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Abstract 
 
This thesis is a study of femininity and womanhood in two Swedish contemporary novels by Ulla 

Bjerne, Ingen mans kvinna (No Man’s Woman) from 1919 and Lilla Jälm (Young Jälm) from 1922. By 

comparing the novels, I study differences and similarities between the genres children’s literature 

and adult literature based on an analysis of the themes friendship, home, work, body and 

sexuality. The period during which the novels were released are by previous research called a 

period of transition. Swedish women had just achieved legal right to vote aswell as extended 

opportunities of work. In Swedish interwar representations of the New woman figure. She breaks 

normative rules in both real life and literature. However, the normative way of being a woman 

according to traditional constructions remains.  

By using Yvonne Hirdman’s theory of the gender system and research about 

contemporary discussions I study how the author chose to produce and relate to the normative 

femininity and womanhood, and how the characters relate to these normative views and the 

formations of the New Woman. Both main characters pushes boundaries in their “gender 

contract”, but the difference is how it is received in the novel and therefore I make two 

conclusions; Rut Jälms socially forbidden femininity in Lilla Jälm is formed into a boundlessness, 

which leads to consequences she herself cannot control. Irma Borch in Ingen mans kvinna on the 

other hand has the power to make a living aswell as being the representative of a socially 

forbidden femininity based on the concept of the New Woman.  

 

Keywords: Ulla Bjerne, The New Woman, interwar period, female writer, contemporary novel, 

femininity, womanhood, gender theory, children’s literature, girl’s stories.  
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1. Inledning: Den Nya kvinnan tar plats i en brytningstid 
 

Första gången jag kom i kontakt med författaren Ulla Bjerne (1890–1969) var genom Kristina  

Fjelkestams avhandling Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer. Modernitetens litterära 

gestalter i mellankrigstidens Sverige (2002) där kvinnotyper i mellankrigstidens romaner som tänjer på 

gränserna för kvinnligheten urskiljs och analyseras. Ulla Bjerne beskrivs enligt forskning som en 

oförtjänt bortglömd representant för den Nya kvinnan och parisbohemen, en garçonne som levde 

precis i den tid då kvinnorörelsen, kvinnlighet och rösträtt debatterades.1 Journalisten Staffan 

Tjerneld menar i en artikel över ”1918 års kvinnor” i Expressen (1984) att Bjerne i sin samtid var en 

av de kvinnliga författarna som skapade den moderna svenskan, tillsammans med andra samtida 

författare som Elin Wägner, Marika Stiernstedt och Agnes von Krusenstjerna.2 Samtidigt 

nedvärderades hennes kvinnoskildringar av samtida recensenter. I flera recensioner beskrivs 

hennes kvinnliga karaktärer som rent utav osmakliga. Vid denna insikt började mitt intresse för 

Bjerne växa och väckte min nyfikenhet om hur kvinnligheten under den här tiden diskuterades och 

kvinnotyperna ifrågasattes i litteraturen. Karaktärerna i Bjernes romaner ifrågasätter varför de aldrig 

bara får vara sig själva. Allt detta i en brytningstid när kvinnan äntligen fått rösträtt.  

 I litteraturen skildras en uppsjö av flickskap och kvinnligheter som visar upp att det 

finns många olika sätt att vara flicka och kvinna på. Samtidigt påminns läsaren ständigt om att det 

inte alltid är en självklarhet att den enskilda gestalten får ta plats. Flickor och kvinnor får i 

litteraturen ständigt normativa bilder presenterat för sig om hur de ska och bör vara vilket i sin tur 

bekräftar normerna menar Marika Andrae Rött eller grönt?: flicka blir kvinna och pojke blir man i B. 

Wahlströms ungdomsböcker 1914-1944 (2001).3  För att begripliggöra tiden som Ulla Bjerne gav ut sina 

första romaner i kommer jag nu att kort introducera den tid där den Nya kvinnan verkade i som 

en kontrast till det borgerliga traditionella kvinnoidealet.  

 I diskussionen om kvinnofrågan kring sekelskiftet 1900 fanns en strid som gällde 

innebörden av begreppet kvinnlighet: vad kvinnor är, kan vara och bör vara.4 Kvinnligheten som 

sådan hade betydelse för kvinnors villkor menar Ulla Wikander och Ulla Manns i Det evigt kvinnliga 

                                                
1 Birgitta Holm, ”Den största rörelse världen har sett”, Nordisk kvinnolitteraturhistoria [Elektronisk resurs] Bd 3 Vida 
världen : 1900-1960, Eisabeth Møller Jensen (red.), Wiken, Höganäs, 1996, 
(https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/M%C3%B8llerJensenE/titlar/NordiskKvinnolitteraturhistoria3/sida
/133/etext) ) (2020-05-25) 
2 Staffan Stjerneld, ”1918 års kvinnor”, Aftonbladet, 1984-12-04, s. 4. För ingående analys av de kvinnliga författarnas 
respektive roll och relation till den Nya kvinnan se Holm 1996. 
3 Marika Andrae Andræ, Marika, Rött eller grönt?: flicka blir kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms ungdomsböcker 1914-
1944, B. Wahlström, Diss. Uppsala : Univ., 2001,Stockholm, 2001, s. 94.  
4 Ulla Wikander, ”En utopisk jämlikhet: internationella kvinnokongresser 1878-1914”, Wikander, Ulla & Manns, Ulla 
(red.), Det evigt kvinnliga: en historia om förändring, [Ny, omarb. utg.], Studentlitteratur, Lund, 2001, s. 17. Jfr Ulla Manns, 
Kvinnofrågan 1880-1921: en artikelbibliografi, Arkiv, Lund, 1992, s. 16. Kvinnor ville i debatten från skilda utsiktspunkter 
vara med i konstruktionen av den nya ”kvinnligheten”.  
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(2001). 5 Kvinnans krav på social och politisk förändring möttes ständigt av kommentarer om den 

eviga kvinnligheten och att det handlade om biologiska skillnader mellan könen. Vad som idag 

betraktas som en självklarhet är att ”kvinnlighet” inte är beständig, utan en social konstruktion som 

är och alltid har varit föränderlig.6 Parallellt med diskussionen om kvinnofrågan skedde omvälvande 

förändringar i människors tillvaro. Sättet att leva förändrades, äktenskapet ifrågasattes och nya 

förväntningar på både män och kvinnor skapades. Ett begrepp relaterat till kvinnligheten som 

äntrade debatten, samhället, litteraturen och människorna nu behövde förhålla sig till var ”den Nya 

kvinnan”.7 Som typ klev den Nya kvinnan in i det europeiska samhället för första gången i slutet 

av 1800-talet med en emanciperande frimodighet och målsättning att arbeta och vara 

självförsörjande. Hon struntade i konventionerna och hade en förändrad syn på kön, homo-

/heterosexualitet och moral.8 Och även om den Nya kvinnan i första hand förblev ett 

storstadsfenomen fanns hon även representerad i Sverige.9 Hon framstod ofta som en skapelse i 

de högre sociala skikten, men enligt den ryska författaren Aleksandra Kollontaj skar den Nya 

kvinnan genom såväl sociala som nationella skillnader.10 Den Nya kvinnan blev till en symbol för 

moderniteten då kvinnornas närvaro/tillvaro både skapade och skapades av moderniteten. Hon blev 

under 1920-talet en legitim del av stadsbilden i form av den självförsörjande kvinnan.11 Christina 

Carlsson Wetterberg menar att i den moderna kvinnans födelse var 1900-talets första år 

motsägelsefulla angående synen på kvinnan och relationen mellan könen. Det fanns dels en diskurs 

med författaren och kvinnosaksideologen Ellen Key i spetsen som hävdade kvinnans egenart, dels 

en misogyn och kvinnofientlig diskurs färgad av den österrikiske filosofen Otto Weininger och 

                                                
5 Ulla Wikander & Ulla Manns, (red.), Det evigt kvinnliga: en historia om förändring, [Ny, omarb. utg.], Studentlitteratur, 
Lund, 2001, s. 5.  
6 Ulla Wikander, “Sekelskiftet 1900. Konstruktion av nygammal kvinnlighet”, Det evigt kvinnliga: en historia om 
förändring, [Ny, omarb. utg.], Studentlitteratur, Lund, 2001, s. 7–13.  
7 Om begreppet ”den Nya kvinnan” jfr Holm 1996; Birgitta Holm ”Det kvinnliga begärets ingenmansland”, Tvärsnitt 
nr 4 1990; Birgitta Holm, ”Det tredje könet. Studentskor i Uppsala”, [Elektronisk resurs] Bd 3 Vida världen: 1900-1960, 
Eisabeth Møller Jensen (red.), Wiken, Höganäs, 1996; Kristina Fjelkestam Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga 
lesbianer: modernitetens litterära gestalter i mellankrigstidens Sverige, B. Östlings bokförl. Symposion, Diss. Stockholm: Univ., 
2002,Eslöv, 2002; Marta Ronne, (red.) Marta Ronne, ”De Nya människorna. Bilder av kvinnor och män hos 
mellankrigstidens kvinnliga författare” i Mot normen. Kvinnors skrivande under 1900-talet, Avdelningen för 
litteratursociologi, Uppsala universitet, Uppsala, 2007, s. 45; Kristin Järvstad Den kluvna kvinnligheten: 
"öfvergångskvinnan" som litterär gestalt i svenska samtidsromaner 1890-1920, Brutus Östlings bokförlag Symposion, Eslöv, 
2008, s. 10. Järvstad har valt att istället för ”den Nya kvinnan” använda begreppet ”öfvergångskvinna” på grund av 
den ambivalens som finns kring det nya kvinnoidealet, för att visa på den komplicerade och mångtydiga tillvaron 
kvinnorna befann sig på; Sally Ledger, “The new woman and feminist fiction”, The Cambridge companion to the fin de 
siècle, Marshall, Gail (red.), Cambridge University Press, Cambridge, 2007. Internationellt sett var det enligt Sally 
Ledger den populära författaren ”Ouida” som myntade frasen ”the New Woman”.  
8 Ronne 2007, s. 45; Fjelkestam 2002, s. 38.  
9 Karin Johannisson, Den sårade divan: om psykets estetik (och om Agnes von K, Sigrid H och Nelly S), Bonnier, Stockholm, 
2015, s. 33, 36–42; Karin Johannisson, ”När Boye bytte stil” i Vi läser, 2015:3, s. 73f.  
10 Fjelkestam 2002, s. 24. Jfr Aleksandra Kollontaj, ”Den nya kvinnan”, Den nya moralen, 1979, s. 17.  
11 Ronne 2007, s. 45; Fjelkestam 2002, s. 174; Johannisson 2015, s. 37.  
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samtidigt en modern, könsneutral utformad individualitetsdiskurs.12 Under tiden för 

rösträttsrörelsen blev den Nya kvinnan en sorts kvinnokliché: karikerad i ord och bild som militant, 

stark, skrikig och okvinnlig – en vrångbild av den ”sanna” och ”riktiga” kvinnan.13 Den Nya 

kvinnan blev en populär figur i litteraturen och en del frågade sig om hon endast var en litterär 

konstruktion? Kollontaj slog ned detta antagande och menade att livet skapade de nya kvinnorna 

och litteraturen reflekterar dem.14 För en del var det dock till deras stora fasa att den Nya kvinnan 

fanns i verkligheten.15  

 Ying Toijer-Nilsson menar i Om flickor för flickor (1994) att åren kring 1920 var en 

brytningstid att vara författare i. Det fanns dubbla budskap vilket märktes i patriarkatets syn på 

kvinnan mot den Nya tidens krav på självständighet, god skolbildning och yrkesverksamhet.16 

Första världskriget har precis tagit slut, kvinnlig rösträtt införs i Sverige 1919 och den nya 

giftermålsbalken går igenom 1920. Samhällets moderniseringsprocess medförde nya möjligheter 

och roller för kvinnan.17 Kvinnans möjligheter är som synes på frammarsch, men med nya 

förhoppningar fanns också farhågor. Att överskrida gränserna för vad som ansågs passande för en 

kvinna kring sekelskiftet 1900 och åren strax efteråt var förenat med både uppoffringar och risker. 

Att kvinnorna som tidigare varit undanskymda i hemmets privata sfär alltmera började delta i det 

offentliga livet uppskattades inte av alla. Den kvinnopolitiska debatten kring sekelskiftet 1900 

präglades av en stark polarisering där radikala jämställdhetsambitioner ställdes mot en äldre syn på 

kvinnan som ett underordnat komplement till mannen. När kvinnans legala underordning hävdes 

blev istället arbetsmarknaden det nya tvisteområdet och diskussionerna fördes fram till vad 

historikern Yvonne Hirdman kallar ”hemmafrukontraktet” där den ”goda familjen” och det ”goda 

                                                
12 Christina Carlsson Wetterberg, Rummet vidgas: kvinnor på väg ut i offentligheten 1880–1940, Österberg, Eva & Carlsson 
Wetterberg, Christina (red.), Atlantis, Stockholm, 2002, s. 200. Jfr Manns 1992, s. 22f; Fram till rösträttens intåg hade 
Ellen Key varit tongivande kring kvinnofrågan och kvinnligheten i Sverige där hon uppvärderade moderskapet och 
kvinnans säregenhet.  
13 Karin Johannisson, Den mörka kontinenten: kvinnan, medicinen och fin-de-siècle, Norstedt, Stockholm, 1994, s. 24. Jfr 
Ulrika Knutsson, ”En ny tid framföds”, Kvinnor på gränsen till genombrott: grupporträtt av Tidevarvets kvinnor, Bonnier, 
Stockholm, 2004, s. 58. Knutsson exemplifierar hur August Strindberg menade att rösträttskvinnorna inte var ”sanna 
kvinnor”, samtidigt som Elin Wägner i Pennskaftet (1910) understryker hur de är ”riktiga” kvinnor.  
14 Kollontaj 1979, s. 17.  
15 Ebba Witt-Brattström, ”Det stora könskriget” Nordisk kvinnolitteraturhistoria [Elektronisk resurs] Bd 3 Vida världen : 
1900-1960, Eisabeth Møller Jensen (red.), Wiken, Höganäs, 1996, 
(https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/M%C3%B8llerJensenE/titlar/NordiskKvinnolitteraturhistoria3/sida
/133/etext) 
16 Ying Toijer-Nilsson, ”Från en brytningstid. Elisabeth Kuylenstierna-Wensters flickböcker”, Om flickor för flickor, 
1994, s. 45.  
17 Anna Williams, Tillträde till den nya tiden: fem berättelser om när Sverige blev modernt: Ivar Lo-Johansson, Agnes von 
Krusenstjerna, Vilhelm Moberg, Moa Martinson, B. Östlings bokförl. Symposion, Eslöv, 2002, s. 22. Moderniteten innebar 
urbanisering, expanderad arbetsmarknad och kvinnopolitisk aktivism där det uppstod nya roller för kvinnor. Jfr 
Christina Florin, Kvinnor får röst: kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse, Atlas, Stockholm, 2006, s. 17; 
Rita Felski The gender of modernity, Harvard Univ. Press, Cambridge, Mass.,1995, s. 2ff.  
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hemmet” vidmakthöll det borgerliga idealet.18 Mellankrigstiden menar Fjelkestam kom att handla 

om en konsolidering av nya värden snarare än om upplösning av gamla, en sammansmältning av 

offentligt och privat vilket visade sig i kvinnors strävan efter att kombinera yrke med familj.19  

 Samma år som den kvinnliga rösträtten införs i Sverige ger Ulla Bjerne ut sin tredje 

roman Ingen mans kvinna (1919). I romanen tampas huvudkaraktären författarinnan Irma Borch 

med hur hon ska vara som kvinna. Får och kan hon verkligen uppslukas av kärleken och samtidigt 

vara en självständig och självförsörjande författarinna? Romanen är skriven i den brytningstid 

Toijer-Nilsson här ovan beskriver som kluven med dubbla budskap: kvinnlighet diskuterades och 

bedömdes samtidigt som kvinnan nu fått fler möjligheter och större frihet. Den Nya kvinnan avvek 

från kvinnans konventionella normer och väckte stor uppmärksamhet genom att tänja på sitt köns 

gränser menade den internationella kvinnosakskvinnan Rosa Mayreder i Kvinnlighet, manlighet och 

mänsklighet (1910).20 Den Nya kvinnans olika varianter upprättades i tre generationer menar 

Fjelkestam, och under mellankrigstiden var det dags för den tredje att ta plats genom dess 

emanciperande lillasystrars intåg i form av bl.a. subtyperna Flapper och Garçonne, både som litterär 

konstruktion och social realitet. Den Nya kvinnan och hennes lillasystrar var ”problematiska 

gestalter” då kvinnors sexuella frihet även efter första världskriget var en laddad fråga och Keys 

idéer om kvinnans egenhet fortfarande spelade stor roll in på 1920-talet i Sverige.21  

 Tre år efter Ingen mans kvinna ger Bjerne ut romanen Lilla Jälm (1922) om den 

livsbejakande flickan Rut Jälm. Om Irma är garçonnen som tampas med sin tudelade kvinnliga 

identitet är Rut den gränslösa flickan med bohemtendenser som gör vad som faller henne in. Här 

möts läsaren av hur Ruts obotliga optimism över det fria livet bryts ned av samhällets krav och 

normer över hur en flicka ska vara. Fjelkestam menar att den Nya kvinnan befann sig inom ett 

begränsat handlingsutrymme och var tvungen att förhålla sig till det normsystem som fanns för att 

inte ses som en hotbild.22 Bjerne menar själva att Lilla Jälm är baserad på hennes egen ungdoms 

illusioner, om en drömmande flickunge som straffas hårt av verkligheten när hon inte uppfyller 

kraven för kvinnoidealet.23 Således skrev alltså Bjerne både kvinno- och flickskildringar, men ändras 

hennes sätt att skildra och framställa kvinnlighet i respektive genre? Den här uppsatsen tar avstamp 

i idén att undersöka hur detta ser ut hos Bjerne. Genom receptionen av romanerna blir det tydligt 

                                                
18 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning” i (red. Johan Svedjedal) 
Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle, 2012, s. 455-474. 
19 Fjelkestam 2002, s. 175. 
20 Rosa Mayreder, Kvinnlighet, manlighet och mänsklighet: essayer, Övers. Olga Andersson, Wahlström & Widstrand, 
Stockholm, 1910, s. 7. 
21 Fjelkestam 2002, s. 9–17, 83. Ibland anses begreppen Garçonne och Flapper utbytbara med varandra, men där 
benämningn ”flapper” ibland motsvarar en självförsörjande flicka som gör vad som faller henne in. 
22 Fjelkestam 2002, s. 29.  
23 Ulla Bjerne, Idun nr 50, 1922-12-10, s. 1210. 
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att Bjerne skrev om en enligt normen olämplig och osmaklig ny kvinnotyp, samtidigt som hon 

beskrivs som unik i sin samtid, och en pionjär av forskare och nutida skribenter. Parallellt lyser 

hennes namn med sin frånvaro i de etablerade litteraturhistoriska översiktsverken.24 Därför 

intresserar det mig särskilt mycket att i den här uppsatsen att undersöka Ingen mans kvinna och Lilla 

Jälm då det är min nyfikenhet på tiden romanerna skrevs i, och hur den formar karaktärernas 

kvinnlighet. Både Irma och Rut tampas med att få vara sig själva samtidigt som de ställs inför ett 

normativt kvinnoideal, där de aldrig okommenterat bara får vara sin egen person. I min 

undersökning vill jag studera hur de liknar och skiljer sig från varandra i relation till kvinnligheten. 

Jag vill med den här uppsatsen inte bara lyfta fram ett undanskymt författarskap, utan också belysa 

en brytningstid där kvinnlighetens olikheter sågs på med avsmak av recensenter och av samhället i 

allmänhet och tillföra något till forskningen kring skillnaden mellan ungdoms- och vuxenromaner.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här undersökningen är att utifrån ett genusperspektiv undersöka och jämföra Ulla 

Bjernes romaner Ingen mans kvinna (1919) och Lilla Jälm (1922) med hjälp av en tematisk analys för 

att svara på frågan om hur kvinnlighet skildras av samma författare i en vuxen- respektive 

ungdomsroman, och om det skiljer sig med tanke på genre. I undersökningen kommer jag att pröva 

romanerna mot genrerna vuxenroman kontra barn- och ungdomslitteratur, och specifikt 

undergenren flickboken. Min hypotes inför den här undersökningen är att Bjerne har olika sätt att 

skildra kvinnlighet i de utvalda romanerna då det historiskt sett funnits en etablerad bild av hur 

vuxenlitteratur gentemot barn- och ungdomslitteratur haft olika syften och tilltal. Därför kommer 

jag att se till likheter och skillnader vilket kan leda fram till att jag kan spåra skillnaderna mellan 

ungdom- och vuxenlitteratur. För att uppnå mitt syfte kommer jag med hjälp av undersökningen 

svara på frågorna: 1. Hur förhåller sig de kvinnliga romankaraktärerna till kvinnlighet i relation till 

de tematiska kategorierna vänskap, hem, arbete, kropp och sexualitet? 2. Vilka representationer av 

kvinnlighet skildras i romanerna? 3. På vilket sätt skiljer sig romanerna åt i framställningen av 

kvinnlighet?   

 Den tematiska uppdelningen har jag delvis hämtat från den kvinnliga 

utvecklingsromanens och flickbokens tematik. Verken kommer att analyseras i ljuset av författarens 

samtida kontext, men inte utifrån något biografiskt perspektiv. Mitt syfte är inte heller att analysera 

författarens egna intention med verket. 

                                                
24 För denna effekt jfr Anna Williams, Stjärnor utan stjärnbilder. Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 
1900-talet, Gidlund, Stockholm, 1997; Margaretha Fahlgren ”Genus och modernitet i det litterära sekelskiftet” i 
Tidskrift för litteraturvetenskap, 1997:2, s. 32. Fahlgren menar att de manliga författarnas verk i modernitetens litterära 
sekelskifte relateras till traditionen medan de kvinnliga ses som avvikande.  
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1.2 Material, avgränsning och metod 
 
Materialet i den här undersökningen består av Ulla Bjernes två romaner Ingen mans kvinna (1919) 

och Lilla Jälm (1922). Avgränsningen dras vid två romaner för att få en så omfattande analys som 

möjligt av respektive roman. Romanerna är utgivna under mellankrigstiden och skildrar sin samtid 

där Ingen mans kvinna har undersökts ett fåtal gånger men Lilla Jälm aldrig tidigare analyserats.25 Båda 

romanerna är skrivna mitt i en spännande brytningstid där begreppet den Nya kvinnan har 

etablerats, första världskriget har tagit slut, kvinnlig rösträtt införs i Sverige 1919 och den nya 

giftermålsbalken införs 1920. Det är samtidigt en tid där sedlighetsfrågan och traditionella 

kvinnlighetsideal fortfarande diskuteras i Sverige. Bjernes författarskap är relativt outforskat och i 

artiklar omtalas och lyfts desto oftare hennes explicit biografiska romaner. Kristin Järvstad 

poängterar i Den kluvna kvinnligheten: "öfvergångskvinnan" som litterär gestalt i svenska samtidsromaner 

1890–1920 (2008) att Bjerne är ett exempel på författare som belyses på grund av sina intressanta 

biografier än sin verksamhet som skönlitterära författare.26 Valet av Ingen mans kvinna och Lilla Jälm 

menar jag blir därför särskilt intressant och täcker de luckor som finns i forskningen. 

