ventilerade, att det sannolikt var Jane 

Horneys annektering av männens domäner som var skälet till eller i varje fall mycket bidrog 

till den avoghet eller rent av den fientlighet som framträder i en del av berättelserna om 

henne. Det handlar om en avoghet eller en fientlighet där hon berövas all anständighet och 

värdighet, ett förhållande som jag anser aldrig skulle ha drabbat en man i samma situation. 

 

   

                                                                                                                                                   
43 Kapitel 1.5, s. 13-14.  
44 Kapitel 2.1, s. 22.  
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 Bild 2  Jane Horney  i  Svensk Damtidning  1955   nr  53  
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