 Jag kommer pröva romanerna utifrån genreuppdelning vuxenroman och 

ungdomsroman, och då specifikt flickbok. Ingen mans kvinna är en vuxenroman där 

huvudpersonen tituleras som kvinna och som av en recensent beskrivs som en ”riktig 

kvinnobok”.27 Lilla Jälm beskrivs som en ungdomsskildring om en ”flickunge” där 

huvudkaraktären tituleras som flicka och ”den lilla”.28 Även om Lilla Jälm inte uttryckligen på 

omslag eller med en underrubrik, vilket var vanligt men inte nödvändigt, benämns som en 

”flickbok” väljer jag att pröva den mot flickboksgenren.29 

 Undersökningens metod kommer att utgöras av en jämförande tematisk studie 

utifrån kategorierna vänskap, hem, arbete, kropp och sexualitet. I analysen av hur kvinnligheten 

                                                
25 Samtidsromaner från mellankrigstiden utgör en ”vit fläck på den litteraturhistoriska kartan” menar Fjelkestam 
2002, s. 10. 
26 Kristin Järvstad, Den kluvna kvinnligheten: "öfvergångskvinnan" som litterär gestalt i svenska samtidsromaner 1890-1920, 
Brutus Östlings bokförlag Symposion, Eslöv, 2008, s. 231. 
27 F.V., ”Ett par damromaner” i Aftonbladet, 1919-12-01. 
28 Bjerne 1922, s. 1210. Jfr Hilda Jacobsson, Jag var kvinna. Flickor, kärlek och sexualitet i Agnes von Krusenstjernas tidiga 
romaner, Makadam förlag, Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2018, Göteborg, 2018, s. 12-20. Jacobsson 
poängterar att vara ”en liten kvinna” är ett vedertaget begrepp som bl.a. används i L. M. Alcotts flickskildring Little 
Women (1868) vilket korrelerar till ”lilla” i Bjernes titel Lilla Jälm.  
29 Att använda ordet ”flickbok” på omslag och underrubrik var vanligt, men inte nödvändigt för att klassas som 
flickbok menar Birgitta Theander i Till arbetet!: yrkesdrömmar och arbetsliv i flickboken 1920-65, Makadam, Göteborg, 
2017, s. 10. Jfr Ann Boglind & Anna Nordenstam, Från fabler till manga 1: litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på 
barnlitteratur, Första upplagan, Gleerups utbildning, Malmö, 2015, s. 15. Boglind och Nordenstam belyser hur den 
idag ikoniska flickskildringen Little Women först inte fick någon särskild kategori utan benämndes först som flickbok 
under 1900-talet. Liknande skedde med Ester Blenda Nordströms En Rackarunge (1920) menar Jacobsson. Hon 
exemplifierar även att Agnes von Krusenstjernas tidiga romaner befinner sig i ett ”flickbokens gränsland”, mellan 
ungdoms- och vuxenlitteratur, då de inte givits ut som ungdomslitteratur men ändå förknippats med flickläsare i 
mottagande och forskning. Se Jacobsson 2018, s. 20. 



 10 

gestaltas kommer tyngdpunkten att ligga på de kvinnliga huvudkaraktärerna, men jag kommer 

även att belysa några av de kvinnliga bi-karaktärerna. För att analysera romanerna kommer jag att 

utgå från mina teoretiska utgångspunkter tillsammans med referenser och forskning utifrån mina 

tematiska kategorier som tar avstamp i den litterära modernitetens och mellankrigstidens Sverige, 

samt anknyta till tidens debatt och diskussioner. För att i några fall stärka min egna analys 

använder jag mig av forskning kring annan litteratur som på ett eller annat sätt relaterar till 

Bjernes verk. 
 

1.3 Författaren Ulla Bjerne (1890-1969) 
Eftersom Ulla Bjerne är relativt outforskad som författare kommer jag här att ge en kortare 

introduktion. Ulla Bjerne, egentligen Cecilia Gully Ohlson senare även Bjerne-Biaudet, (1890-1969) 

föddes och växte upp i Söderhamn och flyttade till Paris på 1910-talet för att bli författare, och 

vägen dit gick via kontorsjobb i bl.a. Malmö och Köpenhamn.30 Hon beskrivs som en av de Nya 

kvinnornas ”ungkarlsflicka”, garçonnen, med sin särpräglade stil i kostym.31 I en spalt över ”Julens 

författare” i Aftonbladet (1919) beskrivs hon som ”Kvinnan som gör vad som faller henne in” 

tillsammans med en skarp karikatyrteckning.32 Illustratören Lars Fuhre, men också släkting till 

Bjerne själv, menar i ”Ulla Bjerne och Capri” att hon var pionjär på flera områden, som stil-ikon, 

författare, levnadskonstnär och sällskapsmänniska.33 Efter första världskrigets slut gifte hon sig 

med läkaren Leon Biaudet och bosatte sig i den finska småstaden Lovisa.34   

 Författaren och pedagogen Margit Åström menar i artikeln ”Den Ulla jag kände” i 

Horisont (1973) att Bjernes liv var ”uppbyggt kring det barnsliga beslutet” att bli författare genom 

att leva i den parisiska bohemmiljön.35 Debutromanen Mitt andra jag gavs ut 1916 på ett mindre 

förlag, men efter 1920 övergick hon till Albert Bonniers förlag och hon kom att ge ut 27 verk under 

sin livstid där några var under pseudonym.36 Boel Hackman menar i sin biografiska artikel att Bjerne 

var en förvaltare av den borgerliga romanens tradition, men en förnyare angående ämnesval med 

författaren Colette som inspiration. Vidare menar Hackman, med grund hos Bjerne själv, att hon i 

sin tur inspirerat författare som Agnes von Krusenstjerna till romansviten Fröknarna von Pahlen 

                                                
30 Margit Åström, ”Den Ulla jag kände”, Horisont 1973:6, s.20; Ann-Christine Snickars, ”Skriva i kostym” i 
Svenskbygden, 1996, 75:1, s. 6-9.  
31 Johannisson 2015, s. 41.  
32 Pencil, ”Julens författare” i Aftonbladet, 1919-11-25, s. 17.  
33 Lars Fuhre, ”Ulla Bjerne och Capri, Sällskapet San Micheles vänner medlemsblad 31, 2018  
(http://sanmichelesvanner.org/website/wp-content/uploads/2018/05/Medlemsblad-31.pdf) s. 13.  
34 Boel Hackman, ”Cecilia Gully (Ulla) Bjerne”, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, 2018-03-08, 
 www.skbl.se/sv/artikel/UllaBjerne  
35 Åström 1973, s. 24. Jfr Alexandra Borg ”denna vita ödslighet” i Vagant, 2004:1, s. 66-67.  
36 Bjerne använde pseudonymerna Lars Doll (Getingboet, 1938) och Ali Frost (Det andra ansiktet, 1951). 
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(1930–1935).37 Trots sin rikliga litterära produktion menar många att Bjerne fallit i glömska, att hon 

istället var en legend under sin livstid.38 Att hon fallit i glömska menar Huldén beror på att hennes 

författarskap var något ojämt, vilket han styrker med en hänvisning till att hon själv utelämnar titlar 

från sin repertoar i artiklar.39 Idag finns Bjernes totala utgivning digitaliserad som E-böcker från 

Albert Bonniers Förlag, där några titlar utkommit i nyutgåva så sent som år 2020. Därför kan ordet 

”bortglömd” år 2020 bli lite missriktat, även om jag såklart också menar att hon är värd att 

uppmärksammas mer.  

 Ulla Bjerne dog 1969 i Lovisa och är begravd på Sandudds begravningsplats i 

Helsingfors. Hennes dagböcker, korrespondens och kvarlämnade papper finns idag i Ulla Bjernes 

samling på Handskriftsavdelningen vid Åbo akademis bibliotek. Samlingen ägs av Svenska 

litteratursällskapet i Finland. 

 

1.4 Romanerna och deras mottagande 

Ingen mans kvinna (1919) är en samtidsroman som utspelar sig i Köpenhamn och på landsbygden på 

Nordsjälland. Huvudkaraktären Irma Borch är en självständig och självförsörjande författare som 

slits mellan konsten, kärleken och kvinnonormen. Hon rör sig i dekadenta konstnärskretsar på 

kaféer i huvudstaden tillsammans med sin väninna frånskilda Magda Larsen. I romanen behöver 

Irma välja på konsten eller kärleken, vilket utmynnar i att hon flyttar ut på landet för att arbeta med 

nästa roman. Hon slits mellan kärleken till löjtnanten Ulf Werne och sitt konstnärliga arbete men 

väljer till sist kärleken. Romanen slutar dock med att Ulf dör i en flygolycka och Irma förblir ensam. 

Förutom att det är en konstnärsskildring är det också en samtidsskildring, om efterkrigstiden, 

urbaniseringen och moderniseringen. I företalet till romanen av bemöter Bjerne den kritik hon anar 

att hon kommer att få angående det osedliga innehållet. Romanen får ganska dålig kritik och 

innehållet och tematiken beskrivs som ”fruntimmerspjollrig” och omodernt. En ”riktig 

kvinnobok” menar en skribent som menar på att Bjerne ger uttryck för känslan i romanen:”…det 

finns en levande människa i den, en liten kvinna som skriker och sprattlar och känner.”40 Romanen 

befinner sig i den tidsperiod som Kristin Järvstad kallar ”öfvergångsperioden” där kvinnliga 

författare i stor utsträckning undersöker fenomen som äktenskap, kärlek och sexualitet.41 I 

Fjelkestams analys av romanen definierar hon romanen som den första svenska kvinnliga 

konstnärsromanen. De tidiga konstnärsromanerna med kvinnlig huvudkaraktär beskriver en 

                                                
37 Hackman 2018. 
38 Anders Huldén, ”Ulla och Léon – anteckningar kring Villa Biaudet” i Nya Argus, 1995:9–10, s. 211.  
39 Huldén 1995, s. 214. I Vem och vad (1967) nämner Ulla Bjerne bara 17 böcker från sitt författarskap, där hon 
utelämnar både Ingen mans kvinna (1919) och Lilla Jälm (1922) (http://runeberg.org/vemochvad/1967/0047.html)  
40 F.V. 1919. 
41 Järvstad 2008, s. 10.  
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process som utmynnade i att Konsten eller konstnärinnan själv måste offras. Men detta mönster 

bryter Bjerne då hon låter mannen offras ”på konstens altare” istället för kvinnan, vilket Fjelkestam 

menar påvisar den kvinnliga konstnärsromanens födelse.42  

 Lilla Jälm (1922) är uppdelad i tre delar; ”Drömmen om livet”, ”Verkligheten” och 

”Verklighetens seger”, där respektive del representerar tre olika skeden i prästdottern Rut Jälms liv 

och hur hennes tankar kring livet förändras ju äldre hon blir. Rut drömmer om framtiden, yrke och 

arbetsliv, och frihet och flyttar från barndomshemmet till Kvistad för att försörja sig själv som 

kontorsflicka men vill egentligen arbeta som skådespelare. På grund av sitt gränslösa levnadssätt 

behöver hon flytta från sitt pensionat och till sist lämnar hon staden för Stockholm där hon flyttar 

in hos sin moster Hedda och börjar arbeta som skådespelare. Hon blir kär i en fattig arkitekt som 

behöver pengar för att åka till sanatorium vilket innebär att Rut säljer sig till direktör Landby för 

att skaffa pengar till honom. Romanen slutar med att vare sig arkitekten eller Landby, vars barn 

hon nu bär, vill gifta sig med henne och hon lämnar Stockholm för Berlin tillsammans med moster 

Hedda. Romanens mottagande kan ses som något spretigt där den dels beskrivs som en 

”småstadsskildring” och en historia som har mer innehåll än vad som syns på ytan.43 Men främst 

är kritiken hård och romanen beskrivs som torftig, schablonmässig, ”osmaklig”, naiv och 

”kväljande” om en urartad kvinnotyp.44  Recensenterna menar att motivet familjeflicka med 

bohemanlag som vill bryta sig ut från den borgerliga ramen är uttjatat ämne och ingenting för den 

kvinnliga frigörelselyriken. Av signaturen F.V. beskrivs Rut  dock som en flicka som gör det mer 

eller mindre omöjliga inom det konventionella samhällets gränser, och inte bryr sig om vad andra 

säger om henne. Recensenten poängterar att ingen samtida svensk författarinna är lika estetisk och 

kvick utan att bli konstlad i sitt språk som Bjerne. F.V menar att Bjerne skildrar det som faktiskt 

intresserar den livliga unga kvinnan. 45 

 
1.5 Tidigare forskning 
 
I det här avsnittet kommer jag att redogöra för tidigare forskning om författaren Ulla Bjerne, 

de genrer jag prövar romanerna mot och diskussionen kring jämförelsen mellan barn- och 

ungdomslitteraturen gentemot vuxenlitteraturen. Det här gör jag för att ge en bakgrund och 

för att visa vilken plats min undersökning får i forskningen om Bjerne.  

 

                                                
42 Fjelkestam 2002, s. 73. 
43 ”En ny bok av Ulla Bjerne”, Söderhamns tidning, 1922-09-23; F.V. Biblioteksbladet, 1923, 
http://runeberg.org/biblblad/1923/0097.html, (Hämtad: 2020-01-04) 
44 ”Kvinnobohemen i sin urartning” i Göteborgs dagblad, 1922-12-19, s. 8; ”Ulla Bjerne Lilla Jälm, Bonniers förlag” i 
Svenska dagbladet, 1922-12-07, s. 14. 
45 F.V., ”Konst och litteratur” i Aftonbladet, 1922-11-11, s. 13.  
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Ulla Bjerne 
Ulla Bjerne är en tämligen outforskad författare och i dagsläget finns det en begränsad 

vetenskaplig forskning tillsammans med en del artiklar kring henne och hennes författarskap. I 

det här avsnittet kommer jag främst fokusera på den vetenskapliga forskningen, men också 

nämna övriga artiklar som skrivits om henne. Av de romaner jag analyserar i den här uppsatsen 

finns tidigare forskning om Ingen mans kvinna men inte Lilla Jälm. Fjelkestam analyserar Ingen mans 

kvinna i sin avhandling Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer: modernitetens litterära 

gestalter i mellankrigstidens Sverige där hon konstaterar att romanen är den första svenska kvinnliga 

konstnärsromanen.46 I avhandlingen analyserar Fjelkestam den balansgången som finns i att både 

vara kvinna och konstnär då den kvinnliga konstnären tydligast utmanar den könkomplementära 

doxans konstruktioner av kvinnlighet. Hon nämner Lilla Jälm i relation till modernitetens 

huvudstäder då Rut i slutet av romanen reser till Berlin, men utvecklar inte analysen på samma sätt 

som med Ingen mans kvinna.47 Kristin Järvstad belyser Bjernes romaner Dårarnas väg (1917), Blodets 

krav (1920) och Mitt andra jag (1916) i Den kluvna kvinnligheten. ”Öfvergångskvinnan” som litterär gestalt i 

svenska samtidsromaner 1890-1920 (2008) och menar att Bjernes sätt att skildra det kvinnliga begäret 

är unikt bland tidens kvinnliga romankonst.48 Utifrån Järvstads undersökning framkommer att 

Bjerne kan inkluderas till de kvinnliga författare som diskuterade begreppen kvinna och 

kvinnlighet, och att synen på dessa skilde sig mellan författarna. Alexandra Borg menar i ”’denna 

vita ödslighet’: Om utanförskapet i Ulla Bjernes Mitt andra jag” i Vagant (2004:1) att kvinnorna i 

Bjernes romaner överskrider nationella såväl som traditionellt kvinnliga gränser, de är ”unga femme 

fatales, emanciperade kosmopolitiska ungkarlsflickor”.49 Lisbeth Larsson hänvisar i ”Att skriva sitt 

jag i världen” i Nordisk kvinnolitteraturhistoria till Bjerne som självbiografisk författare och belyser 

hennes bohemiska liv som garconne som Bjerne illustrerar i sin självbiografiska serie Livet väntar 

dig (1955), Den glada otryggheten (1958) och Botad oskuld (1961).50 I ”Den största rörelse världen har 

sett” i Nordisk kvinnolitteraturhistoria (1996) menar Birgitta Holm att Bjerne är den ”oförtjänt 

bortglömda representanten för parisbohemen och den nya kvinnan”.51 Boel Hackman har 

publicerat två biografiska artiklar om Bjerne: I Svenskt kvinnobiografiskt lexikon och i Märkvärdiga 

svenska kvinnor: 200 kvinnor som förändrat våra liv (2019), där hon menar att Bjerne var en pionjär i 

gestaltningen av en modern kvinnlig erfarenhet och introducerade den kvinnliga vagabonden i 

                                                
46 Fjelkestam 2002, s. 11. 
47 Fjelkestam 2002, s. 71–74.  
48 Järvstad 2008, s. 83-84.  
49 Borg 2004, s. 67. 
50 Lisbeth Larsson, ”Att skriva sitt jag i världen” i Nordisk kvinnolitteraturhistoria [Elektronisk resurs] Bd 3 Vida världen : 
1900-1960, Eisabeth Møller Jensen (red.), Wiken, Höganäs, 1996. 
(https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/M%C3%B8llerJensenE/titlar/NordiskKvinnolitteraturhistoria3/sida
/233/etext) 
51 Holm 1996.  
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svensk litteratur.52 Ingen mans kvinna analyseras i studentuppsatserna ”Hon ville oändligheten”. Analys 

av den nya kvinnan och konstnärskapet som motiv i Ulla Bjernes Ingen mans kvinna, (2002) av Miranda 

Lindelöw och I ensamhetens rum. En motivstudie av den skrivande kvinnan gestaltad i romanerna Ingen mans 

kvinna, Kärlek i Europa och Grand final i skojarbranschen (2016) av Hanna Hörnberg.53  

 Flertalet skribenter och journalister skriver fram Bjernes privatliv som något 

originellt, och vad som blir tydligt är att många gånger lyfts detta fram före hennes litterära verk 

även om intentionen är att det ska handla om författaren Bjerne. Journalisten Anne Lingebrandt 

sammanfattar denna belägenhet i en ”Under strecket” (2019) om hur ”[h]ennes färgstarka person 

i viss mån kommit att överskugga hennes litteratur, och hennes verk viftats bort som ytligt”.54 

Margit Åström gör t.ex. ett personligt porträtt av Bjerne i artikeln ”Den Ulla Bjerne jag kände” i 

Horisont (1973) där utgångspunkten för Åström är att förstå Bjerne genom hennes verk.55 Också 

journalisten Anders Huldén gör i ”Ulla och Léon – anteckningar kring Villa Biaudet” i Nya Argus 

(1995) en levnadsteckning.56  Kulturjournalisten Ann-Christine Snickars belyser i ”Skriva i kostym” 

i Svenskbygden (1996) aspekten av att skriva under pseudonym, med tanke på Ulla Bjernes olika 

pseudonymer.57 Tilläggas kan att Lars Fuhre belyser Bjernes liv och litterära verksamhet i artikeln 

”Ulla Bjerne och Capri” i medlemsbladet för San Micheles vänner.58  

 

Vuxenromanen och några underkategorier 
I det här avsnittet kommer jag att belysa några relevanta underkategorier till den vuxenlitterära 

genren utifrån tidigare forskning. I den kvinnliga romankonsten från 1890 och framåt skedde det 

en betydande utvidgning ämnesmässigt. Den borgerliga romanen har vuxit fram i ett växelspel med 

den läsande kvinnan. Det är fortfarande i stort sett enbart kvinnor från medelklassen som skriver 

romaner och detta innebär också att det oftast är kvinnor från detta samhällsskikt som 

                                                
52 Boel Hackman, ”Ulla Bjerne” i Märkvärdiga svenska kvinnor. 200 kvinnor som förändrat våra liv, 2019, s. 29; Hackman 
2018. Boel Hackman, Stockholms universitet, har i skrivande stund ett pågående forskningsprojekt om bl.a. Ulla 
Bjerne.  
53 Miranda Lindelöw, ”Hon ville oändligheten”. Analys av den nya kvinnan och konstnärskapet som motiv i Ulla Bjernes Ingen 
mans kvinna, Kandidatuppsats framlagd vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 2002. Hanna 
Hörnberg, I ensamhetens rum. En motivstudie av den skrivande kvinnan gestaltad i romanerna Ingen mans kvinna, Kärlek i Europa 
och Grand final i skojarbranschen, Kandidatuppsats framlagd för akademin för lärande, humaniora och samhälle, 
Högskolan i Halmstad, 2016. Därtill finns ytterligare två studentuppsatser som behandlar litterära verk av Bjerne: 
Åsa Sarachu, Tusen motstridiga röster. Tvära kast, djupa tröstlösa lidanden, och extrema sinnestillstånd i noveller av Ulla Bjerne, 
kandidatuppsats framlagd för institutionen för genus, kultur och historia, Södertörns högskola, 2005 och Alexandra 
Borg, Tankegångar. Staden och stadsvandringen hos Maria Sandel, Elin Wägner och Ulla Bjerne 1908–1924, Magisteruppsats 
framlagd vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 2004. 
54 Ann Lingebrandt, ”En frihetstörst som inte borde få fall i glömska”, Svenska dagbladet, 2019-12-08, s. 22.  
55 Åström 1973, s. 20.  
56 Huldén 1995, s. 215.  
57 Snickars 1996, s. 6.  
58 Fuhre 2018, s. 14.  
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porträtteras.59 Samtidsromaner om kvinnor under första decennierna av 1900-talet klassades ofta 

som underhållningslitteratur och som ”tendensromaner” menar Fjelkestam.60 En vanlig kategori 

som den kvinnliga samtidsromanen kategoriseras som är begreppet ”emancipationsroman”, en 

genre som på ett medvetet sätt formulerar feministiska frågeställningar och ställer kvinnopolitiska 

idéer under debatt.61 Den ideala emancipationsromanen från början av 1900-talet handlade ofta om 

att förena en realistisk skildring av en modern yrkeskvinnas liv med ett romantiskt lyckligt slut.62 

Emancipationsromanen förekommer även som underkategori till den litterära genren 

utvecklingsroman menar Kristin Järvstad i Att utvecklas till kvinna: studier i den kvinnliga 

utvecklingsromanen i 1900-talets Sverige (1996) där hon undersöker kvinnliga utvecklingsromaner från 

tidigt 1900-tal och framåt.63 Genren utvecklingsroman går enligt Carina Lidström i Sökande, spegling 

metamorfos: tre vägar genom Maria Gripes skuggserie (1994) att följa tillbaka till Augustinus bekännelser, 

och tog under romantiken en mer inåtvänd karaktär som ibland kallas för ”bildningsroman”. 

Distinktionen mellan begreppen utvecklingsroman och bildningsroman anser Lidström går ut på 

att den första skildrar ett mer biologiskt förutbestämt förlopp, och den senare ett mer 

individrelaterat och viljestyrt skeende.64  

 Utvecklingsromanen skildrar enligt Lidström hur en ung människa bryter upp från 

ett liv, ofta en barndoms- eller ungdomstillvaro, eller en situation där något vitalt saknas. 

Huvudpersonen börjar söka efter det saknade, vilket ofta framställs som okänt eller ouppnåeligt. 

Genom prövningar och erfarenheter vinner hjälten (som traditionellt sett är en man) den mognad 

som krävs för att återgå till ett vuxenliv eller en stabil situation. 65 En form av vanligt förekommande 

sökande är efter saknade värden som vinns i den offentliga världen och på det själsliga planet. 66 

Sökandet i den kvinnliga utvecklingsromanen är ofta efter en plats att tillåtas existera på, vilket ofta 

sammanfaller med en lämplig man att gifta sig med anser Lidström. Vidare utspelar sig oftast den 

                                                
59 Järvstad 2008, s. 8. Jfr Lisbeth Larsson, ”Den farliga romanen”, Nordisk kvinnolitteraturhistoria Bd 2 Fadershuset : 
1800-talet, Møller Jensen, Elisabeth & Hjordt-Vetlesen, Inger-Lise (red.), Wiken, Höganäs, 1993 
(https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/M%C3%B8llerJensenE/titlar/NordiskKvinnolitteraturhistoria2/sida
/319/etext) 
60 Fjelkestam 2002, s. 182–183.  
61 Fjelkestam s. 175. 
62 Margaretha Fahlgren, Yvonne Hirdman, Ebba Witt-Brattström, ”Erotik, etik och emancipation. Om 1920-talets 
nya kvinna, Marika Stiernstedt och emancipationsromanen”, Nordisk kvinnolitteraturhistoria Bd 3, 1996. 
https://litteraturbanken.se/forfattare/MollerJensenE/titlar/NordiskKvinnolitteraturhistoria3/sida/373/etext). 
63 Kristin Järvstad, Att utvecklas till kvinna: studier i den kvinnliga utvecklingsromanen i 1900-talets Sverige, B. Östlings 
bokförl. Symposion, Diss. Lund : Univ. Stockholm, 1996, s. 10, 14f. Utvecklingsromanen inte är epokbunden och 
finns i flera andra undergenrer, som bl.a. äktenskaps-, kärleks- och emancipationsroman, där kategorierna är delar av 
utvecklingen. 
64 Carina Lidström, Sökande, spegling, metamorfos: tre vägar genom Maria Gripes skuggserie, Symposion graduale, Diss. 
Stockholm: Univ., Stockholm, 1994, s. 53.  
65 Lidström 1994, s. 51. Jfr Järvstad 1996, s. 9; Borg 2004, s. 70. I den klassiska bildningsromanen finner vi oftast en 
manlig hjälte som i sin ungdom bryter upp från hemmet och ger sig ut i världen. 
66 Lidström 1994, s. 52. Utvecklingsromanen kulminerar många gånger i en kris där huvudpersonen upplever 
meningslöshet, men upplöses då personen i ett ögonblick upptäcker sin rätta kallelse och identitet. 
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kvinnliga utvecklingsromanen inte på samma sätt som den manliga ute i samhället, utan är i högre 

grad bunden till hemmet.67  

 Bildnings- och utvecklingsromanen har influerat ungdomslitteraturen på vilket Lydia 

Wistisen i sin avhandling Gångtunneln: urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890–2010 (2017) 

anser att resan eller utvecklingen kan innebära en befrielse från familjen, sökandet efter en egen 

position och en mognadsprocess. Ett typexempel på bildningsroman för unga menar Wistisen är 

när en karaktär lämnar hemmet och flyttar till en storstad som en främling.68  

 En kategori nära utvecklingsromanen för unga poängterar Lidström är 

”adolescensromanen” där de typiska motiven bl.a. kan vara alienation från samhället, konflikt med 

föräldrarna, kärleksbesvikelser, uppbrott från hemmet och ett sökande som innebär möten med 

nya människor och idéer med en utgång som oftast är olycklig. Kategorin menar hon liknar de 

äldre kvinnliga utvecklingsromanerna och kan i sitt avståndstagande från de etablerade 

konventionerna likna den sociala protestromanen i lika hög grad som utvecklingsromanen.69  

 Kristina Fjelkestam betraktar i Det sublimas politik: emancipatorisk estetik i 1800-talets 

konstnärsromaner (2010) konstnärsromanen som en annan tydlig släkting till såväl bildnings- och 

utvecklingsromanen.70 Konstnärsroman som sådan brukar beskrivas som en roman om en 

konstnär, med ursprung i 1800-talets Frankrike.71 De tidiga konstnärsromanerna med kvinnlig 

huvudkaraktär beskriver en process som enligt Fjelkestam (2002) utmynnade i att Konsten eller 

konstnärinnan själv måste offras.72 Det kvinnliga skapandet skildras som ett dilemma mellan livet 

och konsten som en slags spänning som tillslut tillintetgör kvinnan. Genren karakteriseras därför 

av en kombination av det estetiska och politiska konstaterar Fjelkestam.73 

 
Ungdomslitteratur och flickboken som genre 
I det här avsnittet kommer jag redogöra för barn- och ungdomslitteraturens undergenre 

”flickboken”. Flickboken som sådan, en läst, kritiserad och omdiskuterad genre som historiskt sett 

inte givits någon högre litterär status, försvann som kategori i mitten av 1900-talet då den slogs 

                                                
67 Lidström 1994, s. 56. Jfr Sandra M. Gilbert, Susan Gubar, The madwoman in the attic: the woman writer and the nineteenth-
century literary imagination, Yale University Press, New Haven, 1979, s. 83f.  
68 Lydia Wistisen, Gångtunneln: urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890-2010, Ellerströms, Diss. Stockholm: 
Stockholms universitet, 2017, [Lund], s. 32-33.  
69 Lidström 1994, s. 56-57.  
70 Kristina Fjelkestam, Det sublimas politik: emancipatorisk estetik i 1800-talets konstnärsromaner, Makadam, Göteborg, 
2010, s. 40.  
71 ”konstnärsroman”, 
Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konstnärsroman (hämtad 2020-03-04) 
72 Fjelkestam 2002, s. 73. 
73 Fjelkestam 2010, s. 43, 50. s 
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ihop till den könsneutrala ungdomsromanen.74 Flickboken behandlades därefter enligt Birgitta 

Theander i Älskad och förnekad. Flickboken i Sverige 1945-65 (2006) med förakt och många 

vanföreställningar spreds om flickboksgenren.75 I det här avsnittet kommer jag att hänvisa till 

ungdomslitteraturens definition och flickbokens tidigare forskning tillsammans med en beskrivning 

av genrens historia och tematik. 

 Ungdomslitteratur menar Ann Boglind och Anna Nordenstam i Från fabler till manga 

2 (2016) är ingen egen genre, utan består av litterära texter av olika slag, stil och komplexitet, oftast 

skrivna av vuxna för unga läsare som övergripande ofta har en speciell ton och språk, ett slags 

vardagsspråk och samtidsslang med uttryck och förkortningar, och speciella teman och motiv.76  

Typiska drag för ungdomsromanen kan vara identitetsupplösning, ångest, oro och kluvenhet inför 

framtiden, vilket även är en del av modernitetens estetik.77 Wistisen beskriver ungdomslitteraturen 

som kluven och med dubbla avsikter då den som litteratur både vill roa och förströ, men också 

utbilda och fostra. Definitionen och syftet kan också grundas i den intention som ligger bakom 

verkets tillkomst eller i den funktion verket fått. Historiskt sett har genren varit föränderlig till 

vilken flera subtyper kan knytas, t.ex. flick- och pojkbok.78  

 Under 1800-talet började böcker för unga delas in efter kön i pojk- och flickböcker. 

Det kan förklaras eftersom det vid den här tiden var billigt att trycka böcker vilket medförde att 

bokmarknaden expanderade. 79 Flickboken som genre växte fram ur den borgerliga familjeromanen 

och rådgivnings- och uppfostringslitteraturen från 1800-talets mitt. Den skulle utgöra lämplig och 

viktig läsning för den välbärgade borgarklassens flickor för att förberedas inför äktenskap, 

familjebildning och modersrollen.80 Flickboken skrevs oftast av kvinnliga författare, och handlade 

om flickor och unga kvinnor, avsedd för kvinnliga läsare vilket ofta annonserades på omslagen med 

                                                
74 Andrae 2001, s. 14. Jfr Anna Williams Från verklighetens stränder: Agnes von Krusenstjernas liv och diktning, Bonnier, 
Stockholm, 2013, s. 68; Theander 2017, s. 9. Den nya ideologin tillät inte längre separata böcker för flickor och 
pojkar, och istället efterfrågades en könsneautral ungdomsbok.  
75 Birgitta Theander, Älskad och förnekad: flickboken i Sverige 1945-65, Makadam, Diss. Lund : Lunds universitet, 
2006,Göteborg, 2006, s. 21-27. 
76 Ann Boglind & Anna Nordenstam, Från fabler till manga 2: litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på 
ungdomslitteratur, Första upplagan, Gleerups utbildning, Malmö, 2016, s. 7-10. I begreppet inryms även romaner som 
ursprungligen skrivits för vuxna, t.ex. Anne på Grönkulla (1909). 
77 Wistisen 2017, s. 26.  
78 Wistisen 2017, s. 21f. För beskrivning av övergången till det könsneutrala begreppet ungdomsroman jfr s. 23-27 
och 42-43. 
79 Boglind och Nordenstam 2016, s. 12.  
80 Ann Boglind och Anna Nordenstam Från fabler till manga 1. Litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på 
ungdomslitteratur, 2015, s. 89. Jfr. Boel Westin, ”Flickboken som genre”, Om flickor för flickor: den svenska flickboken, 
Rabén & Sjögren, Stockholm, 1994, Andrae 2001, s. 14f; Williams 2013, s. 68; Wistisen 2017, s. 57. 
Rådgivningslitteraturen var en yrkesvägledning för unga kvinnor som såg arbetet som en förberedelse för ett 
framtida liv som fru och mor. Samtidigt hade en omförhandling börjat av denna syn på flickor, vilket bl.a. går att läsa 
om i Gerda Meyersons Flickor emellan (1890). 
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undertitlar som ”läsning för unga flickor”.81 Flickboken definieras enligt forskning genom sitt kön 

och avgränsar sin publik med begreppet flicka som utgörs av båda polerna barn och kvinna. 82 

Flickbokens tematik utgjordes oftast av flickor och unga kvinnor utifrån ett kvinnligt perspektiv.  

Traditionella motiv menar Lena Kåreland i Möte med barnboken: linjer och utveckling i svensk barn- och 

ungdomslitteratur (1994) är bl.a. skildringar utifrån de förväntningar som finns på deras könsroll med 

fokus på vardagslivet i hemmet.83 En väluppfostrad flicka skulle lära sig allt om den intima sfären 

och allt skulle ske på ett behärskat och innerligt sätt, aldrig i utåtriktad i en slags ”jag-

framställning”.84 Förutom hemmets intimsfär kan typiska teman för flickboken utgöras av familj, 

utvecklingen från flicka till kvinna, känslor, kärlek, förälskelse och väntan på den ”rätte” mannen i 

en borgerlig miljö, äktenskap – men också flickans väg till utbildning, studier, arbete och yrkesval 

vilket gör genren bred med ett varierande utbud, tematik och utformning.85  

 Under mellankrigstiden var flickbokstraditionen en del av det moderna samhället. 

Samtidigt var samtida litteraturforskare och kritiker skeptiska till flickboken då den ansågs närmast 

skadlig för läsaren.86 Redan under slutet av 1800-talet kritiserades flickboken för sin 

schabloniserade ytlighet och verklighetsförfalskning, men böckerna fortsatte ändå att följa det 

traditionella mönstret.87 Den nedvärderande kritiken mot flickboken fortsatte under nästintill hela 

1900-talet från både forskare och litteraturkritiker som såg på genren med förakt och kom med 

skarpa varningar. Under 1960- och -70 talet dominerades forskningen av ett starkt ideologikritiskt 

perspektiv, där många menade att ”flickboken skulle dö”. Forskare kritiserade hur flickorna bl.a. 

                                                
81 Boglind och Nordenstam 2015, s. 89. Jfr. Andrae 2001, s. 14; Lars Furuland, Mary Ørvig, Sonja Svensson, 
Furuland, Lars & Ørvig, Mary, Ord och bilder för barn och ungdom 3 Ungdomslitteraturen: historik, kommentarer, texturval, 
Rabén & Sjögren, Stockholm, 1994, s. 16; Westin 1994.s. 11–13.  
82 Westin 1994, s. 10. Jfr Birgitta Josefsson, ”Läsning för unga flickors hjärta och förstånd” i Kvinnornas 
litteraturhistoria, Del 2/1900-talet. Red Holmqvist, Ingrid och Witt-Brattström, Ebba, Stockholm: Författarförlaget, 
1983, s. 251; Boglind och Nordenstam 2015, s. 89. 
83 Lena Kåreland, Möte med barnboken: linjer och utveckling i svensk barn- och ungdomslitteratur, Natur och kultur, Stockholm, 
1994, s. 117. Motivet hade grund i den borgerliga familjeromanen där flickan skulle anamma drag som tyst, arbetsam, 
lydig med känsla för plikt i hemmet i egenskap av kvinna. Pojkboken hade istället berättelser som skildrade äventyr 
och livet utanför hemmet. 
84 Inger-Lise Hjordt-Vetlesen, ”Modernitetens kvinnliga text”, Nordisk kvinnolitteraturhistoria, 2011-01-04, 
(https://nordicwomensliterature.net/se/2011/01/04/modernitetens-kvinnliga-text/); Birgit Mortensen, ”Kvinnlig 
randexistens” i Nordisk kvinnolitteraturhistoria (https://nordicwomensliterature.net/se/2011/01/04/kvinnlig-
randexistens/) (2011-01-04) 
85 Wistisen 2017, s. 44 Jfr Theander 2017, s. 11, 14; Kåreland 1994, s. 116f; Westin 1994, s. 25-42. Den 
heterosexuella relationen var den vanligaste inom flickboksgenren menar Westin. 
86 Jacobsson 2018, s. 16. Jfr Eva von Zweigbergk, ”Barn- och ungdomslitteraturen tar nya former 1900–1950” i 
Barnboken i Sverige 1750-1950, Rabén & Sjögren, Stockholm, 1965, s. 434-437. Zweigbergk förklarar det som att de 
samtida forskarna och kritikerna, bl.a. Ellen Key, Gurli Linder och Marie-Louise Gagner själva aldrig hade upplevt 
en tonårsbok, utan hade gått direkt på vad som senare skulle bli klassikerna under sin uppväxttid och därför insåg 
man inte behovet av övergångslitteratur. 
87 Kåreland 1994, s. 117. L.M. Alcotts Little Women (1868) kan idag därför ses som den första flickboken på grund av 
att den har flickbokens alla drag menar Kåreland. 
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skildrades som passiva på ett drömlikt och mönsterliknande sätt, pläderande för en upprustning av 

familjesituationen och uppvärdering av moderskapet inom kvinnorollen.88 

 Under 1990-talet skedde ett tydligt paradigmskifte i den svenska 

flickboksforskningen, med antologin Om flickor för flickor (1994) i spetsen, där flera forskare bidrog 

med en nyläsning av flera flickböcker, och nu med en positiv syn.89 Forskningen menade att genren 

inte var könsideologisk konservativ till sin natur, utan iscensatte patriarkatets värderingar vilket 

påvisar att de äldre flickböckerna endast förhöll sig till den dominerande strukturens tillåtna form.90 

Flickboken kan ses som att den skildrar och speglar sin tids villkor och möjligheter för flickor och 

unga kvinnor, vilket karakteriseras som en kvinnlig utvecklings- och bildningsroman.91 

 Under 2000-talet är det fortsatta intresset för flickboken ett faktum och forskning av 

bl.a. Birgitta Theander har visat hur flickboken inte alls var så schabloniserad som den tidigare 

forskningen slagit fast, utan att självständighet och yrkesliv även skildras i äldre flickböcker där det 

fanns en stor spännvidd i hjältinnornas val av sysselsättning. Theander konstaterar att forskning 

visar att flickboken speglar samtida samhällsutveckling, men ibland också en mer emanciperande 

bild än kvinnans verklighet.92 Flickboken kunde spegla sin tids ideologi av flickans utveckling 

samtidigt som den både kunde skildra och kritisera den traditionella vägen till äktenskapet.93 

Forskning har visat att det i svenska flickböcker från 1900-talets början fanns kvinnliga äventyrare, 

självständiga, modiga och handlingskraftiga flickor, därför kunde genren under mellankrigstiden 

både handla om det goda hemmet och den självständiga flickan där ett typiskt motiv var den 

moderna flickan som ”ägnade sig åt något” och flickor som gjorde uppror mot konventioner.94 

Toijer-Nilsson menar i ”Flickgestalten i ungdomslitteraturen – föregångare eller samhällsspegel?” 

i Kvinnor och skapande. En antologi om litteratur och konst tillägnad Karin Westman-Berg, (1983) att den 

moderna flickboksflickan ofta framställs som en banbrytande föregångare i jämförelse med tidens 

                                                
88 Andrae 2001, s. 46–47. Jfr Gunilla Domellöf, När den rätte kommer. En undersökning av svenska flickböcker från 1930-
talet, Umeå: Institutionen för litteraturvetenskap, Umeå universitet, 1979, s. 9; Britt G. Hallqvist, ”Askungens 
önskedröm” i Bonniers Litterära Magasin (1951); Sonja Svensson ”Barn och ungdomslitteraturen fram till 1920” i Den 
svenska litteraturen IV, 1989, s. 222; Eva von Zweigbergk, ”Barn- och ungdomslitteraturen tar nya former 1900–1950” 
i Barnboken i Sverige 1750-1950 (1965), s. 434; Eva Adolfsson, ”Kvinnosynen i svenska flickböcker från åren 1920–
25”, Hertha 1972:6, s. 9. 
89 Eva Wahlström, Fria flickor före Pippi: Ester Blenda Nordström och Karin Michaëlis: Astrid Lindgrens föregångare, Makadam, 
Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2011,Göteborg, 2011, s. 42. Samtidigt ifrågasätter denna forskning 
uppdelningen mellan könen. 
90 Andrae 2001, s. 47. Jfr Westin 1994, s. 12. Wahlström 2011, s. 37. 
91 Westin 1994, s. 13. 
92 Theander 2017 s. 314.  Theanders visar i sin studie samhällets utveckling sedd genom flickböckerna och hur 
flickbokens flickor är medvetna om vad som gäller i arbetslivet, där t.ex. utseendet ofta är viktigare än betyg när de 
söker nytt jobb. Jfr Kristin Hallberg, “”Att vara sig själv: det kvinnliga språket hos några flickbokspionjärer”, Om 
flickor för flickor / Ying Toijer-Nilsson och Boel Westin (red.) 1994, s. 61; Lena Kåreland, ”Flickböckernas författare 
föregrep framtiden”, Under strecket, Svenska dagbladet, 2018-01-08.  
93 Williams 2013, s. 68.  
94 Toijer-Nilsson 1994, s. 49, 51.  
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kontext. Den första moderna flickan i litteratur för unga anser hon är den frimodiga, självständiga 

och ”pojkaktiga” Jo March i L. M. Alcotts Little women (1868). Tematiken som berörde uppror mot 

konventionen var populär bland de tidiga flickbokshjältinnorna menar Toijer-Nilsson. Men vid en 

analys av denna typ av revolt poängterar hon att det är viktigt att ha i åtanke att samma typ av 

uppror förlorar sitt berättigande i takt med att samhället förändras.95 

 Flickan och flickans erfarenheter i litteraturen har i den samtida forskningen i Sverige 

bl.a. manifesterats i nätverket FlickForsk! initierat av Eva Söderberg och Mia Österlund och inom 

forskningsområdet kallat ”Flicktion”. 96 Under hösten 2020 hålls den internationella konferensen 

”Conceptions of Girlhood Now and Then: ’Girls’ Literature" and Beyond” med fokus på 

flickböcker av Centre for Childhood Research in Literature, Language and Learning (CHILLL) vid 

Linnéuniversitetet tillsammans med Svenska barnboksinstitutet och Dawn Sardella-Ayres, doktor 

i barnlitteratur vid University of Cambridge. 

 

Skillnaden mellan vuxen- och barn- och ungdomslitteratur 

Eftersom jag kommer att jämföra två genrer kommer jag här se till tidigare forskning, definitioner 

och diskussioner kring jämförelsen mellan barn- och ungdomslitteraturen gentemot 

vuxenlitteratur.  

 Hur barnlitteratur definierats och särskilts från vuxenlitteratur har länge diskuterats 

och undersökts inom forskning. Definitionen av barnlitteratur beskrivs ofta som komplex och 

abstrakt, men den mest vedertagna definitionen är att det handlar om böcker utgivna speciellt för 

barn skrivna av vuxna. Den didaktiska barnlitteraturen var länge dominerande men vid sekelskiftet 

1900 uppkom stark kritik mot den rent uppfostrande litteraturen där man efterfrågade att 

barnlitteraturen också skulle vara konstnärlig av bl.a. Ellen Key.97 Hon menade också att unga skulle 

läsa den ”riktiga” litteraturen istället för specialskriven. Den här diskussionen visar menar Maria 

Andersson i Att bli människa: barn, sedlighet och kön i Amanda Kerfstedts, Helena Nybloms och Mathilda 

Mallings författarskap 1880-1910 (2010) på att det fanns överlappningar mellan det barn- och 

vuxenlitterära fältet.98 Vissa menar att det funnits en vedertagen fast tradition kring skrivandet inom 

                                                
95 Ying Toijer-Nilsson, ”Flickgestalten i ungdomslitteraturen – föregångare eller samhällsspegel?”, Kvinnor och 
skapande: en antologi om litteratur och konst tillägnad Karin Westman Berg, Författarförl., Stockholm, 1983, s. 246-247. Jo 
March önskan om att vara pojke var ”nödvändigt och tidsbetingat” då endast pojkar vid den här tiden fick vara 
djärva och uppfinningsrika och hade möjlighet att utveckla sina egenskaper. 
96 Åsa Warnqvist, Flickans århundrade? Generationsskiftet i den svenska barn- och ungdomslitteraturen under 2000-
talet”, Konstellationer: festskrift till Anna Williams, Alexandra Borg (red.), Gidlunds förlag, [Möklinta], 2017, s. 145.  
97 Boglind och Nordenstam 2015, s. 8-11. Jfr Lena Kåreland Skönlitteratur för barn och unga: historik, genrer, termer, 
analyser, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015, 99-100. Ellen Key pläderade för att unga istället skulle läsa den 
”riktiga” litteraturen. 
98 Maria Andersson, Att bli människa: barn, sedlighet och kön i Amanda Kerfstedts, Helena Nybloms och Mathilda Mallings 
författarskap 1880-1910, Makadam, Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2010,Göteborg, 2010, s. 27.  
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barn- respektive vuxenlitteraturen, men att det ibland är svårt att dra exakta linjer för hur och på 

vilket sätt saker skildras i respektive genre. Det finns även forskning kring själva särskiljandet 

mellan genrerna, där det även finns dem som bekräftar likheter och gränsöverskridningar mellan 

genrerna.99 Det forskare menar varit barn- och ungdomslitteraturens särart är det historiska syftet 

att lära ut och uppfostra den unga läsaren och vara ett hjälpmedel eller redskap för att ge dem den 

bild av sig själva som de vuxna tyckte var lämplig både hemma och i offentligheten, samt utefter 

respektive kön.100 Barnlitteraturen anses också ambivalent med dubbla budskap: barnet och den 

vuxna. Barnboksförfattare anses ofta ha ett ansvar på ett annat sätt än författare för vuxna, därför 

menar forskare att de har svårare att bryta mot tidens litterära och didaktiska former och ideal som 

slås fast av samtidens debatt.101 Att författare skriver på ett annat sätt för barn menar Ulf Boëthius 

i Konsten att berätta för barn (1996) inte är särskilt konstigt. 102 Eva von Zweigbergk menar i Barnboken 

i Sverige 1750-1950 (1965) att litteraturarterna står i ett närmast motsatsförhållande. Hon menar att 

barn- och ungdomslitteraturens grundbetingelse tillskillnad från vuxenlitteraturen är att de bärs 

upp av en positiv anda och ”slutar lyckligt” medan vuxenlitteraturen genomandas ångest och 

negativism.103 I barnlitterära texter är det även vanligt att berättaren särskilt fokuserar på 

karaktärernas utseende och egenskaper. Lena Kåreland exemplifierar detta i Flicktion. Perspektiv på 

flickan i fiktionen (2013) där hon menar att flickans utseende alltid har spelat stor roll i böcker för 

flickor.104 

 Utgivningshistorien visar dock att gränserna mellan barn- och ungdoms- och 

vuxenlitteratur var flytande under decennierna runt sekelskiftet, men att föreställningen om vad 

som var lämplig litteratur för unga var under såväl debatt som förändring menar Maria Andersson 

i ”Att finna sin plats: kvinnlighet och samkönat begär i Helena Nybloms ’Sju flickor’ ” i I litteraturens 

underland: festskrift till Boel Westin (2011).105 Många författare under 1900-talets början valde även att 

växla mellan båda litteraturarterna i sitt skrivande.106 Men om författare som skrev för både barn 

och vuxen, och vilka konsekvenser som denna växelverkan fick för sekelskiftets litteratur, har 

                                                
99 Jfr Ulf Boëthius, ”Barnlitteratur och vuxenlitteratur” i Konsten att berätta för barn, Ann Banér (red.),1996, s. 7. 
Boëthius menar att vissa forskare förnekar en särart, där andra menar att det är en ”adaptionsfråga”, det vill säga hur 
texterna anpassas till de tänkta läsarna. Jfr Vivi Edström, Barnbokens form: en studie i konsten att berätta, 2. uppl., Rabén 
& Sjögren, Stockholm, 1994, s. 14.  
100 Göte Klingberg, Den tidiga barnboken i Sverige: litterära strömningar, marknad, bildproduktion, 1998, s. 13., 19. I den 
tidiga litteraturen fanns en tanke på barndomen som en förberedelsetid inför vuxenlivet, vilket gav en prägel på 
tidens barnlitteratur. Jfr Andrae 2001, s. 14. Begrepp som blir relevanta att utgå ifrån när det handlar om litteratur för 
unga menar hon är socialisation, internalisering och uppfostran. 
101 Kåreland 2015, s. 92-96. Jfr Ying Toijer-Nilsson, artikel ”Litteratur om barnböcker”, Samlaren, 1972, s. 187l   
102 Boëthius 1996, s. 9.  
103 Zweigbergk 1965, s. 438.  
104 Lena Kåreland Flicktion. Perspektiv på flickan i fiktionen, Malmö: Universus Academic Press, 2013, s. 230. 
105 Maria Andersson, ”Att finna sin plats: kvinnlighet och samkönat begär i Helena Nybloms "Sju flickor"', I 
litteraturens underland: festskrift till Boel Westin., S. 132-141, 2011, s. 133.  
106 Andersson 2010, s. 21-22.  
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tidigare endast diskuterats i begränsad utsträckning menar Andersson.107 Andersson (2006) menar 

att författare som skrev för både barn och vuxna runt sekelskiftet 1900 tenderade att anpassa sina 

åsikter och uppfattningar efter om det var skrivet för barn eller vuxen.108 Andersson exemplifierar 

detta i en artikel som belyser författaren Amanda Kerfstedt, som skrev för både barn och vuxna i 

början av 1900-talet. I ”Moderskap och emancipation. Den kvinnliga sjukligheten i Amanda 

Kerfstedts barn- och vuxenlitteratur” i Tidskrift för litteraturvetenskap (2006:2) undersöker Andersson 

en barnbok och vuxenroman av Kerfstedt och analyserar hur författaren förhåller sig i respektive 

genre. Andersson konstaterar att när man lägger Kerfstedts barn- och vuxentexter sida vid sida 

framkommer att åsikter kring ett ämne kan riktas åt olika håll i de två litteraturarterna och att 

motivet i romanerna används för olika syften. 109 

2. Teoretiska utgångspunkter 
 
I det här avsnittet kommer jag att klarlägga hur jag positionerar mig till analysmaterialet och 

introducera ett antal begrepp och teorier som jag kommer använda mig av i min undersökning.  

 

Att jämföra olika genrer 
Jag utgår från att det finns en etablerad skillnad mellan den barnlitterära texten och vuxenromanen 

utifrån de perspektiv jag berört i avsnittet ”Tidigare forskning” där min utgångspunkt är att det går 

att utröna att författare som skriver för både barn och vuxen kan ha olika ställningstaganden i 

respektive genre. I min jämförelse kommer jag att utgå från genrernas definition och 

bakomliggande syfte inför analysens slutdiskussion men främst se till hur författaren förhåller sig 

till ämnet.  

 

Att undersöka kvinnligheten 
Vad menar jag med ”kvinnlighet”? Frågan om kvinnligheten, dess natur och stabilitet, och i 

förlängningen dess betydelse för kvinnors villkor var aktuell för det tidiga 1900-talets kvinnor. 

Ständigt möttes deras krav på social och politisk förändring av kommentarer om ”den eviga 

kvinnligheten”. Med begreppet ”kvinnlighet” menar jag därför inte den anatomiska skillnaden 

mellan könen, utan jag avser något som är kulturellt betingat. Karin Johannisson menar i Den sårade 

divan (2015) att 1900-talets första hälft utgörs av världar av kvinnligt gränsöverskridande där det 

historiskt sett funnits allt för snävt definierade kvinnligheter och en subtil process där kvinnor 

                                                
107 Andersson 2010, s. 22. 
108 Maria Andersson ”Moderskap och emancipation. Den kvinnliga sjukligheten i Amanda Kerfstedts barn- och 
vuxenlitteratur” i Tidskrift för litteraturvetenskap (2006:2), s. 70. 
109 Andersson 2006, s. 68, 70. 
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anammar andras syn på vad och hur det är att vara kvinna.110 Jag utgår i den här undersökningen 

från tanken om kvinnligheten som skapad och normerad av mellanmänskliga relationer med 

utgångspunkt i Ulla Wikander och Ulla Manns i Det evigt kvinnliga (2001) där de menar att man inte 

kan tala om att något är ”evigt kvinnligt” utan att göra detta till en förenkling och till en norm för 

hur en kvinna bör vara; man bidrar därmed själv i sin tid till att skapa eller befästa vad som är 

”kvinnligt”.111 De menar att det är historien som lär oss vad som t.ex. varit ”kvinnligt” konnoterad 

syssla i en tid ansetts som ”manlig” i en annan. I min tematiska undersökning utgår jag från ett 

genusperspektiv, vilket innebär att jag kommer att undersöka hur föreställningen om kvinnlighet 

och det kvinnliga upprätthålls eller bryter mot den rådande normen. Därmed vill jag positionerna 

mig utifrån att jag kommer utgå från att det under början av mellankrigstiden finns en normativ 

och traditionell kvinnlighet, sprungen ur idealet från den borgerliga familjen.112  

Min förståelse av genus, kön och kvinnans underordning utgår till största del från 

Yvonne Hirdmans teori om ”genussystemet” utifrån den senaste versionen av hennes artikel 

”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning” och Genus – om det stabilas 

föränderliga former (2001). Med hjälp av teorin om genussystemet förstås könsuppdelningen som en 

dynamisk struktur som ger upphov till mönstereffekter, d.v.s. en ordningsstruktur av kön. I detta 

finns förståelsen om kategorierna man och kvinna, och att manligt och kvinnligt ”görs” och skapar 

föreställningar och sociala praktiker, där i isärhållandets princip av könen uppvärderar och 

legitimerar den manliga normen. Jag utgår från Hirdmans modell där könsuppdelning i 

genussystemet präglar den sociala gemenskapen och reglerar vår syn på manligt och kvinnligt. Den 

ena principen isärhållandets princip handlar om vad kvinnor och män kan och får göra. Den andra 

principen har att göra med makt. Utifrån Hirdmans teori om genussystemet kommer jag att 

använda mig av hennes begrepp ”genuskontrakt”. Hirdman menar att genussystemet reproducerar 

för varje samhälle och historisk tid ett dynamiskt ”genuskontrakt”, vilket reglerar för hur män och 

kvinnan agerar på ett kulturellt, socialt och personligt plan. Det kan handla om konkreta 

föreställningar om hur de olika könen ska vara mot varandra i t.ex. arbetet, i kärleken, i språket, i 

gestalten/den yttre formen, vilka kläder som är tillåtna, hur långt håret ska vara o.s.v.113 Med ett 

                                                
110 Johannisson 2015, s. 19–22. 
111 Wikander 2001, s. 5-14. Jfr Maria Bergom-Larsson i Kvinnomedvetande. Om kvinnobild, familj och klass i litteraturen, 
1976, s. 243. Min utgångpunkt är jämförbar med Simone de Beauvoirs maktteori ur La deuxiéme sexe (1949) där hon 
menar att könsskillnader inte grundar sig på biologiska fakta inte är socialt konstruerade fenomen: ”man föds inte till 
kvinna, man blir det”. 
112 Andrae 2001, s. 15. Jfr Jfr Johannisson 2015, s. 228. Borgerligheten som modell grundat i den borgerliga familjen 
placerade kvinnan i hemmet, mannen i offentligheten. Ordningen befästes under 1800-talet genom urbanisering, 
industrialisering och marknadsekonomins framväxt. Idealet höll i sig fram till 1950-talet. 
113 Hirdman 2012, s. 455-474. Med förståelsen om ”genuskontrakt” inom genussystemet går det enligt Hirdman att 
föreställa sig kvinnor i historien och deras roll, hur kvinnan definierats som den andra, och att denna maktrelation 
mellan könen haft en fundamental betydelse för historiens händelseutveckling. 
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sådant här perspektiv kan därför kvinnans roll i hennes tids genussystem analyseras för att 

undersöka i vilken grad hennes öde bestäms av de förväntningar som fanns på henne, d.v.s. vilket 

”genuskontrakt” hon har. Hirdman menar hur olika genuskontrakt bytt av varandra under det 

svenska 1900-talet, där åren 1920–1965 utgörs av ”hushålls- och husmorskontraktet”.114 Kvinnans 

arbete i hemmet betonades i 1920 års nya äktenskapslagstiftning, och innebar att från statligt håll 

uppvärdera kvinnors arbete i hemmen och bidrog därmed till att förstärka hemmafrunormen.115 

Parallellt med detta moderniserade stereotypa genuskontrakt pågår den begränsade integrering av den 

Nya kvinnan, där normerna syns ännu tydligare när man betraktar kvinnan mot det normativa 

kontraktet under denna tid.116 Hirdmans teori om genussystemet menar jag är användbar för en 

litterär analys trots att teorin handlar om historisk verklighet och inte om litteratur. Jag kommer 

inte att hävda något om den faktiska tiden utifrån romanerna, utan istället fokusera på det 

genussystem och genuskontrakt som finns inom romanerna. Utifrån Hirdmans teori om 

genuskontrakt kommer jag därtill att använda mig av tidigare angränsande forskning för analysen 

utifrån Hirdmans genuskontrakt.  I exempelvis min analys av kvinnligheten i relation till hemmet 

utgår från föreställningen om hemmet som en privat och kvinnlig sfär, och den offentliga som 

manlig, utifrån tanken på genuskontrakt.117 Till min hjälp för att se till genuskontraktet kring 

hemmet kommer jag att förankra analysen i tidigare forskning och diskurs kring hemmet och 

kvinnan utifrån romanernas samtid. 

Utifrån teorin om genuskontrakt kommer jag även att utgå från att det i romanens 

inneboende kontext finns en normativ och given sexualitet. Men för att undersöka hur karaktärer 

förhåller sig till och bryter mot den normativa sexualiteten kommer jag integrera och använda mig 

av begreppet queer/skev från queerteorin för att skriva fram och belysa vad som skaver mot den 

rådande normen. Här kommer jag att utgå från Tiina Rosenbergs sätt att beskriva queera läsningar 

i Queerfeministisk agenda (2002) tillsammans med Mia Franck i Frigjord oskuld. Heterosexuellt 

mognadsimperativ i svensk ungdomsroman (2009).118 Queera läsningar fokuserar på det ”queera läckaget” 

i en uppenbar heterosexuell kultur och vill visa att kulturen inte är heterosexuell utan snarare 

                                                
114 Yvonne Hirdman, Genus: om det stabilas föränderliga former, 1. uppl., Liber, Malmö, 2001, s. 147-152.  
115 Yvonne Hirdman, Jenny Björkman och Urban Lundberg, Sveriges historia. 1920-1965, Norstedt, Stockholm, 2012, 
s. 78.  
116 Hirdman 2001, s. 151-152. Jfr Yvonne Hirdman, “Tjugotalet och den svåra kärleken”, Den socialistiska hemmafrun 
och andra kvinnohistorier, 1992, s. 171. Den fria kvinnan fanns inom ett begränsat skikt som skapade sig en kvinnlig 
offentlighet inom områden som inte var hotfulla för männen: kultur. Denna bild av möjligt kvinnoliv fanns och är 
den matris efter vilken den Nya kvinnan formades under. 
117 Jane Rendell, s. 103.  
118 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda, Bokförlaget Atlas, Stockholm, 2002, s.118-128. Det finns inga skarpa 
gränser i den queera läsningen menar Tiina Rosenberg utan det queera kanar in och ut, mellan och bredvid, över och 
under kategorier för kön/genus och sexualitet. 
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heteronormativ.119 Franck menar att begreppet queer/skev kan användas för att tolka hur det queera 

går utanför det normativa och synliggöra det motstånd som finns i texten. 120  

Ett begrepp som jag kommer att använda mig av i relation till genuskontrakt är 

sociologen Beverley Skeggs begrepp ”respektabilitet” där jag utgår från tanken på att hålla sig till 

genuskontraktet innebär att vara respektabel. I Att bli respektabel (2000) analyserar Skeggs ett antal 

kvinnor från arbetarklassen och definierar vad det handlar om att vara respektabel.121 Skeggs teori 

poängterar vikten av att markera sin ställning i samhället genom om en strävan efter respektabilitet. 

Den kvinnliga kroppen har förväntningar på sig och kontrolleras av samhällets normer. Således 

speglar kroppen karaktären menar Skeggs där en respektabel kropp innehar tecken som skiljer den 

från en icke-respektabel.122 Att vara respektabel handlar om att bli en ”viss sorts kvinna”.123 Utifrån 

och med hjälp av Hirdman och Skeggs teori kommer jag i undersökningen även att konstruera och 

använda mig av begreppen Passande och Opassande som en förlängning av begreppet respektabilitet 

där jag jämför karaktärerna med det normativa idealet för kvinnan.124  

 I undersökningen utgår jag från uppfattningen av att synen på en kvinnokropp 

varierats historiskt och kulturellt. Mitt fokus på kroppen antar därmed ett feministiskt perspektiv 

med förståelsen att dess symboliska värde som konstruerat.125 Med utgångspunkt i Maud Eduards 

Kroppspolitik. Om moder Svea och andra kvinnor (2007) kommer jag att utgå från att kvinnan ofta vacklar 

mellan att uppfattas som människa eller kvinna, att det inte går att vara båda samtidigt. Kvinnan 

förknippas med kön, kropp och sexualitet, och mannen med människa. Detta innebär att om 

kvinnan vill bli betraktad som människa måste hon följaktligen förneka sin kropp. Kvinnokroppen 

ses menar Eduards som en (o)naturlig avvikelse och därmed ett problem, som måste regleras 

politiskt för att kvinnor ska kunna ta plats i det offentliga, där kvinnokroppen ständigt uppfattas 

som tillgänglig för män och som ett föremål för fantasier och begär.126 Tillsammans med Eduards 

                                                
119 Rosenberg 2002, s. 118. 
120 Mia Franck, Frigjord oskuld: heterosexuellt mognadsimperativ i svensk ungdomsroman, Åbo akademi, Åbo, 2009,. 21-24. Jfr 
Adrianne Rich 1980,” Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existance”, Signs vol 5:4, s. 650. 
121 Beverly Skeggs, Att bli respektabel: konstruktioner av klass och kön, Daidalos, Göteborg, 2000, s. 161-163. Att bli 
respektabel innebär bl.a. att man visar upp femininitet genom sitt utseende och sitt beteende.  
122 Skeggs 2000, s. 133.  
123 Skeggs 2000, s. 12, 157-158, 253. Skeggs menar att respektabilitet handlar om skam, och att inte vara respektabel 
är att ha lågt socialt värde och svag legitimitet. Medvetenheten om respektabiliteten är ett tydligt tecken på att man 
tillhör en lägre klass.  
124 Jag har förståelse om att Skeggs framförallt använder begreppet respektabilitet för att undersöka klass och att inte 
vara respektabel innebär att ha lågt socialt värde och legitimitet. Men genom hennes övergripande teorier vill jag sätta 
begreppet i en vidare kontext och se vad som händer när jag applicerar det på Bjernes litterära verk. 
125 Eva Lena Bergström, Maud Landby Eduards, Hillevi Ganetz, Ingrid Hokmquist, Tove Holmquist, Anne-
Charlotte Lindhult, Kristina Lundgren, Ulla Manns, Karin Wahlström, Laurie Weinstein, Ebba Witt-Brattström, 
annica Öhrner, ”Från redaktionen”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 4: 1991, s. 1.  
126 Maude Eduards, Kroppspolitik: om moder Svea och andra kvinnor, [Ny utg.], Atlas, Stockholm, 2012, s. 16ff. 
Begränsningar i kvinnors handlingsutrymme traditionellt hänförs till den biologiska kroppen och kvinnors naturliga 
uppgifter. Underordning historiskt har gestaltats i kvinnors kroppar, vilket i sin tur bekräftar och legitimerar 
könsmaktsordningen. 
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premiss kommer jag mot bakgrund av Mia Francks resonemang i Frigjord oskuld. Heterosexuellt 

mognadsimperativ i svensk ungdomsroman (2009) att uppmärksamma skildringen av kropp i relation till 

kvinnan där kroppen är avgörande för en individs självuppfattning. Genom att urskilja och uppfatta 

att kroppen inte motsvarar idealet motarbetar den hennes position som flicka/kvinna. Kroppen 

menar Franck är i centrum i utforskningen av kvinnligheten, oberoende om den observeras 

medvetet eller omedvetet. Kroppsligheten kan även uppfattas implicit som en underliggande 

uppfattning om könskonstruktion. För att uppfatta sig som kvinna är det väsentligt att uppleva 

kroppen som begriplig menar därför Franck.127 

 

Representationer av kvinnlighet 
För att undersöka representationer av kvinnlighet och kvinnotyper utgår jag från den definition 

Kristina Fjelkestam presenterar där representation i kulturanalytisk mening både beskriver och 

producerar kulturella föreställningar. Termen benämner en ömsesidigt konstituerande rörelse 

mellan uttryck och verklighet där skönlitteratur inte återger en fastställd verklighet utan är med och 

skapar den.128 Till min hjälp kommer jag att utgå från Karin Johannissons begrepp och förklaring 

av kvinnotyper under mellankrigstiden med primär utgångspunkt i hennes uppdelning av hotfulla 

typgallerier och subtyper av den Nya kvinnan. Dessa begrepp och definitioner kommer jag använda 

som begrepp att applicera på karaktärer för att särskilja och förklara deras gestalter.  

 Under 1920-talet utmanas konventionen av flera typmodeller där sexualiteten spelat 

stor roll för gestaltandet av kvinnligheten. Samhällets normativa makt visar sig tydlig där den 

dygdiga normen hålls på plats av hotfulla typgallerier där sexuella varianter namnges hos 

myndigheter. Några av kvinnotyperna var nymfomaner, demimonder, homosexuella, vampyrer, 

gatflickor och berglärkor, där kategorierna illustrerar hur kvinnlig sexualitet och avvikelse vävs 

samman.129  I begreppet den Nya kvinnan finns en serie av alternativa kvinnligheter representerade. 

Hon är en skarp kontrast till ett äldre kvinnoideal som modern, självständig, rebellisk till 

konventionens bilder av kvinnan och kvinnlighet, ett svar på kvinnorörelsens emancipatoriska 

strävanden.130 I litteraturen skildras hon enligt Fahlgren, Hirdman och Witt-Brattström som farlig 

och ytlig och ställs mot den ”sanna” kvinnan som är etiskt medveten och inte utan kval väljer den 

                                                
127 Franck 2009, s. 62ff. 
128 Fjelkestam 2002, s. 11.  
129 Johannisson 2015, s. 22ff. 
130 Johannisson 2015, s. 32-33. 36–42. Jfr Elaine Showalter, Sexual Anarchy: Gender an Culture at the Fin de Siècle, 
London 1991, s. 38. Showalter menar att den Nya kvinnan politiskt sågs som en anarkistisk figur; Witt-Brattström 
1996; Många av tidens tankar kring kvinnan och kvinnlighet formulerades av Elisabeth Dauthendey i Das Neue Weib 
und ihre Liebe (på svenska Ny kärlek. En bok för mogna andar, 1901, med förord av Ellen Key), där Dauthendey menar 
att den Nya kvinnan inte bara består av en kropp, utan också en själ, och därför har hon blivit mannens jämlike. Den 
Nya kvinnan i Dauthendeys tappning är en övermänniska, som ensam finner sig i hån och förakt eftersom de flesta 
inte förstår henne. 
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smala vägen och plikten, som kärlekens bittra konsekvenser.131 Begreppet är mångtydigt där den 

politiska sprängkraften i begreppet breddas med 1920-talets njutnings- och konsumtionsinriktade 

yttre, och begreppet blir därför ett utseende-, politiskt-socialt, frimodighets- och livsstilsbegrepp 

där Den Nya kvinnan definieras av att röra sig i offentliga miljöer.132 Hon är självständig; 

ekonomiskt, socialt, känslomässigt och erotiskt.133 Johannisson menar att hon förhåller sig fri till 

traditioner och patriarkala maktordningar, försvär sig hellre åt yrke eller sin konst än åt hustru- och 

modersrollen, söker sin egen identitet, ett eget värde och självständigt liv.134 Som typ, både i 

verkligheten och litteraturen, är den Nya kvinnan en modernitetsreaktion menar Witt-Brattström. 

Perioden 1880–1920 innebar för den verkliga medelklasskvinnan nya friheter och rättigheter, 

samtidigt som gamla föreställningar om kvinnans roll fortfarande var fast förankrade i samhället.135 

Samtidigt finns det enligt Johannisson något tvetydigt i begreppet, där den Nya kvinnan står för 

frigörelse men också för identitetskonflikt eller hotande gränslöshet. Hon skulle göra sitt jag, otyglad 

av mannen, men samtidigt som hon representerade ett nytt jämlikt ideal fortsatte hon i praktiken 

att bedömas enligt 1800-talskonventionen: som objekt och för sitt utseende.136  

 Inom begreppet uppstod flera subtyper, däribland ”pennskaft”, bohemen, 

salongsdrottningen, divan, dagdriverskan/flaneuse, jazzflicka, ”dandyn”, backfisch, flapper och 

garçonne. 137 Jag kommer nu redogöra för några av subtyperna. Flappern, som ibland ses som 

synonymt till garçonnen, sågs som en rebellisk kvinnlighet, cool, suverän och distanserad och trots 

gossaktig look en heterosexuell identitet som rör sig världsvant i urbana miljöer där hon dricker, 

röker, festar och flirtar, tar lätt på sexuella normer. Hon betraktades av den organiserade 

kvinnorörelsen som ytlig och lättviktig, opolitisk, och hamnade till sist i det konventionella 

äktenskapet. Eva Heggestad beskriver i ”En smula karlavulna men ändå vekt kvinnliga” ur 

Omklädningsrum. Könsöverskdridanden och rollbyten från Tintomara till Tant Blomma (2004) hur garçonnen 

som byxklädd pojkflicka, med cigarett i munnen, förknippas med sexuell frigörelse. Iklädd 

manlighetens attribut ifrågasatte kvinnotypen garçonne den traditionella 

                                                
131 Fahlgren, Hirdman, Witt-Brattström 1996.  
132 Johannisson 2015, s. 34. Jfr Claudia Lindén Om kärlek: litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key, B. Östlings 
bokförl. Symposion, Diss. Stockholm : Univ., 2002,Eslöv, 2002, s. 8. Jfr Alexandra Borg, ” ’denna vita ödslighet’: 
Om utanförskapet i Ulla Bjernes Mitt andra jag” i Vagant (2004), s. 67. Borg menar att kvinnor som rör sig ute i 
stadens offentlighet i slutet av 1910-talet ofta är unga emanciperade Nya kvinnor som överskrider traditionellt 
kvinnliga gränser. Trots, men tack vare, sin borgerliga bakgrund kan de ta sig friheter.  
133 Lindén 2009, s. 7. Jfr Holm 1996.  
134 Johannisson 2015, s. 33.  
135 Witt-Brattström 1996.   
136 Johannisson 2015, s. 45-47. Inspiration till garçonne-idealet kom bl.a. från Margueritte Victors La Garçonne 
(Ungkarlsflickan, 1923). 
137 Johannisson 2015, s. 33, 36–43; Karin Johannisson, ”När Boye bytte stil” i Vi läser, 2015, s. 73–74. De kvinnliga 
rollmodellerna är radikala och det finns ofta könsöverskridningar och androgynitet bland dem. 
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kvinnligheten.138Garçonnen, av Fjelkestam kallad ungkarlsflickan, sågs som en farlig förförerska 

som trängt sig in på ungkarlens revir och övertagit dennes fria sociala roll. Hon röker, dricker, har 

föräktenskapliga sexuella relationer, klipper håret kort.139 Bohemen som person spränger 

konventioner och uppkom i slutet av 1800-talet.140 Storstadens kafé identifierade bohemen menar 

Johannisson vilket var som ett substitut för hemmet.141 Som en av subtyperna förblir kvinnan enligt 

Johannisson inlåst i en bild av kvinnlig mystik, ett objekt för den manliga blicken och 

självgranskning. Subtyperna kastar om könsmönstren och i alla roller tycks hon illustrera att 

kvinnlighet i sig är en förklädnad.142 

3. Analys och diskussion 
 

I det här avsnittet kommer jag att disponera analysen av romanerna Ingen mans kvinna och Lilla Jälm 

utefter en tematisk uppdelning och därefter att använda mig av underrubriker I många fall 

integrerar och spränger de tematiska kategorierna in i varandra i romantexten vilket gör att vissa 

citat figurerar på fler ställen, men utifrån olika perspektiv. Varje avsnitt börjar utifrån Ingen mans 

kvinna för att sedan löpa vidare till Lilla Jälm. I analysen använder jag mig av mina teoretiska 

utgångspunkter tillsammans med referenser utifrån mina tematiska kategorier. För att i några fall 

stärka och fördjupa min analys använder jag mig av forskning kring litterära verk som på ett eller 

annat sätt relaterar till Bjernes romaner.    

 

3.1 Vänskap  
I det här avsnittet kommer jag redogöra för hur kvinnlighet i relation till vänskapsrelationer 

gestaltas i romanerna. I båda romanerna återfinns ett mönster i de kvinnliga vänskapsrelationerna: 

den vänskap som finns mellan jämngamla kvinnor och den vänskap huvudkaraktären har med äldre 

kvinnor. Därför har jag delat upp avsnittet i underrubrikerna ”Den jämnåriga väninnan” och ”Den 

äldre väninnan” för att visa hur kvinnligheten konstrueras. 

 

                                                
138 Eva Heggestad, ”En smula karlavulna men ändå vekt kvinnliga. Byxroller ur Sigge Starks romaner” i 
Omklädningsrum. Könsöverskdridanden och rollbyten från Tintomara till Tant Blomma, 2004, s. 85. Jfr Johannisson 2015, s. 
40ff. Jfr Fjelkestam 2002, s. 17. Garçonnen gestaltade sig själv precis så som männen alltid gjort.  
139 Fjelkestam 2002, s. 9, 76. 
140 Karin Johannisson, ”Bohemen – fri rebell eller narcissistisk kaféposör?”, Svenska dagbladet, 2002-01-27, 
(https://www.svd.se/bohemen--fri-rebell-eller-narcissistisk-kafeposor/av/karin-johannisson); Johannisson 2015, s. 
40ff. Bohemen och bohemmyten beskriver Johannisson som en symbios mellan banbrytande konstnärlig begåvning 
och självförbrännande livsstil, experimentell i förhållande till droger, kärlek, vänskap och sexualitet – d.v.s. det 
förbjudna. 
141 Johannisson 2002.  
142 Johannisson 2015, s. 43.  
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Den jämnåriga väninnan 
I både Ingen mans kvinna och Lilla Jälm uppstår ett likartat mönster i vänskapen mellan flickor och 

kvinnor där den kvinnliga huvudkaraktären har en trogen jämnårig väninna som återkommer i 

romanens handling. I vänskapen mellan de jämngamla kvinnorna gestaltas i båda romanerna olika 

representationer av kvinnlighet genom att väninnornas olikheter genomgående exemplifieras i 

åsikter och handling som ställs mot varandra.  

 I vänskapen mellan Irma Borch och Magda Larsen i Ingen mans kvinna gestaltas hur 

väninnorna är lika på det sätt att de kan definieras som Nya kvinnor genom sin självständiga och 

emanciperade livsstil. De bryter mot den konventionellt borgerliga kvinnligheten och lever ett 

livligt stadsliv med konstnärsvänner bland Köpenhamns kaféer där de röker, dricker absint och 

diskuterar konst och erotiska upplevelser.143 Magda har varit otrogen och precis skilt sig från sin 

man och Irma är en självständig och självförsörjande ”ungkarlsflicka”.144 Samtidigt exemplifieras 

deras olikheter genom diskussion om deras ståndpunkter i frågor, och det är den sidan av deras 

vänskapsrelation läsaren främst får ta del av. När Irma bestämmer sig för att flytta till landet för att 

arbeta på sin roman tycker Magda att hon är ”besynnerlig”.145Även om båda två är ”stadskvinnor” 

visar Irmas agerande att inte är den mest befriande platsen längre, vilket storstaden ofta annars 

definierats som i litteraturen.146 Magda uttrycker i sin tur kontinuerligt avsmak för landsbygden i 

telefon och brevledes och ser följaktligen inte alls landsbygden som lika befriande.147 Vad för typ 

av Ny kvinna blir Irma respektive Magda här? Jag menar hur det är tydligt att landsbygden och dess 

avsaknad av nöjen inte går ihop med Magdas typ av kvinnlighet och hennes bild av Irmas 

kvinnoroll. Magda ser henne och Irma som gelikar i rollen som stadskvinnor och förstår därmed 

inte varför Irma bosatt sig på landet. Då den Nya kvinnan ansågs vara ett storstadsfenomen bryter 

Irma den konventionen genom att själv vilja lämna det urbana livet som annars definierar henne 

som en Ny kvinna.148  

 Ett annat exempel som visar på väninnornas olikheter är att Magda tycker att Irma 

har en oförnuftig syn på kärlek. Magda, som precis har precis skilt sig från exmannen Jim på grund 

av hennes otrohet, bor ensam i sin våning och svärmar kring nya potentiella män. Hon arbetar inte, 

utan lever på underhåll från exmannen och vill nu gifta sig rikt. Hon ångrar sig inte utan menar att 

han var: ”…en idiot! Nej, men jag saknar min fina våning och min kammarjungfru, så nu vet ni 

                                                
143 Bjerne 1919, s. 39. 
144 Fjelkestam 2002, s. 9, 76.  
145 Bjerne 1919, s. 48f. 
146 Wistisen 2017, s. 263-264. Wistisen menar att storstaden varit ett typexempel i gestaltningen av frigörelse i 
litteraturen.  
147 Bjerne 1919, s. 50, 90.  
148 Johannisson 2015, s. 33, 36–42.  
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det.” (IMK, s. 186) Magda visar på att hon inte vill gifta sig med vem som helst för pengar, även 

om hon pläderar för dess fördelar. Irma framställs istället som en sökande, älskande person, som 

slits mellan konst och kärlek. Magda menar att Irma borde tänka taktiskt och istället för en löjtnant 

gifta sig med greve Falkenstjerna istället: ”Ja, men Falkenstjerna, det är väl någonting i alla fall. Det 

är annat det än de fattiga artisterna du annars umgås med. Och så stilig han är sedan och så rik. 

Om du gifter dig med honom blir du grevinnan Falkenstjerna.” (IMK, s. 177). Magda kopplar i 

linje med Skeggs samman respektabilitet med klass, men också utseende och social status. När 

Magda förstår att det finns tycke mellan Irma och den mindre förmögne löjtnanten Ulf Werne 

uttrycker hon sin skepsis: ”Man skall alltid försöka skaffa sig en position här i livet. Se nu på mig 

bara. Vad är jag? Ingenting annat än lilla fru Larsen – frånskilda lilla fru Larsen. Tänk om du blir 

grevinna. Det vore något det!” (IMK, s. 177-178). För Magda är det viktigt med frihet, att bli 

respekterad, men också att bli försörjd och därför menar hon att hennes eget nuvarande svärmeri 

för löjtnant Hansen olyckligt då han tjänar för dåligt. Irma å sin sida upphöjer den äkta riktiga 

kärleken, istället för status, pengar och titlar, vilket Magda tycker är helt fel väg att gå: ”Nej, men 

jag ser litet annorlunda på livet än du, Irma. Du är så ytlig. Jag anser, att en förnuftig kvinna bör 

sträva efter att skaffa sig en så säker ställning som möjligt inom societéten. Då först är man skyddad 

från allt ont och kan tala om att leva. Usch, att bo uppe på en kvist och göra rent själv ” (IMK, s. 

185-186). Irma yrkar tidigt i romanen på att den ”[…]största kvinnan är begåvad med hjärtats 

intelligens” (IMK, s. 32). I jämförelse med Magda som pläderar för förnuftet framför kärleken kan 

Irma jämföras med den kvinnotyp Ellen Key upphöjer i sin kärlekslära i Missbrukad kvinnokraft 

(1896). Irma blir i linje med Key ”kvinnan som kan älska” och därmed den ”äkta kvinnan” vilket 

gör Magda till motsatsen.149 Deras vänskapsrelation blir enligt som en diskussion kring kvinnans 

relation till förnuft och känsla. Samtidigt har kvinnorna inte samma utgångpunkt i frågan. Eftersom 

Irma är självständig och självförsörjande skulle hon inte behöva gifta sig för pengar, som det 

förefaller att Magda behöver. Yvonne Hirdman menar i ”Tjugotalet och den svåra kärleken” ur 

Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier (1992) att för den självförsörjande kvinnan under 

romanens samtid fanns en friare relation till män, på grund av den egna lönen, och därför blev 

också känslan och kärleken viktigare eftersom kvinnan inte var beroende av mannen på samma sätt 

som innan.150 I ljuset av den revolution mot köpeäktenskapen mellan mannen och kvinnan för 

känslans äktenskap under 1800-talet blir Magdas och Irmas vänskapsrelation än tydligare en 

                                                
149 Ellen Key, "Missbrukad kvinnokraft" och "Naturenliga arbetsområden för kvinnan": tvenne föredrag, Bonnier, Stockholm, 
1896, s.14, 17f.  
150 Hirdman 1992, s. 170, 173. Under 1800-talet fördes en revolution mot köpeäktenskap för känslans äktenskap. 
Äktenskapet sågs i de högre klasserna som en affärsuppgörelse, en investering. Kärlek och känslor blev nu ett måste. 
Men för att kunna gifta sig måste de unga männen ha välbetalda arbetsplatser, för att försörja frun samt hålla 
tjänstefolk, barn och hem.  
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diskussion av kvinnans situation. Som Hirdman också poängterar behövde mannen ha en välbetald 

arbetsplats för att kärleksäktenskapet skulle vara möjligt i en ung ålder.151 Det finns därför här en 

förklaring till Magdas och Irmas olikhet, men utifrån Keys förhållningssätt skulle Magda bryta mot 

det normmönster för den äkta kvinnan och den rätta kvinnligheten. Men även om Magda precis 

tagit sig ur vad som förmodas vara ett slags ”köpeäktenskap” utan kärlek inser hon det dilemma 

hon är i, då hon inte är självförsörjande utan behöver förlita sig på mannens lön. Magda ger uttryck 

för att själv inte ta sig an hushållsarbete, eftersom det inte anstår henne. Samtidigt blir jag osäker 

om Magdas egentliga klassbakgrund, och tänker att det kanske handlar om respektabilitet i linje 

med Skeggs, där hon vill upprätthålla en högre klass genom att själv inte arbeta? Magda ser på titlar, 

status och förmögenhet med en sorts åtrå, men ger egentligen inte sken av att själv ha en bakgrund 

av högre klass, även om hon vill upprätthålla det. Hon poängterar att hon nu bara är ”frånskilda 

fru Larsen” och ger sken av en medvetenhet om att det inte är respektabelt nog. Hennes roll som 

väninna blir därför att se till att Irmas val präglas av respektabilitet i valet av make. Parallellt med 

husmorskontraktet började den Nya kvinnans stereotypa genuskontrakt integreras under 

övergångsperioden kring 1919–1920 menar Hirdman.152 Vare sig Irma eller Magda lever helt 

upprätthåller förväntningarna inom något av kontrakten utan befinner sig i ett gränsland emellan. 

Båda eftersträvar ett äktenskap eller relation, men med olika syften.  

 Vänskapsrelationen mellan Irma och Magda agerar en slags diskussions- eller 

språkrörsfunktion i romanen för kvinnans variationer. Karaktärerna Irma och Magda illustrerar 

genom detta perspektiv två varianter av kvinnor, trots att de kan kategoriseras under samma paroll 

av Ny kvinna. I en diskussion och meningsskiljaktighet säger Magda explicit till Irma: ”Men du och 

jag är nu inte samma person.” (IMK, s. 206). Det blir som att Bjerne här tydligt vill visa på att 

kvinnan, även kvinnan inom kategorin ”den Nya kvinnan”, inte är en typ av kvinna och därmed en 

viss typ av åsikt och handlingsmönster. Och att hon även kan bryta mot en typ av kvinnorolls 

konventioner.  

 

I Lilla Jälm är Rut Jälms bästa väninna Elsa Berger. De båda är flickor på väg ut i livet och i romanen 

diskuterar de överväganden och ambivalensen kring arbete och giftermål, om hur de ska tänka och 

välja. Flickorna ställs även här mot varandra som två roller, och jämförs med sina olikheter som i 

Ingen mans kvinna. Vad som skiljer sig från Ingen mans kvinna är dock hur flickorna Rut och Elsa 

ständigt ställs mot varandra med tanke på utseende och uppförande och vad som är passande för 

dem som flickor rent generellt.  

                                                
151 Hirdman 1992, s. 170-173.  
152 Hirdman 2001, s. 151-152. Jfr Hirdman 1992, s. 36-113.  
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 Romanens berättarröst skildrar att Rut explicit bryter mot stadens etablerade 

konventioner: ”Och nog bröt hon – åtminstone mot Kvistads traditioner.” (LJ. s. 66) På så vis 

menar jag blir det för läsaren blir etablerat vad som inte är ett respektabelt och passande beteende 

för en ung flicka, d.v.s. på det sätt Rut uppträder. När Rut introduceras beskrivs hon sittande i 

stadshotellets café i röd jakett och studentmössa. Händelsen beskrivs som något som avviker från 

ordningen: ”Frimodigt hade hon slagit sig ned vid ett bord, just det bredvid rådmanskan och 

borgmästarinnan, som även befunnit sig där med deras äkta män. Hon hade druckit kaffe och rökt 

en cigarrett, och under detta ”uppträde” hade hela kaféet hållit andan.” Strax visste hela Kvistad 

historien om den ”emanciperade studentskan på ’Stadt’”.153 Som Wistisen redogör i sin avhandlning 

handlar ungdomslitteratur ofta om att en flicka bör agera respektabelt för att vara en ”riktig flicka” 

och inte falla för nöjen och dylikt. I linje med Wistisen menar jag därför att Rut nte uppfyller kraven 

för en ”riktig flicka”. 154  

 I jämförelse med väninnan Elsa Berger befinner sig Rut utanför den respektabla 

kvinnligheten. Rut beskrivs som en ”piggelin”, samtidigt som fokus i beskrivningen av Elsa ligger 

på hur hon för varje år blir vackrare och vackrare.155 Bjerne skriver att Elsas ”[…]röst var låg och 

melodisk, och i hennes indolenta rörelser fanns en utsökt grace.” (LJ, s. 28) Därtill beskrivs hur 

Elsa är trevlig men humorlös. De båda flickorna blir i romanen bedömda utifrån andras uppfattning 

om anständighet och vad som är respektabelt.156  I Elsas fall relaterar utseendet till det högre 

anseendet. Häradshövding Rehnnacke poängterar att Elsa kommer från en respektabel familj, även 

om de inte tillhör någon högre klass: ”Fröken Berger är av en högst respektabel familj här i staden, 

fast de nu äro fattiga efter pappans död. En förtjusande flicka, fast något trög. Inte sådan piggelin 

som ni, min nådiga.” (LJ, s. 18) Respektabilitet i romanen grundar sig på beteende och anständighet. 

Fastän Elsa är fattig och ”trög” anses hon förtjusande och respektabel till skillnad från Rut som 

visserligen är prästdotter, men en förrymd sådan och därför tappar hon i anseende. Genom att Rut 

ställs mot väninnan Elsa tolkar jag att de kontrasterar varandra och att gestaltningen av deras 

olikheter och förhållningssätt till respektabilitet yttrar sig som den opassande flickan kontra den 

passande flickan. Då Skeggs menar att tanken om respektabilitet grundar sig i ett erkännande av 

andras omdömen går det inte att fastslå att Rut till en början är medveten om sin respektabilitet då 

hon inte mäter sig med någon, utan jämförelsen mellan flickorna görs bara av berättaren och andra 

karaktärer. Den icke-respektabla flickan menar Skeggs kan också vara den som inte heller bemödar 

sig om sin respektabilitet. Rut är egentligen också respektabel i relation till Elsa, men upprätthåller 

                                                
153 Bjerne 1922, s. 9ff. 
154 Wistisen 2017, s. 109f. 
155 Bjerne 1922, s. 18. 
156 Skeggs 2000, s. 110.  
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inte den respektabilitet hon egentligen innehar med sin bakgrund som prästdotter.157 Rut känner 

inte någon skam i att inte agera respektabelt även om Elsa poängterar att sättet Rut vill agera inte 

är passande. I vidare diskussion kring frågan om potentiella framtida makar kan resultat liknas vid 

Irmas och Magdas diskussion. När Elsa en dag får ett brev från en manlig österrikisk beundrare, 

en konstnär, vet hon inte hur hon ska gå tillväga, vad som är lämpligast för henne som flicka att 

göra.158 Rut hävdar att Elsa självklart ska resa till honom på grund av den uttryckta kärleken: 

”Naturligtvis måste du resa! Han älskar ju dig! (LJ, s. 32) Elsa poängterar att det inte riktigt passar 

sig att mannen i fråga är konstnär och menar att de inte är att lita på, och önskar att han vore 

grosshandlare istället. Rut förstår inte varför Elsa är så velig, och menar att om det var hon som fått 

ett sådant här brev hade hon ”[…]kastat mig ned på mina bara knän och tackat gudarna!”. (LJ, s. 

33) Elsa menar tillslut att det inte är ”comme il faut” att resa till honom. Elsa menar jag illustrerar 

att det passande, det korrekta, beteendet i den här situationen vilket jag menar beskriver det 

förväntade beteendet i hennes genuskontrakt. Likt Irma och Magda mynnar diskussionen ut i synen 

på äktenskap där Rut längtar bort från det vardagliga livet och Elsa svarar att: ”Nej. Jag längtar 

endast efter att bli rik.” (LJ, s. 33) På liknande vis menar jag att Elsa gestaltar den förnuftiga kvinnan 

och Rut den som uppvärderar den stora kärleken: ”Pengar! Lilla Jälm gjorde ett stolt huvudkast. 

Är det något att längta efter? Om jag älskade en man, kunde jag leva hela mitt liv naken med honom 

i en skog.” (LJ, s. 33-34) Likt Irma hyllar Rut den Keyska äkta kärleken och linje med Frida 

Stéenhoff som hyllar kärleken befriad från penningen,159 där Elsa istället går i linje med Magdas 

strävan efter en man som kan försörja henne. Samtidigt illustrerar Rut hur hennes gestalt ger uttryck 

för en aktiv kvinnlig sexualitet, i motsats till normativt passiv i den sexuella relationen.160 Key 

menade också att den äkta kärleken inte skulle handla om sedeslösa förbindelser utan moralisk 

grund, att kvinnan bör rikta sina känslor mot ett värdigt objekt.161 Rut tar inte hänsyn till om 

männen är värdiga eller inte då Elsa poängterat att en konstnär inte är passand, likt Magda som 

bryr sig om titlar och status. Elsa menar jag har medvetet tagit konventionella beslut för hennes 

flickroll och upprätthållit sin respektabilitet. Hon blir vad Fahlgren, Hirdman och Witt-Brattström 

menar med den ”sanna” kvinnan, som etiskt och medvetet utan kval väljer den enkla vägen och 

plikten, inte den romantiserade vägen som Rut förespråkar. Hon blir här enligt principen den 

traditionella ”ungflickshjältinnan personifierad” vilket då ställs som en motsats till den Nya 

                                                
157 Skeggs 2000, s. 21. Skeggs beskriver hur det respektabla kapitalet förs vidare i generationer, och att varje person 
föds in i ett ”nedärvt socialt rum” som i sin tur påverkas av variabler som klass, kön och ras. 
158 Bjerne 1922, s. 31.   
159 Järvstad 2008, s. 55f. 
160 Järvstad 2008, s. 71, 233f.  
161 Järvstad 2008, s. 55. 
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kvinnan.162 Det innebär att Rut i relation till Elsa här kan ses som en ungflicksgestalt till rollen som 

en av de Nya kvinnorna som lösgjort sig från den konventionella mallen för flickan, samtidigt som 

hon enligt Key kan ses som en sann kvinna med tanke på den stora kärleken. I slutet av Lilla Jälm 

möts väninnorna igen där de summerar att de nu har helt olika framtidsutsikter: Elsa Berger är där 

med hennes nyblivna äkta man Ludvig, vilket ställs mot Rut som ensamstående och gravid med 

Landbys oäkta barn. Samtidigt bekräftar Elsa Rut som lyckad och framgångsrik skådespelerska i 

Stockholm.163 I tiden för romanen menar Wistisen att Stockholm stod för en etablerad 

mytomspunnenhet.164 Genom deras vänskapsrelation bryts olika perspektiv av respektabiliteten 

mot varandra då Elsa erkänner att hon uppvärderar yrkesframgång och storstadsliv samtidigt som 

hon själv valt den traditionella vägen inom husmorskontraktet och Rut den självständiga vägen likt 

rollen som den Nya kvinnan.  

 Virginia Woolf hävdar i sin klassiska essä A room of one’s own (1929) att kvinnliga 

romangestalter allt som oftast ses och kontrasteras i relation till män.165 Bjernes kvinnliga 

romangestalter menar jag är ett undantag då huvudkaraktären hos Bjerne istället definieras och 

ställs i relation till en annan kvinna (även om samtalen dem emellan visserligen till största del 

handlar om män) och inte bara sedd i förhållande till det andra könet. Med greppet att använda 

vänskapsrelationen som bollplank för de kvinnliga romangestalterna åskådliggörs hur det är i 

diskussionen och i jämförandet av beteende mellan väninnorna kontrasten dem emellan uppstår, 

och vilken typ av kvinna och flicka de är konstateras och definieras.166 Med hjälp av de kvinnliga 

jämngamla väninnorna Magda och Elsa illustreras kvinnans olika roller, vilket också tydliggör att 

kvinnan inte är en typ av människa även om de tycker, vill och handlar olika. Är de motsatser? 

Snarare ”mångtyper”. Det som skiljer sig i Lilla Jäm är att i den gestaltade kvinnligheten ställs det 

passande mot det opassande för en flicka, där Ruts okonventionella beteende, handlingar och sätt 

att leva ställs mot Elsas korrekta för staden Kvistads uppfattning om vad som passar sig för flicka. 

Man kan fråga sig om flickorna i romanen här blir som två moraliska agendor eller språkrör? 

Olikheterna mellan Irma och Magda i Ingen mans kvinna handlar inte om det passande gentemot 

samhället, även om språkrörsfunktionen även kan hittas här. Fastän de båda två är emanciperade 

                                                
162 Fahlgren, Hirdman, Witt-Brattström 1996. 
163 Lilla Jälm, s. 190.  
164 Wistisen 2017, s. 29, Jfr Borg 2011, s. 15. 
165 Virginia Woolf, Ett eget rum, Modernista, Stockholm, 2018.  
166 Men det är inte heller första gången likande vänskapsrelationer där kvinnligheter ställts mot varandra i form av 
den jämngamla väninnan skildras. Två motsvarande svenska exempel i samma tid går att hitta hos författarna Helena 
Nyblom och Agnes von Krusenstjerna. Jfr Wistisen s. 49. I Nybloms flickbok Väninnorna. Berättelse för unga flickor 
(1912) får läsaren ta del av den tydliga kontrasten mellan vännerna Louise och Anna genom deras olika 
klasstillhörigheter; Barbro Backberger, red. Karin Westman-Berg, ” ’Vi skulle inte inbilla oss att vi voro fria’. Den 
urspårade kvinnorevolten i Krusenstjernas romaner” i Könsroller i litteraturen från antiken till 1960-talet, 1968, s. 146–
147. I von Krusenstjernas flickbok Helenas första kärlek (1918) handlar det om Helena och Nana där Backberger 
menar att det i romanen går att skönja kvinnans ”två roller” personifierade i de två väninnorna.  
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kvinnor fastslår deras vänskapsrelation också problematiken att det inte är lika lätt att välja det 

utopiska och Keyska normativa kärleken med tanke på ekonomi. Man kan till viss del säga att det 

också är en diskussion om det passande och opassande, men utan romanens inneboende 

samhällsinvånare som lägger sig i och bedömer Irma och Magdas val som i Lilla Jälm.  

 

Den äldre väninnan 
I det danska kustsamhället Möllerup med sin by Näsund bor den något äldre kvinnan Karen som 

kommit att bli en väninna till Irma under somrarna i byn. Karen är en gammal tjänsteflicka som 

hjälpt till hos byns befolkning med olika hushållsarbete och just nu bor inneboende i ett rum hos 

byns skomakare. Precis som Irma tycker Karen om att röka cigarrer och cigaretter. När Irma är på 

besök har hon köpt med sig ett paket cigarrer till Karen, vilket inte framstår som lika lätt att köpa 

i landsortsbyn. Det framgår också att det i byn inte är helt passande för en kvinna att röka. Karen 

berättar att hon ”[…] fick stänga fönstret för att skomakaren inte skulle märka det, annars hade 

han väl trott att jag var rent galen.” (IMK, s. 67) Den kvinnliga rökningen kopplas samman med 

det urbaniserade och moderna stadslivet. När Lars Svensson i Näsund talar om sin upplevelse av 

Köpenhamn gör han det med föraktfullhet: ”Där satt förresten ett fruntimmer och rökte en stor, 

svart cigarr. Så det är inte bara Karen, som tycker om så’nt, tillägger han med en grymtning.” (IMK, 

s. 134-135) Lars Svenssons observation menar jag går i linje med hur Österberg förklarar att 

modernitetens städer framstod som grogrund för oordning, där individens handlande är en 

konsekvens av storstaden. 167 Karen framställs därför som brytande mot den kvinnliga normativa 

ordningen och det etablerade genuskontraktet i romanen genom sin handling. Att Karen avviker i 

sitt beteende är hon medveten om, då hon själv menar att hennes uppförande anses lite ”galet”, 

men låter inte glåpord påverka henne nämnvärt utan säger: ”Jösses, ja’ en cigarr, dä’ ska, man väl 

ha’, när det är jul. Och utan att låta sig bekomma av gubbens grymtningar, tänder hon eld på en 

cigarr.”. (IMK, s. 135) Det finns hos Karen en medvetenhet om det opassande, men det upplevs 

inte som att hon känner någon skam för att hon inte beter sig respektabelt.  

 När Irma besöker Karen under vinterhalvåret visar Karen upp sitt kortklippta hår. 

Irma blir förvånad över Karens nya frisyr, som av berättaren beskrivs som ”den sorgliga resten av 

håret, som bestod av några raka stripor”. (IMK, s. 113) Karen förklarar att hon fått inspiration till 

sin nya frisyr från en sommargäst:  ”Ja, i somras gick här nå’n slags målarinna, vad di kallar det, och 

hon hade kort hår. Jag tyckte det såg så bekvämt ur, att jag tog och klippte mej. Vad ska’ jag gamla 

skrälle med hårnät och nålar, det här är mycket ledigare, så slipper jag ju kamma mig.” (IMK, s. 

                                                
167 Eva Österberg, ”Det låsta rummet. Kvinnors farlighet och samhällets rädsla”, Rummet vidgas: Kvinnor på väg ut i 
offentligheten 1880-1940 Eva Österberg och Christina Carlsson Wetterberg (red.), Atlantis, Stockholm,2002, s. 80.  
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113-114) Det framgår här att Karen tagit inspiration från en förmodad sommargäst från staden där 

modet för den Nya kvinnan ofta var kort hår enligt Fjelkestam.168 Idealen från den Nya kvinnan 

växte fram som en stark kontrast och frisyrerna ansågs tvetydiga, där kort hår var en laddad 

symbolhandling då de sågs som ”gossfrisyrer” menar Fjelkestam. Samtidigt är det en frisyr som 

hör moderniteten och den Nya kvinnan till. Karen undrar om Irma inte tycker om den nya frisyren, 

på vilket hon svarar: ” Jo, för all del. Och så är det ju bekvämt för Karen.” (IMK, s. 114) Både Irma 

och Karen poängterar det praktiska, och lediga, med frisyren och inte att den ska behaga andra, 

vilket blir en kontrast till hur det kvinnliga utseendet traditionellt sett varit något som ska behaga 

andra, och inte med största fokus på det praktiska.169 Cigarrökning och kortklippta hår hos kvinnan 

är två faktorer som Fjelkestam menar visar på en icke traditionell kvinna, utan är två drag som 

utmärker självständiga och emanciperade kvinnor.170 Kanske blir Irma förvånad över Karens frisyr 

då den annars bärs av stadskvinnor. Den kortklippta frisyren blir därför ännu en markering för att 

Karen skulle kunna ses som en variant av den Nya kvinnan då hon anammar moderna drag från 

stadslivets Nya kvinna, trots att hon är bosatt på landsbygden. Även om Irma och Karen har olika 

bakgrund, sysselsättning och boendesituation menar jag att det finns likheter som för dem samman. 

För även om Karen är äldre än Irma förenas de i deras liknande typ av kvinnlighet som inbegriper 

i rollen som den Nya kvinnan även om de befinner sig i och bryter genuskontraktet på olika sätt. 

Här menar jag att Irma är den rökande stadskvinnan som Lars Svensson sett exempel på, och 

avviker därför inte på samma sätt som Karen då attributet passar in i hennes redan etablerade roll 

(även om hennes beteende såklart inte heller passar in på landsbygden i romanen). I 

vänskapsrelationen mellan Irma och Karen handlar det därför inte som i fallet med den jämnåriga 

väninnan om det passande eller opassande som ställs mot varandra, utan att de båda faller in som 

opassande kvinnor och har karaktärsdrag som liknar den Nya kvinnan. Genom kontrasteringen i 

vänskapsrelationen visar de därmed på hur kvinnligheten de representerar inte är geografiskt eller 

åldersmässigt bunden.  

 

I Lilla Jälm är kan moster Hedda ses om en slags motsvarighet till Karen, men att hon istället har 

rollen som förebild. Rut identifierar sig med Hedda, och inte bara genom det biologiska släktbandet 

utan i deras liknande personlighet. Moster Hedda kan kategoriseras som en av de Nya kvinnorna 

då hon är en emanciperad ogift konstnärssjäl som skriver dikter: ”Hon bröt med familjen och 

skänkte bort alla sina pengar till fattiga skådespelare.” (LJ, s. 75) Bjerne beskriver Hedda som 

                                                
168 Fjelkestam 2002, s. 15f. 
169 Eva Adolfsson, I gränsland. Essäer om kvinnliga författarskap, Bonnier, Stockholm, 1991, s. 10. Litteraturkritikern Eva 
Adolfsson menar hur det kvinnliga utseendet traditionellt sett var något som ska behaga, att både vara skön och 
fascinerande.  
170 Fjelkestam 2002, s. 16. Jfr Hirdman 1992 s. 184.  
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”karlavulen kvinna”.171 I romanen bor Hedda i en våning i Stockholm och har tidigare i livet bott i 

Berlin. Rut vill göra precis som mostern och har redan bockat av punkten att bryta med familjen 

och flytta till Stockholm. När Hedda tar sig an Rut i Stockholm vägleder hon och ger råd, men inte 

i den riktning Rut hade förväntat sig. Istället ger Hedda rådet att absolut inte gå i hennes fotspår, 

vilket betyder att istället välja en mer traditionellt kvinnlig roll. I flickböcker har oftast den 

biologiska modern uppgiften att vägleda sin dotter till att bli kvinnlig menar Hilary S. Crew i Is it 

really mommie dearest? Daugter mother narratives in young adult fiction (2000).172 Hedda råder Rut att följa 

den konventionella kvinnligheten, istället för att bryta med genuskontraktet: ”Du är idealist, men 

det går nog ur dig så småningom. Hade du förstått att sköta dig, ja så – hon avslutade meningen 

med ett nytt bloss på cigarren.” (LJ, s. 113-114) Hedda råder istället Rut att gifta sig rikt och göra 

andra val i livet. Insikten om att Hedda inte ger henne råd för att bli en Ny kvinna tolkar jag gör 

Rut uppgiven då hon känner att Hedda lämnat sina tidigare principer: ”Jag önskar att jag aldrig blir 

lik dig, sade hon, i det hon lämnade rummet. Fröken Hedda såg efter henne. Det önskar jag också, 

tänkte hon. Men hon sade ingenting.” (LJ, s. 157) I relationen mellan Rut och Hedda skriver Bjerne 

fram en dystopisk framtidsbild om hon följer mosterns livsbana istället för den livsbejakande och 

utopiska framtidsglädje hon förväntade sig få av relationen. Hedda representerar den Nya kvinnan, 

som är fri och konstnärlig. Samtidigt propagerar hon för det traditionella och borgerliga 

äktenskapet. Likt Magda vill hon att Rut ska välja den respektabla vägen för en ung flicka och 

därmed den tillåtna kvinnligheten för en så trygg framtid som möjligt. 

 Den äldre väninnan i Ingen mans kvinna har inte samma förebildsfunktion som i Lilla 

Jälm. Irma har istället förbilder i form av författare, som hon inte har någon privat relation till, där 

det blir det tydligt att hennes största förebild är författaren Victoria Benedictsson (som benämns 

som Ernst Ahlgren, IMK, s. 72). Irma ser sig som en av författarna som går i Benedictssons fotspår, 

som fängslas av det odödliga begäret och inte av framgång mätt i Nobelpris. I jämförelse med 

huvudkaraktärernas relation till den jämngamla väninnan är det är likheterna som sätts i fokus i 

vänskapen med den äldre väninnan i båda romanerna, samtidigt som att det för Rut handlar om en 

rådgivande vänskapsrelation likt Irmas och Magdas. 

 
 
3.2 Hem 
 

                                                
171 Bjerne 1922, s. 111. Jfr Heggestad 2004, s. 85. Bjerne beskriver att Hedda en gång måste varit en vacker kvinna, 
men nu antagit en karlavulet utseende. Framtoningen av karlavulen menar Heggestad är maskulin vilket utmanar 
samhällets förväntningar på hur en kvinna ska se ut.  
172 Hilary S. Crew, Is it really 'Mommie dearest'?: daughter-mother narratives in young adult fiction, Scarecrow, Lanham, Md., 
2000, s. 92.  
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I det här avsnittet kommer jag redogöra för hur kvinnlighet i relation till hem gestaltas i romanerna. 

Både Irma och Rut har lämnat barndomshemmet bakom sig. I Ingen mans kvinna skedde flytten till 

det egna hemmet flera år innan romanens början, men i Lilla Jälm skedde den för bara någon kort 

tid sedan när romanen börjar. I romanerna följer läsaren karaktärernas byte av hem, men vad som 

skiljer sig mellan karaktärerna är det egna hemmets situation och föreställningen kring och av ett 

hem. I min analys gör jag därför skillnad på romankaraktärernas hem och har därför valt att dela 

upp avsnittet i underrubrikerna ”det självständiga hemmet” och ”icke-hemmet” uppdelat utefter 

respektive roman.  

 

Det självständiga hemmet 
Irma Borch bor i Ingen mans kvinna för sig själv i en egen liten våning i Köpenhamn där hon försörjer 

sig som författare. Trots att hon är ogift har hon möjlighet till en egen bostad samt möjlighet till 

att hyra ytterligare temporära boenden. Hon har privilegiet att ha god ekonomi på grund av sin 

borgerliga bakgrund och därmed möjlighet till det självständiga, det oberoende, hemmet. Hon 

berättar själv att hon ”gått från borgerskapet” och i en tillbakablick får läsaren bl.a. reda på att Irma 

är uppvuxen i ett hem med jungfru och en mamma som klätt sig i svart siden och hatt med plym.173  

Irma påvisar att hon är uppvuxen i en familj med god ekonomi vilket kan innebära en dold 

inkomstkälla i form av arv. I Köpenhamn tar Irma del av och rör sig obehindrat i det offentliga 

stadslivet bland kaféer bland konstnärer och vänner och lever likt en ”ungkarlsflicka” och bohem.174 

I bilden av Irma som en av de Nya kvinnorna är hon som en symbol för moderniteten och den 

emanciperade kvinnan som skapat sitt egna hem i storstaden och offentligheten enligt 

Johannisson.175 I linje med Adolfsson kan Irmas flytt till Köpenhamn förklaras som en strategi för 

att självförverkliga sig själv och sitt konstnärskap då det är i storstaden hon endast kan skapa en 

identitet.176 Johannison menar i sin tur att storstadens kafé identifierade bohemen vilket Irma 

därmed kan ses som. Då det bohemiska kafélivet synonymt enligt Johannison ersatte hemmet 

menar jag att det betyder att Irmas fysiska bostad inte behöver ses som den plats som automatiskt 

blir som ”hemma” för henne. I linje med det bohemiska livet motsätter sig Irma den borgerliga 

normativa bilden av hemmet explicit:  

 
Ulf, det är en dröm, som hon inte bör tänka på. Det är en egoistisk längtan efter lyckan, efter ett litet, 

varmt och ombonat hem samman med den människa, hon håller av. Den drömmen är inte för henne. 

                                                
173 Bjerne 1919, s. 44, 86.  
174 Fjelkestam 2002, s. 76. Jfr Alexandra Borg, 2004, s. 67. 
175 Johannisson 2015, s. 33, 36–42. 
176 Adolfsson 1991, s. 19.  
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Hon passar inte i den varma kakelugnsvrån och vardagens jolm. Hennes väg går förbi de ombonade 

hemmen och de lyckliga mödrarna – förbi ut på den öppna slätten. (IMK, s. 136-137)  

 

Irma kopplar samman bilden av hemmet med det heterosexuella äktenskapet vilket går i linje med 

den idealbild Hirdman konstaterar är 1800-talets borgerliga tankar om den ”goda familjen” och 

”det goda hemmet” där kvinnan var tätt knuten till hemmets sfär.177 Det är istället stadslivet till 

skillnad från hemmet enligt den borgerliga traditionen som definierar henne, och hemmet är en 

plats i offentligheten. Med bakgrund i att kvinnan ansågs vilja eftersträva idén om det borgerliga 

hemmet där industrialiseringen förhöjde tanken på hemmet som sin borg. Ett privat hem sågs som 

individens universum, en spegel för dennes självuttryck i linje med Ellen Key menar Katarina 

Wadstein Macleod Bakom gardinerna. Hemmet i svensk konst under nittonhundratalet (2018).178 Att Irma 

har borgerlig bakgrund och väljer att leva som en bohemisk ungkarlsflicka primärt i offentligheten, 

där hemmet inte är hennes främsta mål, menar jag bryter mot hennes genuskontrakt och bilden av 

henne som en väluppfostrad borgerlig flicka fallerar. Irmas kvinnotyp målas istället upp som 

motsatsen, som inte ville gifta sig för att fastna inom hemmets väggar.179 Då hon är en 

yrkesarbetande kvinna passar hon inte in i den heterosexuella hemidyllen i linje med Wadstein 

Macleod.180 Kanske är det just den här bilden Bjerne explicit illustrerar att Irma inte passar in med 

sin självständiga kvinnlighet, och att hon därför inte vill ha ett idylliskt romantiserat borgerligt hem 

eftersom det samtidigt innebär att hon inte kan arbeta. 

 Samtidigt menar jag är det ett faktum att Irmas egna hem i linje med Österberg är en 

del av hennes självständighet och ett sätt att illustrera att hon bryter normen.181 Det är i sitt hem 

hon arbetar, men inte med hushållsarbete likt den traditionella kvinnan, utan hon författar romaner: 

Om vinterhalvåret i sin våning i Köpenhamn och under de senaste somrarna i ett hyrt hus på den 

danska landsbygden i kustsamhället Möllerup med sin fiskeby Näsund. Hon har möjlighet till det 

egna rum, och till och med eget hem i plural, Woolf anser att kvinnliga författare erfordrade.182 I 

linje med Woolf menar Michel Foucault enligt Judith L. Kellog i ”Kvinnostaden: Kunskap och 

                                                
177 Yvonne Hirdman, Att lägga livet till rätta: studier i svensk folkhemspolitik, (Stockholm 2010), s. 81. Jfr Eva Lis Bjurman, 
Catrines intressanta blekhet. Unga kvinnors möten med de nya kärlekskraven 1750–1830, Eslöv: Symposion 1998 [diss. Lund], 
s. 203; Åsa Arping, Den anspråksfulla blygsamheten. Auktoritet och genus i 1830-talets svenska romandebatt, 2002, s. 18.  
Utifrån Fredrika Bremers romaner, som i litteraturhistorieskrivningen framstår som upphovsperson till den svenska 
borgerliga familjeromanen, kan man se att det i romanen fanns en normativ idealisering av hemmet sammankopplat 
med det heterosexuella äktenskapet. Arping menar att Bremers litterära produktion bekräftar samtida värderingar 
med en idealisering av hemmet. Jfr Fredrika Bremer, Hemmet, 1946 (första gången utgiven 1839), s. 93, 204; Sara 
Pärsson 2015, s. 57. I hennes undersökning av 1900-talsromaner förväntas det ideala hemmet i enlighet med hennes 
undersökning vara ett hem för ett heterosexuellt par som lever ut sina traditionella könsroller. 
178 Katarina Wadstein Macleod, Bakom gardinerna: hemmet i svensk konst under nittonhundratalet, Bokförlaget Atlas, 
Stockholm, 2018, s. 57. Jfr Key 1899, s. 28.  
179 Wistisen 2017, s. 52.  
180 Wadstein Macleod, s. 58. 
181 Österberg 2002, s. 81-82. 
182 Woolf 2018, s. 72.  
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könade rum i olika konfigurationer” ur Genusperspektiv på västerländska klassiker (2013) att: ”rum är 

grundläggande i alla former av samhälleligt liv; rum är grundläggande i allt slags utövande av 

makt.183 Utifrån detta perspektiv blir hemmet för Irma ett sätt att ta sig ut i det offentliga rummet 

där hennes bohemiska ungkarlsflickliv i romanen visar på att hon lyckats. Utifrån tanken på 

hemmet som en etablerad privat och kvinnlig sfär blir det intressant att hemmet i Irmas fall, trots 

hennes roll som bohemisk ungkarlsflicka, får stor betydelse för hennes identitet – utan att följa den 

traditionellt borgerliga föreställningen om hemmet.  

 När Irma under hösten inte längre kan arbeta i sin våning i staden på grund av tanken 

på Ulf Werne lämnar hon Köpenhamn för Näsund igen, hennes ”tillflyktsort” som hon sedan 

tidigare associerar med lycka: ”…dit hon förut tagit sin tillflykt, då hon känt sig nedbruten och 

olycklig”. (IMK, s. 37) Även om hon menar att platsen innebar ensamhet beskriver hon det med 

glädje. Landsbygden som plats för hemmet blir därför blir något befriande för Irma, vilket 

storstaden som motiv istället ofta brukar karakteriseras som.184 Möllerup och Näsund ansåg hon 

var den vackraste platsen på jorden, trots sin primitivitet och lantlighet med könsbestämda 

sysselsättningar hos invånarna: ”Kvinnan bestyr allt inomhus förutom att hon mjölkar och sköter 

den lilla åkerlappen. Mannen är hela året upptagen av ett enda – havet.” (IMK, s. 56) Även om 

samhället höll på att utvecklas i linje med moderniseringen fanns det en föraktfullhet mot 

storstaden i byn.185 Irmas Nya kvinnotyp som representerar ett storstadsfenomen skapar därmed 

en slags paradoxal hållning gentemot byn då den stod för allt traditionellt hennes kvinnotyp ansågs 

bestrida.  

 Doreen Massey anser i Space, place and gender (1994) att längtan efter hemmet är viktigt 

i sökandet efter sin identitet.186 När Irma under vintern bor i kapten Hoffs villa illustrerar hon 

denna typ av längtan trots att hemmet beskrivs som ett ogästvänligt, kallt och fuktigt  kråkslott. 

Trots detta är Irma tillfreds och belåten med ”att åter vara hemma.” (IMK, s. 70) Andreas Hedberg 

poängterar i Lyckan heter hem (2016) att platsen bestämmer tillvaron, där ofta mötet med storstaden 

ställs i kontrast till det stabila och trygga hemmet, på landsbygden.187 Irma identifierar sig med 

hemmet på landsbygden i linje med Massey och Hedberg, vilket jag menar innebär att hennes 

identitet som stadskvinna blir svår att tillämpa då jag menar att hon tänjer på gränsen för sin roll 

                                                
183 Judith L, Kellogg, ”Kvinnostaden: Kunskap och könade rum i olika konfigurationer”, Genusperspektiv på 
västerländska klassiker, 2013, s. 225. 
184 Lydia Wistisen, Barnboken, 2013, s. 2. Redan i den europeiska utvecklingsromanen förknippas stadsrummet med 
ungdom och progression medan byn hör familjen och den äldre generationens värderingar till.  
185 Bjerne 1919, s. 134-135.  
186 Doreen Massey, Space, place and gender, Polity Press, Oxford, 1994, s. 10, 167.  
187 Andreas Hedberg, ”Lyckan heter hem [Elektronisk resurs] Den hotade gården som motiv i svenska romaner 
1899–1915”, Spänning och nyfikenhet., 1, 2016. s. 63–65. Storstaden blir i modernitets- och civilisationskritiken är en 
vacker men samtidigt en ”falsk rastlös rörelse framåt med klaustrofobiskt kallt och hårt”. Storstaden bär skulden till 
fördärvet, s. 60.  
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som den Nya kvinnan som definieras av storstaden. Hoffs villa är enligt Irmas utsaga ett ”litet hus” 

i Näsund. I verkligheten handlar det om en mäkta stor och fin villa enligt byns befolkning.188 I 

beskrivningen av villans inredning och planlösning är Bjerne mycket detaljerad. Hoffs villa låg för 

sig själv på en udde, omgiven av en vit stenmur. Med ett en stor balkong och ett extra rum på 

övervåningen hade villan en bisarr och oproportionerlig form menade Irma. (IMK, s. 64) Några 

detaljer från villans svulstiga inredning är bl.a. kungligheter på väggarna, flera stora luftiga sovrum, 

en matsal, rum med skrivbord och välfylld bokhylla, kök, en stor kamin och ett badrum med 

badkar. Att hon inte kunde bada i badkaret gjorde inget menade hon. Hon hade i alla fall ett badkar. 

Under första kvällen beskrivs insidan av villan som ljus och varm i kontrast till omgivningen med 

kring huset. Irmas hem menar jag blir i kontrast till byns fiskestugor med halmtak och enkla 

bystugor något extraordinärt där t.ex. Karens bostad bestod av ett slitet rum hos skomakaren, 

rökfyllt av torven i kaminen, med en säng, en stol och ett bord: ”Ja, nog duger det åt mig”, säger 

Karen till Irma. (IMK, s. 66) När Karen säger ”åt mig” sår det att förstå hur hon speglar sig i sitt 

hem i linje med Key som framhöll hemmet som en representant och spegel för individens 

självuttryck.189 På samma sätt skulle Irma å sin sida speglas i sitt hem och Hoffs interiör representera 

henne, vilket jag menar gör hennes val av arbetsplats intressant. Irma utser villans pampigaste rum 

till sitt arbetsrum:  

 
Hon steg in i ett rum, som var försett med takbjälkar och en stor, öppen spis. Ett gammalt, fyrkantigt 

skrivbord, utskuret i ek, en väggfast säng, några italienska karmstolar och en bokhylla utgjorde 

möblemanget. På väggarna hängde en dubbelrad av danska konungar i smala, förgyllda ramar, och borta 

i ett hörn stod en gammal spinnrock. Detta rum hade hon utsett till sitt arbetsrum. (IMK, s. 69) 

 

Att Irma approprierar ett manligt rum, ett makt-rum, och gör det till sin kommandocentral där hon 

får kontroll över sitt arbete men också situationen med Ulf Werne och i linje med Wistisen går att 

förstå som att Irma tillägnar sig rummet och gör det till sitt.190 Precis som hon som garçonne 

tillägnar sig manliga attribut i sin klädsel gör hon nu det i form av ett fysiskt rum när hon tar 

mannens plats i hemmet. Irma känner sig bekväm och hemma i rummet vilket gör att jag tolkar att 

hon inte behöver omskapa rummet utan gör det till sitt egna i linje med Woolf. Feministiska 

teoretiker tolkar ofta hemmet som ett fängelse för kvinnan. Men i Irmas fall menar jag att hemmet 

istället är ett utrymme för utveckling och kreativitet, en plats för konstnärligt lönearbete i linje med 

vad Iris Marion Young menar i Intersecting voices: dilemmas of gender, political philosophy, and policy 

                                                
188 Ingen mans kvinna, s. 96f. 
189 Wadstein Macleod 2018, s. 57. Jfr Key 1899, s. 28. 
190 Wistisen 2017, s. 33. Wistisen menar att vid appropriering tillägnar man sig en plats genom att göra den till sin 
egen, man omskapar rummet socialt och fysiskt.  
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(1997).191 Samtidigt som arbetsrummet inte var någon självklarhet för kvinnan menar Wadstein 

Macleod eftersom synen på kvinnans konstnärliga sysselsättning inte antogs inbringa inkomst.192 

Irmas användande av hemmets finaste rum för konstnärligt arbete menar jag därför utmanar 

samtidens genusmönster, den normativa konstruktionen av kvinnlighet, på flera aspekter. I linje 

med Fjelkestam och Heggestad skapar Irma sig själv i det kreativa rummet genom att överskrida 

begränsade genusmönster vilket också visar på ett fullvärdigt liv utan man.193 Därför behöver hon 

inte som Wadstein Macleod understryker falla in i den dubbelhet hemmet kunde ge för sekelskiftets 

konstnärliga gifta kvinnor där hemmet antingen kunde hjälpa henne att förverkliga sig själv eller 

fängsla henne.194 Tanken på hemmet som Irmas arbetsplats menar jag är en del i omkodandet av 

avgörande samhällskateorier, där Elin Wägner enligt Ebba Witt-Brattström i ”Hon är ju ändå ett 

kvinns” ur Elin Wägner. Det första fotstegets moder (2009) deltog i att etablera hemmet som 

”yrkeskvinnans egna rum” med tanke på den skrivande kvinnan.195 Därför går det att säga att även 

Bjernes Irma kodar om hemmets betydelse utifrån den normativa tanken på hemmet som det 

genusskiktade rummet i linje med Rendell, där hemmet enligt normen var den kvinnliga 

underordnade och privata reproduktionssfären.196 Omkodningen menar jag visar på att det finns 

ett genuskontrakt som Irma därmed bryter. 

 När Irma anställer Marie Staf som hushållerska för ett par dagar i veckan tolkar jag 

in två saker: hon har råd och har ingen tanke på att själv städa sitt hem. Irma anger inte något 

explicit skäl till varför hon vill ha hjälp med städningen utan att hon i linje med Woolf menar att 

hon har det som behövs för att skriva romaner: pengar och ett eget rum.197 För att kunna författa 

romaner kan hon inte prioritera hushållsarbete. Vad som också framställs är att Irma inte kopplar 

samman sitt hem med den borgerliga bilden av kvinnan i hemmet. Samtidigt betonar Irma det 

vackra hemmet vilket går i linje med Key: ”Irma går omkring i rummen och njuter av de renskurade 

golven och de blankpolerade kopparkärlen. Ute strömmar regnet ned på nytt, men i den stora 

spisen brinna björkvedskubbarna med muntra, sprakande ljud. Hon gläder sig åt den långa aftonen, 

då hon ska arbeta.” (IMK, s. 104) Det sköna hemmet symboliserar här glädje och trygghet, vilket 

på så sätt kan ses som ett inslag av Keysk hemkänsla. Enligt Key i Skönhet för alla (1899) var det 

                                                
191 Iris Marion Young, “House and home: Feminist variations on a theme”, Intersecting voices: dilemmas of gender, political 
philosophy, and policy, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1997. 134.  
192 Wadstein Macleod 2018, s. 59f.  
193 Fjelkestam 2002, s. 50, 74. Eva Heggestad, Fången och fri: 1880-talets svenska kvinnliga författare om hemmet, yrkeslivet och 
konstnärskapet, 1991, s. 178.  
194 Wadstein Macleod 2018, s. 52; 
195 Ebba Witt-Brattström, ”Hon är ju ändå ett kvinns”, Axelsson, Majgull & Enge Swartz, Marianne, Elin Wägner: det 
första fotstegets moder : antologi, Artéa i samarbete med Elin Wägner-sällskapet, 2009, s. 30. 
196 Jane Rendell,” Introduction: 'Gender, space'”, Gender, space, architecture. An interdisciplinary introduction., red Jane 
Rendell, Barbara Penner, Iain Borden, (London 2000), s. 103.  
197 Woolf 2018, s. 10.  



 43 

kvinnans naturliga ansvarsområde att sköta om och göra hemmet vackert.198 Inger-Lise Hjordt-

Vetlesen menar i ”Modernitetens kvinnliga text” ur Nordisk kvinnolitteraturhistoria att i idén om 

hemmet ur den borgerliga praktiken förvandlades ”kvinna” till det komplementära motstycket till 

”man” på ett polariserat vis.199 Som en motsats till den borgerliga flickan som bör ta sig an hemmet 

i linje med Key har Irma klivit ur sin förväntade roll och låtit en annan kvinna göra det. Precis som 

en man. Irma spränger därmed konventioner då det västerländska idealet enligt Judith Fetterley i 

Little women and the feminist imagination: criticism, controversy, personal essays (1999) för den unga borgerliga 

kvinnan var att älska hemmet mer än förvärvsarbetet.200 Samtidigt tolkar jag hur hon älskar hemmet 

ur en mans synvinkel enligt den borgerliga traditionen. För precis som för mannen blir det 

välordnade hemmet en förutsättning för att lugnt kunna ägna sig åt sitt viktiga arbete. Samtidigt 

uttrycker Irmas väninna Magda sin ovilja inför hushållsarbete: ”Usch, att bo uppe på en kvist och 

göra rent själv. ” (IMK, s. 185-186) Magda framhåller sin idé av hemmet som en våning med 

kammarjungfru, och att det ska vara rent och snyggt och inte för litet. Det anstår henne inte att 

själv ägna sig åt hushållsarbete, utan även hon anställer en annan kvinna, men utan att ha den 

självförsörjande rollen lik mannens och således Irmas. Att Magda inte själv hänger sig åt 

hushållssysslorna handlar om klass, eller också kritik till att uppvärdera hur det är just kvinnans lott 

att ta hand om hushållet i linje med Key.201  

 
Icke-hemmet 
I Lilla Jälm har Rut Jälm precis flyttat från landsbygden till staden Kvistad. Rut flyttar flera 

gånger i romanen mellan olika bostäder. Från barndomshemmet flyttar hon till fröken 

Gregers pensionat i Kvistad, därefter till fru Lundström och till sist hem till moster Hedda 

som inneboende i Stockholm. Genomgående är att Ruts befintliga hem är skildringar av icke-

hem. Pensionatet och hyresrummet menar jag är definitionen av ett icke-hem som hon inte 

kan råda över själv. Iris Marion Young menar att idén om ett hem är inte ett rum som kan 

liknas med ett hotellrum, där ingenting av sig själv finns. Hem är något personligt oavsett 

hur stort eller litet det är menar hon.202 Men borde inte Hoffs villa därmed falla under samma 

premiss eftersom Irma hyr? Enligt Young går det att se hur personliga saker kan bli en 

förlängning av sig själv och sin identitet.203 Att Irma förflyttar arbetsrummet till Hoffs villa 

                                                
198 Marika Andrae 2001, s. 16; Lindén 2009; Wikander 2001, s. 21; Pärsson 2015, s. 13. 
199 Hjordt-Vetlesen 2011-01-04.  
200 Judith Fetterley, Little women and the feminist imagination: criticism, controversy, personal essays, Alberghene, Janice M. & 
Clark, Beverly Lyon (red.), Garland, New York, 1999, s. 34.  
201 Jfr s. 31. 
202 Young 1997, s. 157.  
203 Young 1997, s. 149.  
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och placerar sin skrivmaskin i rummet menar jag blir en förlängning av henne själv som 

definierar platsen i det hyrda hemmet som ett hem.  

 Även för Rut definierar platsen bilden av ett hem. Orsaken till att hon lämnat 

barndomshemmet är hennes pappas krav på respektabel och lämplig sysselsättning för en flicka. 

Som Kåreland belyser var motivet från den traditionella flickboken sprungen ur 1800-talets 

familjeroman väl etablerat i tiden för romanen, där flickan utifrån den borgerliga miljön 

sammankopplades med hem och vardagsliv. Hon skulle vara tyst, arbetsam och lydig och anamma 

”kvinnliga” sysslor.204 Liksom för Irma ställs Rut mot den traditionella borgerliga flickan som har 

hemmet som enda mål.205 Ruts och pappans bråk skulle därför kunna förklaras med bilden av den 

normativa borgerliga flickan där Ying Toijer-Nilsson menar den konservativa faderns makt var 

stor. Utopin var att flickor automatiskt skulle bli unga damer utifrån sin borgerliga uppfostran i det 

”goda hemmet”.206 Rut vill inte vill uppfylla dessa krav och riktlinjer och bestämmer sig därför för 

att lämna barndomshemmet på landet: ”Sedan dess hade hemmet blivit henne outhärdligt. Hennes 

egen far förstod henne inte. Hans hjärta var stängt för henne, och han behandlade henne som en 

främling. Hennes mor en svag och undertryckt kvinna hade intet att säga.” (LJ, s. 21). Flytten från 

hemmet menar jag blir därför för Rut en akt i att bryta sitt genuskontrakt, då hon går emot var som 

förväntas av henne och den typ av flicka hon är med bakgrund som prästdotter. Toijer-Nilsson 

menar att flickan som vill bryta sig loss från det goda hemmet gestaltas som fången i en bur, d.v.s. 

bilden av hemmet som fängelse, vilket jag menar går att applicera på Ruts situation. Att Rut reser 

från barndomshemmet på landsbygden kan i linje med Alexandra Borg i ” ’denna vita ödslighet’: 

Om utanförskapet i Ulla Bjernes Mitt andra jag” ur Vagant (2004) förstås som en metafor för att 

undfly etablerade könsroller och därmed söka en fast identitet.207 Samtidigt menar Rehnnacke att 

hennes flykt därmed bryter mot normen: ”Genom ert förhastade avsked hemifrån har ni redan 

brutit mot samhällets ordning.” (LJ, s. 43) Likt definitionen av den klassiska bildningsromanen 

bryter Rut upp från familjehemmet och ger sig ut i världen.208 Rut menar jag söker efter en plats att 

existera på i linje med Lidströms definition av utvecklingsromanen.209 Den utopiska platsen för 

henne menar hon skulle vara”…där allt var lugnt och intet störde mig. Där jag fick vara ifred – 

                                                
204 Kåreland 1994, s. 116–117. Det handlade ofta om kärlek, förälskelse och väntan på den ”rätte” i en borgerlig 
miljö. Jfr Eva Adolfsson ”Könsrollerna och tiden. Kvinnosynen i flickböcker från åren 1920–1925”, 3-
betygsuppsats, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 1971. I sin undersökning fastslår Adolfsson 
att husligt arbete för kvinnan i romanens samtid sågs som en dygd, som alla flickor bör uppfostras till. Men också att 
ogifta kvinnors uppgift är att vara hushållerskor. 
205 Hjort-Vetelesen 2011. 
206 Ying Toijer-Nilsson, ”Från en brytningstid”, Om flickor för flickor, 1994, s. 45-56. Det goda hemmet sågs som en 
grogrund för flickor.  
207 Borg 2004:1, s. 64.  
208 Järvstad 1996, s. 9. 
209 Lidström 1994, s. 56. Jfr Gilbert och Gubar 1979, s. 83f.  
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ifred –”. (LJ, s. 94) Att Rut vill vara ifred menar jag kan jämföras med Irmas flykt till Näsund. 

Skillnaden är dock att Rut väljer storstaden och Irma landsbygden för känslan av att vara ifred.  

 När familjehemmet svikit henne menar Rut att det inte längre går att kalla det 

för ett hem: ”När hemmet inte längre var något hem, därför att hon där saknade förståelse 

hon behövde, sökte hon sig bort. Det låg inte något besynnerligt däri.” (LJ, s. 22–23). Hon 

söker sig därför efter en annan plats att tillåtas accepteras på.210 Väl i Kvistad är hon upprymd 

över att äntligen vara fri och livet för henne nu är ”…en dröm, en vacker längtan att göra 

något stort i världen”. (LJ, s. 22) Genom sin flytt till Kvistad blir hon både självständig och 

självförsörjande genom sitt kontorsjobb hos Böhme. Platsen definierar hemkänslan för Rut, 

och i linje med Massey blir därmed staden identitetsskapande för henne.211 Det ekonomiska 

oberoendet och staden var en avgörande premiss i den Nya Kvinnans skapelseberättelse. 

Staden spelade också en viktig roll i den unga flickans mognads- och frigörelseprocess. 

Flickan som individ menar Wistisen befinner sig i en passage mellan familjehem och 

vuxenliv, bortom vuxenvärldens kontroll av offentliga platser. Men genom staden får hon 

möjlighet att skapa sig egna frizoner och rum att tillägna sig.212 Kvistad menar jag blir med 

bakgrund i Massey och Wistisen till en identitetsskapande frizon för Rut, ett hem, men också 

ett steg i hennes mognadsprocess. Wistisen poängterar att flytten till storstaden bidrar till att 

protagonisten kan genomgå en utvecklingsprocess och bli någon annan.213 I Ruts fall tolkar 

jag det som att hon inte vill bli någon annan, utan få lov att vara sig själv.  

 I definitionen av ett hem betonar Rut den accepterande platsen framför 

materiella ting, där miljön, samhället och omgivningen får definierande funktioner. I Kvistad 

bor Rut på pensionat hos Fröken Greger där hennes hem bestod av ett långsmalt rum med 

smal järnsäng, en byrå, ett bord med spegel över och några stolar. I jämförelse med Irmas 

våning och svulstiga hyrda villa kan Ruts hem liknas vid Karens sparsmakade bostad. På 

samma sätt handlar det om ekonomiska förutsättningar där Irma har privilegier i form av 

borgerlig bakgrund vilket jag menar gör att hon har råd med en annan typ av bostad och 

städhjälp.214 Samtidigt formulerar Rut att det materiella inte spelar någon roll, utan att platsen 

är det viktigaste där hon menar att ”världen” var hennes hem, oändlig och utan lagar som 

                                                
210 Wistisen 2017, s. 81. Hemmet blir ofta för barnen något dystert som de försöker undfly menar Wistisen, och då 
till offentligheten, vilket de ser som livets härlighet istället för det kalla hemmet.  
211 Massey 1994, s. 10, 167.  
212 Wistisen 2017, s. 52, 263-264. Jfr Hjort-Vetlesen 2011.  
213 Lydia Wistisen, ”Urbana rum [Elektronisk resurs] : en analys av Majkens vuxenblivande i Martha Sandwall-
Bergströms romantrilogi om familjen Oskarsson”, Barnboken (Online)., 2013(36), 2013 
(http://dx.doi.org/10.14811/clr.v36i0.148), s. 3.  
214 Här finns också en åldersaspekt där Rut inte hunnit arbeta lika länge som Irma för att ha möjlighet att skapa sig 
det egna rum som Irma har. 
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fjättrar hennes tillskillnad från barndomshemmet.215 Som begrepp uppkom ”hem” enligt 

Anna Nordenstam i Begynnelser (2001) under 1800-talet i samband med den borgerliga 

familjens framväxt vilket både kunde betyda boplats men även metaforiskt att ”…samhället 

bör icke blott vara stat utan hem”.216 Ruts utgångspunkt menar jag går att pllicera på den syn 

Nordenstam belyser, och förklarar också hennes förhållningssätt till staden. Kristin Hallberg 

belyser i ”Att vara sig själv. Det kvinnliga språket hos några flickbokspionjärer” i Om flickor 

för flickor (1994) att ett centralt motiv i flickboken är känslan att äntligen vara för sig själv. 

Genom att t.ex. likt Rut flytta från barndomshemmet till ett rum på pensionat.217 Det var till 

storstaden unga kvinnor kom från ”fadershusen”, skapade egna hem och försökte få fotfäste 

och ta plats menar Hjort-Vetlesen.218 Likt Irma intar nu Rut staden efter sin flytt från 

landsbygden och ”fadershuset” och illustrerar hur storstaden är en förutsättning för flickans 

frigörelse från etablerade normer. Men i konstrast till Elsa Berger visar Rut att hennes bild 

av hemmet inte präglas av den materialistiska bild som associeras med det stabila och trygga 

hemmet sprunget ur 1800-talets bild av hemmet som social institution där 

försörjningsförmåga och konsumtion knöts till bilden av det lyckliga hemmet.219  

 När Kvistad inte visar sig vara den accepterande platsen Rut sökt förändras hennes 

bild av staden som ett hem i jämförelse med barndomshemmet. När Rut blir känd som den 

”emanciperande” studentskan på Stadt målas hon upp som stadens svarta får som stadens unga 

flickor borde skyddas från ”för ett fördärvande inflytande.” (LJ, s. 10) Rut struntade i det borgerliga 

anseendet, även om hennes vän Häradshövdning Jarl Rehnnacke menar att det är ”onormalt” för 

en prästdotter att vara på det sättet hon är. Men vad är det hon gör som är så avvikande och farligt? 

Sättet Rut intar offentligheten, på ett rättframt sätt, avviker från bilden av den unga borgerliga 

flickan. När hon första gången befann sig på Stadt beskriver berättaren i romanen att hon 

”frimodigt” slagit sig ned just bredvid rådmanskan och borgmästarinnan, druckit kaffe och rökt en 

cigarett. Detta uppträde anlade hela stadens bild av Rut som den frigjorda flickan, som inte gör 

skillnad på vad som är passande eller inte i det offentliga rummet. Att hon agerar som att hon 

tillägnat sig det offentliga rummet ger sken av som att hon gjort sig bekväm som i ett hem.220 Att 

Rut skapar sådan uppståndelse menar jag förklaras utifrån föreställningen om att det ansågs som 

                                                
215 Bjerne 1922, s. 82.  
216 Anna Nordenstam, ”The burning question”, Begynnelser: litteraturforskningens pionjärkvinnor 1850-1930, Humanistiska 
fakultetens reprocentral, Diss. Göteborg : Univ., 2001,Göteborg, 2001, s. 58. Hemmet blev enligt denna definition 
enligt Nordenstam till en centralpunkt i samhällslivet, istället för endast ett begränsat utrymme.  
217 Hallberg 1994, s. 80.  
218 Hjort-Vetlesen 2011.  
219 Jfr s. 33; Johannisson 1994, s. 17. Konsumtion av kläder och ting menar hon bekräftade borgerlig framgång och 
manlig betalningsförmåga.  
220 Wistisen 2017, s. 33. 



 47 

omöjligt att flanera fritt för kvinnor i offentligheten och därför blir ”flaneusen” något som 

överträder gränser och därmed risker enligt Ulrika Dahl i Skamgrepp (2014).221 Wistisen understryker 

att staden ofta sågs som en grogrund för att unga personer förlorade känsla för plikt och disciplin 

genom att de istället föll för frestelser.222 Att läsaren får uppleva stadsrummet utifrån Ruts egna 

ögon bryter mot det vedertagna greppet kring sekelskiftet där flickor oftast observerar 

offentligheten på avstånd, i fönstret eller från tröskeln. Istället skildrar Bjerne den 

”självupplevande” flickan som korsat gränsen mellan en feminin och maskulin sfär.223 Att Rut 

främst vistas offentligt i stadsrummet menar jag bryter mot bilden av henne som den borgerligt 

uppfostrade prästdottern, och kan istället likt Irma ses som en av de Nya kvinnorna som frigjort 

sig från barndomshemmet och skapat sig ett bohemiskt hem i stadsrummet bland olika människor 

på kaféer, lokal och parker 224 Men till skillnad från Irma utmålas Rut till något farligt i linje med hur 

Fahlgren, Hirdman och Witt-Brattström menar att den Nya kvinnan ofta skildrats.225 Wistisen 

menar att det traditionellt funnits en moralisk oro kring unga människor där de misstänkliggörs av 

samhället.226 Att Rut misstänkliggörs kan förklaras av hur Eva Österberg i ”Det låsta rummet. 

Kvinnors farlighet och samhällets rädsla” i Rummet vidgas: Kvinnor på väg ut i offentligheten 1880-1940 

(2002) menar att eftersom kvinnor förknippades med tryggheten i hemmet blev kvinnor i 

offentligheten ett hot.227 Oftast menar Wistisen är det de manliga flanörerna som gestaltas som 

farliga för unga flickor, men här visar Bjerne är det istället Rut som den kvinnliga flaneusen som 

gestaltas som farlig, men på samma sätt skadlig för de unga kvinnorna.228 Rut kan därmed inte röra 

sig fritt utan att bli kritiserad utan misstänkliggörs eftersom hon inte håller sig i hemmet och 

invånarna i Kvistad konstruerar hennes gestalt som opassande vilket bryter mot den respektabla 

kvinnligheten. I linje med Dahl medför den frigjorda livsstilen också risker, vilket Rut erfar när hon 

på grund av sitt beteende måste flytta från Fröken Gregers pensionat: ”De äro trötta på ert skratt, 

ert pianospel och dominerande uppträde. En ung flicka bör veta sin plats. Det är inte blott min – 

men hela stadens åsikt.” (LJ, s. 60) Det blir tydligt att fröken Greger talar för hela samhällets 

uppfattning och därmed måste agera respektabelt i linje med sitt genuskontrakt vilket innebär att 

konsekvensen är att Rut måste flytta. Känslan av ett hem i Kvistad börjar därmed att krackelera för 

Rut när hon åter igen känner sig motarbetad: ”De vill hindra mig att leva, tänkte flickan. Kan jag 

hjälpa, att jag har mera liv i mitt lillfinger än de i hela kroppen?” (LJ, s. 60) Hon frågar sig om hon 

                                                
221 Ulrika Dahl, Skamgrepp, Bokförlaget Atlas, 2012, s. 185-188.   
222 Wistisen 2017, s. 27, 42. Jfr Österberg 2002, s. 80. 
223 Wistisen 2017, s. 44. 
224 Johannisson 2015, s. 33, 36–42. 
225 Fahlgren, Hirdman, Witt-Brattström, 1996.  
226 Wistisen 2017, s. 265.  
227 Österberg 2002, s. 81-82  
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var lika omöjlig i Kvistad som hemma hos familjen, men stannar ändå kvar Kvistad. Rut får bo hos 

Fru Lundström tills den dag hon uppträtt med en dansuppvisning på barnens dag då hennes 

hyresvärd menar att Rut nu förstört sitt rykte. På grund av sina avvikande handlingar och beteenden 

blir Rut vräkt från sina hem, men också avhyst från samhället som hon såg som sitt hem. Hon 

menar att hon aldrig skulle kunna återvända till barndomshemmet innan hon bevisat att hon dög 

som hon var: ”Vart skulle hon ta vägen? Resa hem? Aldrig. Uppsagd! Jo, det skulle varit vatten på 

deras kvarn, där hemma. Nej, inte förrän hon höljd av lager och guld kunde träda över tröskeln, 

ville hon återvända.” (LJ, s. 99) Rut liknar sig själv vid det här tillfället som en missnöjd emigrant 

som beger sig till ett främmande land för att finna ett paradis. Utan någon annanstans att ta vägen 

bestämmer hon sig för att flytta till sin Moster Hedda i Stockholm där hon äntligen blir accepterad 

utan att illustreras som den gränslösa flickan av samhället.  

 I min undersökning av hemmet i relation till Rut framgår hur det inte bara handlar 

om ett icke-hem i form av den fysiska bostaden, utan också ett icke-hem utifrån hemmets definition 

som en plats där hon känner sig accepterad och respekterad. Rut ses och känner sig som en främling 

i både barndomshemmet och Kvistad. Idén om hemmet är därmed kopplad till upplevelsen av det 

samhälle Rut bor och lever i. Samtidigt som Rut försöker etablera en plats hon kan kalla hem bryter 

hon mot bilden av hemmet i relation till henne som flicka när hon istället för i hemmet vistas i 

offentligheten likt en bohem vilket innebär att hon inte passar in i det passande genuskontraktet 

för en ung flicka. Hennes tänjande på gränser för flickan innebär ett tydligt motstånd från samhället 

där hon fysiskt måste flytta på sig och hitta nya platser att kalla hem. 

 
3.3 Arbete 
 

I det här avsnittet kommer jag att belysa tematiken kring arbete och sysselsättning i 

romanerna. Här har jag delat in avsnittet i underrubrikerna ”Den yrkesarbetande kvinnan”, 

vilken inbegriper synen på den arbetande kvinnan i romanerna, och ”Konsten och kvinnan”, 

eftersom båda huvudkaraktärerna ägnar sig åt olika sorters konstnärligt arbete. 

 

Den yrkesarbetande kvinnan 
Huvudkaraktärerna Irma och Rut är båda arbetande kvinnor: som författare respektive på kontor 

och sedermera skådespelare. De överensstämmer med den bild som finns av den moderna flickan 

och kvinnan som ”ägnar sig” åt något i brytningstiden enligt Toijer-Nilsson.229 Samtidigt menar 

Wikander att i tiden för romanerna utmanar de arbetande kvinnorna per automatik sin könsroll 

                                                
229 Toijer-Nilsson, 1994, s. 51 
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genom sitt ekonomiska oberoende.230 Därför går det att säga att både Irma och Rut genom sina 

yrkesval bryter mot vad som sågs passande för sitt genuskontrakt.  I Ingen mans kvinna är Irmas 

huvudsakliga inkomstkälla hennes författande av romaner och skulle kunna sägas vara vad Elin 

Wägner kallade för ”Självförsörjande Bildad Kvinna”.231 Irma arbetar självständigt och är sin egen 

chef, därför är hon bara beroende av sig själv för att tjäna de pengar hon behöver. Hennes arbete 

är framgångsrikt och lönsamt och ger henne ekonomisk trygghet. Trots att hon är ogift har hon 

möjlighet till egen bostad, samt att hyra ett ytterligare boende under en längre tid. Irma anger inte 

någon annan typ av försörjning som hon tidigare ägnat sig åt, samtidigt kommer hon från en 

borgerlig bakgrund.232 Hennes priviligierade förutsättning menar jag har givit henne möjlighet till 

skapandet och självbestämmandet vilket har givit henne tillgång till det egna rummet och skapandet 

i linje med Woolf. Vid en återblick till tanken över sitt yrkesval liknas Irmas situation med sökandet 

Lidström menar definierar utvecklingsromanen: ”Hon hade gått från borgerskapet i hopp att hos 

konstnärerna finna något av det hon sökte. Deras fria seder och skick tilltalade henne visserligen, 

men i sitt innersta kände hon lika främmande inför dem, som inför det borgerliga samfundet.” 

(IMK, s. 44). Irma har på detta vis sökt sig till en plats att känna sig hemma på. Samtidigt är hon 

inte helt nöjd, vilket jag menar gestaltar en sorts kluvenhet. Att Irma därför väljer att vid ett 

giftermål offra sitt konstnärliga arbete för kärleken blir en akt i att hela hennes kluvenhet genom 

att träda in i ett kvinnligt ideal. När Ulf frågar hur det ska gå med hennes arbete efter bröllopet och 

om hon kommer att hinna skriva svarar hon: ”Är det nödvändigt, att jag skriver?” (IMK, s. 195) 

Hon menar att nu har hon istället Ulf. Hon byter därmed ut konsten mot mannen. Konstnärskapet 

utifrån romanen kan ses och liknas vid en mänsklig relation, och därför oförenlig med äktenskap 

eftersom hon anser att det inte går att vara gift med två. Fjelkestam menar att det i tiden för 

romanen ansågs vara en omöjlighet att ”tjäna två herrar” det vill säga en krävande make och den 

krävande konsten.233 Äktenskap och familjeliv menar Irma är inte förenligt med arbetet och 

konsten. En kombination av dessa kommer enligt henne inte ses som naturligt på väldigt länge, 

utan yrkesarbetet upphör oftast per automatik vid ett äktenskap.234 När moster Hedda frågar Rut 

                                                
230 Wikander 2001, s. 19. 
231 Holm 1996.  
232 Bjerne 1919, s. 44. Hon anser sig dock skeptisk till det borgerliga samfundet. 
233 Fjelkestam 2002, s. 74-75. Den kvinnliga huvudkaraktären som dör om hon inte får utöva sitt konstnärskap 
återfinns bl.a. i Mathilda Mallings roman Malin Skytte (1900), Hilma Angereds-Strandbergs Lydia Vik (1904). Jfr 
Williams 2013, s. 70, 71. Williams menar att ett liknande scenario går även att hitta i Agnes von Krusenstjernas 
flickbok Ninas dagbok (1917) där den skrivande Nina tampas med det komplicerade förhållandet mellan konsten och 
kvinnan, och tillslut blir besegrad av kärleken.  
234 Bjerne 1919, s. 75. Jfr Domellöf 1979, s. 105. I Domellöfs undersökning av menar hon att kvinnor normativt per 
automatik överger sitt yrke vid ett äktenskap; Woolf övers. Jane Lundblad 2018, s. 28. Woolf menar att konsten och 
barnet var oförenliga; Theander 2017, s. 309. Ett annat perspektiv ger Theanders undersökning av flickböcker där 
hjältinnan i 19% av de böcker från 1920-talet både är gift och yrkesarbetar, vilket hon jämför med verklighetens 
Sverige där 4% av de verkligt gifta kvinnorna yrkesarbetade. Flickbokshjältinnan var därför här mer emanciperad än 
verklighetens kvinnor. 
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om Ejnar Falk kan försörja henne menar jag att hon upprätthåller den givna normen om mannens 

försörjning och kvinnans upphörda yrkesarbete.235 I Ingen mans kvinna återges och figurerar synen 

på den arbetande kvinnan genom synen på ”Kvinnorörelsens kvinna”, en gestalt Irma ställer sig 

kritisk till: ”Ordet kvinna stod för henne som livets vackraste begrepp….De väsen, som i gathörnen 

hurrade för rösträtt och likställdhet, som arbetade med händer och fötter på att avlösa männen 

som själasörjare och andliga ledare av ett folk – de fann hon enbart löjliga, vrångbilder av det som 

naturen en gång menat med kvinnan.” (IMK, s. 32) Själva karaktären hos kvinnosakskvinnornas 

utmanade föreställningen kring kvinnlighet och könsstrukturen menar Rita Felski i The Gender of 

Modernity (1995).236 Maria Andersson menar i ”Framtidens kvinna. Framställningen av kvinnlig 

rösträtt i två svenska flickböcker” i BLFT (2017) att inslag som detta gav en bild av diskussionen 

kring kvinnlighetens kärna och vilken roll kvinnor ansågs anta i samhällslivet.237 Irma begripliggör 

hur genuskontraktet såg ut och på vilket sätt kvinnosakskvinnorna ville förändra kvinnans roll. 

Samtidigt menar jag att Irma ser det som att de nedvärderar det kvinnliga och motsätter sig Key. 

Utifrån Key betydde det dock att kvinnan som satsade ensidigt på yrkesarbete hade risk att försvaga 

sin kvinnlighet och ses som ”maninna”.238 Kvinnan skulle istället bevara sin egendomlighet och 

välja yrken där hennes moderlighet kunde utnyttjas, vilket inte inbegrep kontorsarbete. Key menade 

att kvinnan skulle välja yrken där hennes kärlek kunde komma till uttryck om hon ville arbeta, för 

att inte bli olycklig, få ett tomt och meningslöst liv.239 Något motsägelsefullt är det att Irma kritiserar 

kvinnosakskvinnornas åsikt när hon själv arbetar som författare vilket särskilt utmanade normen 

för kvinnliga yrken.240 Min tolkning är att Irma egentligen menar att det är onödigt att sluta med 

det ”kvinnliga” bara för att hon arbetar. 

 I Lilla Jälm arbetar Rut som korrespondent på gummifabrikens kontor i Kvistad med 

Herr Böhme som sin chef. Trots att hon kommer från en välsituerad familj måste hon söka arbete 

eftersom hon ”förlorat” sin familj, vilket Wistisen menar ställer henne jämte den av lägre klass.241 

I linje med Hirdman är det inte konstigt att det är just kontor Rut arbetar på, då kontorsyrket blev 

en vanligare företeelse för kvinnor efter första världskriget som vräkt undan moralföreställningar 

och invanda tankebanor. Kvinnor behövdes nu på männens tomma platser och arbetande kvinnor 

                                                
235 Bjerne 1922, s. 153.  
236 Felski, 1995, s. 150ff.  
237 Maria Andersson, ”Framtidens kvinna. Framställningen av kvinnlig rösträtt i två svenska flickböcker”, i BLFT, 
2017, 1, (https://www.idunn.no/blft/2017/01/framtidens_kvinna_framstllningen_av_kvinnlig_rstrtt_i_t). 
238 Wikander 2001, s. 21. Se Key 1896. Witt-Brattström 1996.   
239 Wikander 2001, s. 21. Jfr Key 1896, s. 59; Ellen Key, ”Naturenliga arbetsområden för kvinnan” i Missbrukad 
kvinnokraft och kvinnopsykologi 1981, s. 59-77. Läkare, lärare, trädgårdsmästare eller husmoder var sysselsättningar där 
kvinnans ”samhällsmoderlighet” kunde utnyttjas, samtidigt som kontorsarbete, forskning och andra ”livlösa” yrken 
skulle förstöra hennes kropp såväl som själ. 
240 Fjelkestam 2002, s. 73-74. Jfr Eva Heggestad 1991, s. 147. 
241 Wistsisen 2017, s. 79. Trots medelklass och välsituerad familj tvingas flickor i flickboken söka arbete. Men 
borgerliga familjeflickor kan inte ta plats i det offentliga rummet på samma villkor som pojkar. 
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var ett faktum.242 Under 1920-talet handlade därför många flickskildringar om drömmar och lust 

till arbete menar Theander, samtidigt som den arbetande flickan funnits i alla tider i litteraturen.243 

Med grund i Keys resonemang gör kontorsarbetet Rut mindre kvinnlig, då Key menade att det 

försvagar hennes kvinnlighet. Rut reflekterar aldrig över det utan för henne handlar arbetet primärt 

om att hon frigjort sig från sin familj och gjort sig oberoende: ”…en känsla av fröjd och övermod 

hade hon ej tillträtt arbetet. Hon var oberoende. Här ville hon tillbringa sin väntetid…hela livet log 

emot henne.” (LJ, s. 23)244 Rut emanciperas genom förvärvsarbetet, även om hon egentligen vill 

arbeta som skådespelare, och tillvaron beskrivs som drömlik, att ”[livet är] en dröm, en vacker 

längtan att göra något stort i världen” (LJ, s. 22). Men det handlar också om hur kontorsarbetet är 

ett steg eller väg till att kunna utföra något mer och större. Vid en dispyt med sin chef Böhme blir 

han förvånad när Rut kaxigt skrattar åt honom istället för att bli rädd: ”Eller inbillar ni er, jag ämnar 

gå i den här kråkvinkeln hela mitt liv?”. (LJ, s. 41) Rut ser därmed inte kontorsarbetet som något 

varaktigt. 

  Även om verklighetens kvinnor också förvärvsarbetade på kontor var kvinnans 

rättigheter på arbetsmarknaden fortfarande hårt kringskurna menar Ulrika Knutsson i ”En tid 

framföds” i Kvinnor på gränsen till genombrott (2004).245 Rut tjänar dåligt, och har bara råd med tre par 

skor jämfört med Häradshövding Rehnnacke som har 25 par skor. Rut känner sig som en 

undergiven slav under Böhmes ledning som dessutom tycker att hon är oduglig på sitt arbete. Hon 

beskriver sig som en ”fånge” från det ögonblick hon inträdde på kontoret. I jämförelse med Irma 

som är sin egen chef utmålas Rut som beroende och underlägsen i sin yrkesroll.246 Böhme anser att 

Rut inte passar på kontor genom att Bjerne skildrar hur Rut tänjer på gränserna som finns för 

kontorsflickan. När Rut gjort något fel domderar Böhme åt henne och säger bl.a.: ”Ni är omöjlig. 

Och på kontor passar ni inte.” (LJ, s. 68) Britta Lundgren menar i Kvinnovetenskaplig tidskrift (1991) 

att utifrån studier i yrkeskontexter framkommer hur arbetsgivare fokuserat på kvinnlighetens 

”natur” och användning. Kontorskvinnans beteende, klädsel och uppförande skulle följa 

medelklassens normer och värderingar där kvinnorna förväntades ha en mängd borgerliga dygder 

med sig hemifrån: arbetsamhet, lydnad, pliktkänsla, inte beklaga sig samt vara stolta över att tillhöra 

                                                
242 Hirdman 1992, s. s. 167-168.  
243 Theander 2017, s. 248f. Theander menar att flickbokshjältinnor alltid har arbetat och ger Louisa M. Alcotts Little 
Women (1868) som exempel där systrarna arbetar som guvernant, sällskapsdam och författare. Kontorskvinnor 
skildrades redan av Elin Wägner i Norrtullsligan (1908).  
244 Theander 2017, s. 307. Theander skriver att det blir tydligt för de yrkesarbetande flickboksflickorna att arbetet inte 
bara är en ekonomisk trygghet utan också som en väg till självständighet.  
245 Ulrika Knutsson, ”En tid framföds” i Kvinnor på gränsen till genombrott. Grupporträtt av Tidevarvets kvinnor, 2004, s. 18. 
Jfr Eva-Karin Josefsson Arbetande kvinnor i litteraturen, 1989.  
246 Självklart finns här en åldersaspekt. Irma är äldre och har gjort karriär under en längre tid än Rut.  
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medelklassen. Det handlade om klass- och könsbestämda bildningsegenskaper menar Lundgren.247 

Att Rut motsätter sig borgerlighetens bild av kontorsflickan menar jag illustrerar det bohemiska 

drag hos Rut utifrån definitionen av bohemen som motsatte sig borgerligheten och dess repressiva 

auktoritet. Rut kan därmed tolkas som ett förkroppsligande av det som den borgerliga ordningen 

vill förbjuda och gömma.248 När Bjerne skriver att: ”Lilla Jälm var en av de människotyper, som 

gått igen i seklet och som än i sekler skall gå igen. Hon var som ett litet friskt blad på 

människosläktets stora masktungna träd, ett litet blad som endast längtade efter solsken och luft 

för att kunna utveckla sig.” (LJ, s. 23) illustreras hon som ett exempel på att de flickor som gått 

samma typ av väg som hon, med samma typ av anda och målsättning att inte följa den upptrampade 

stig som fanns. Samtidigt går det att läsa in att Rut kan ses som ett lärande exempel på de flickor 

som väljer att gå utanför gränsen och de konsekvenser som uppstår. Även om kvinnans allmänna 

rättighet att arbeta blivit större menar Maria Andersson (2010) att sekelskiftets unga ogifta kvinnor 

på grund av sitt kön ändå hade känslan och föreställningen om att de inte hade en självklar plats i 

samhället. De existerade i ”ett mellanrum mellan barndomen och äktenskap, hemliv och yrkesliv” 

i underordning och självständighet.249 I linje med Andersson menar jag att Rut har hamnat i detta 

”mellanrum” där hon inte accepteras i sin yrkesroll, även om det är ett sätt för henne att frigöra sig 

från sin förväntade könsroll. 

 I både Ingen mans kvinna och Lilla Jälm figurerar flera andra kvinnor med olika slags 

arbete, t.ex. Karen och Marie som i Ingen mans kvinna försörjer sig genom hushållsarbete, och de 

företagsamma kvinnorna Fröken Greger och Fru Lundström som driver var sitt pensionat eller 

rumsuthyrning i Lilla Jälm. Men i romanerna förekommer också kvinnor som ser äktenskapet som 

ett sätt att försörja sig. Äktenskapet kunde vara något skräckinjagande för somliga kvinnor, men 

för många fanns det inga alternativ till försörjning om de inte gifte sig menar Florin.250 De 

borgerliga kvinnorna ”kunde” inte heller ta ”enklare” jobb och därför blev försörjningen hos 

mannen extra viktig.251 Magda Larsen i Ingen mans kvinna har inget arbete utan blev innan 

skilsmässan försörjd av sin man och nu av underhållet hon får av honom. Hon har inga planer att 

arbeta själv utan vill gifta sig rikt för att bli väl försörjd. Likt Magda ger inte heller Elsa Berger i 

Lilla Jälm något sken av att själv förvärvsarbeta utan ser äktenskapet som en försörjning, där hon 

                                                
247 Britta Lundgren, ”Kvinnliga yrken i manssamhället”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, Nr 4, 1991, s. 71. Jfr Kirsten 
Geertsen, Dannet ung Pige søges, perfekt i dansk Stenografi og Maskinskrivning. Gerne Kendskab till Sprog. Kvinder paa Kontor 
1900-1940, 1990. 
248 Johannisson 2002. 
249 Andersson 2010, s. 142. Jfr Wistisen 2017, s. 51; Toijer-Nilsson 1994, s. 47.  
250 Florin 2006, s. 182.  
251 Hirdman 1992, s. 170. Jfr Eva Lis Bjurmans Catrines intressanta blekhet: unga kvinnors möten med de nya kärlekskraven 
1750-1830, 1998; Heggestad 1991; Eva Heggestad En bättre och lyckligare värld: kvinnliga författares utopiska visioner 1850-
1950, 2003; Christina Sjöblad och Ebba Witt-Brattström, ”Jag vill skriva om kvinnor”, Nordisk kvinnolitteraturhistoria 
Bd 2 Fadershuset : 1800-talet, Møller Jensen, Elisabeth & Hjordt-Vetlesen, Inger-Lise (red Wiken, Höganäs, 1993.  
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menar att hon längtar efter att bli rik och gifta sig med en man som kan försörja henne bra, och 

”giva henne eleganta toaletter”. (LJ, s.33) Här kan både Magda och Elsa ställas mot karaktärerna 

Karen och Marie som arbetar med städning och hushållssysslor, något som de förstnämnda ställer 

sig avogt till att ägna sig åt. Jag menar att det därför blir en fråga om klass i valet av försörjning, 

men visar också vilken typ av kvinnlighet Magda och Elsa representerar. Men är Karen och Marie 

på samma sätt självständiga och självförsörjande kvinnor som Irma och Rut? I romaner från samma 

tid ansågs det konventionellt att ogifta kvinnor skulle sysselsätta sig med hushållsarbete.252 Därför 

kan det fastslås att Karen och Marie därför har rollen som den normativt yrkesarbetande kvinnan, 

i linje med Key som menade att det låg nära det kvinnliga.  I Lilla Jälm finns en underliggande tanke 

och norm att Rut också borde gifta sig rikt, likt Magda och Elsa, genom den rådgivande Hedda. 

Den arbetande kvinnan målas inte upp som den ultimata vägen att gå, utan äktenskap där Rut kan 

gifta sig rikt premieras eftersom hon i nuläget till skillnad från Irma är beroende av andra. Hon är 

självförsörjande, men inte tillräckligt för att bli lika självständig som Irma lyckats vara. 

 

Konsten och kvinnan 
I respektive roman är det konstnärliga arbetet en väsentlig del för huvudkaraktärerna, men det 

framgår också att yrkesvalet inte är helt oproblematiskt. Kvinnligt skapande har historiskt sett skavt 

mot den normativa ordningen, och mot en manligt definierad genibild, menar Johannisson.253 

Fjelkestam menar att i definitionen av en ”riktig kvinna” enligt förra sekelskiftets förklaring 

innefattas inte självständigt kreativt arbete.254 Hon understryker att därför är det den kvinnliga 

konstnären som starkast och tydligast utmanar de normer som finns kring konstruktionen av 

kvinnlighet i romanernas samtid.255 När kvinnan går över sitt köns gränser innebär det enligt 

Heggestad att hon därmed riskerar att uppfattas som anomali, en moraliskt fallen kvinna, och att 

hamna i ett identitetens ingenmansland, d.v.s. att tvingas ge upp tanken på att bli betraktad som en 

riktig kvinna.256 Med bakgrund i Johannissons, Fjelkestams och Heggestads resonemang menar jag 

att Irma och Rut enbart genom sitt yrkesval utmanar normerna inom sitt genuskontrakt då de valt 

att sysselsätta sig med konstnärliga yrken som författare respektive skådespelare. Hur detta tar sig 

uttryck i romanerna tänkte jag redogöra för nu.  

                                                
252 Eva Adolfsson,”Könsrollerna och tiden. Kvinnosynen i flickböcker från åren 1920-1925”, 3-betygsuppsats 
vårterminen 1971, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.  
253 Johannisson 2015, s. 32. Jfr Woolf 2018, s. 59–60, 64.  
254 Fjelkestam 2002, s. 74.  
255 Den kvinnliga konstnären utmanar starkast och tydligast den könskomplementära doxans konstruktioner av 
kvinnlighet menar Fjelkestam 2002, s. 73-74. Jfr Eva Heggestad 1991, s. 147. De svåra omständigheter som mött 
skapande kvinnor i samtiden och i historien har under 1900-talet beskrivits och analyserats av till exempel och av 
andra vågens feminister. Jfr Virginia Woolf, A room of one’s own (1929); Sandra M. Gilbert och Susan Gubar, The 
madwoman in the attic (1979). 
256 Heggestad 1991, s.147.  
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 I Ingen mans kvinna uttrycker Irma explicit att kvinnan har låga förutsättningar för att 

bli en konstnär jämfört med mannen, och menar att det är den faktiska sanningen att kvinnan är 

underlägsen: ”I grund och botten är ju kvinnan endast en paria, som aldrig kan höja sig ur sin kast, 

och att bli en duktig konstnär, det har hon i allmänhet endast små förutsättningar för. Ja, ursäkta 

mina damer, det var inte min mening att förolämpa någon här. När jag talar om paria, menar jag 

endast mig själv.” (IMK, s. 142–143) Att Irma ändå sysselsätter sig som konstnär menar jag visar 

på vilken sorts position hon innehar där hon utifrån Woolfs resonemang visar på att hon har haft 

möjlighet att skapa i en samtid där kvinnor ofta möts av svåra omständigheter: behovet av minst 

femhundra pund om året och ett eget rum, men också en avsaknad av tradition.257 Irma har haft 

råd att skapa sitt eget rum för sitt konstnärliga arbete med tanke på hennes uppväxt i ett borgerligt 

hem. Parallellt påvisar Irma att konstnärskapet handlar om att välja bort sin kvinnlighet. Christine 

Wilkie-Stibbs menar i The feminine subject in children’s literature (2002) att den kvinnliga konstnären vid 

förra sekelskiftet ständigt förde en problematisk kamp för att försöka förena kvinnojaget med 

konstnärsjaget. Könet stod i vägen för lusten att uttrycka sig och den konstnärliga kvinnans kamp 

bottnade bland annat i en rädsla för att ha använt fantasin för mycket, vilket hade sitt ursprung i 

föreställningen om att kvinnor som använde sig av sitt intellekt straffades med ödesdigra 

konsekvenser.258 Wilkie-Stibbs resonemang menar jag illustreras i Ingen mans kvinna då Irma blir 

denna typ av gestalt som inte definieras som ”en riktig kvinna” när hon själv för en diskussion om 

konstnärsjaget och kvinnojaget. Irma menar att för att kunna fortsätta med det konstnärliga arbetet, 

författandet, måste kvinnan inom henne dö: ”Felet bestod däri, att hon var mer människa än 

konstnär. Det återstod endast ett: Människan, kvinnan, måste dö i henne för att giva konstnären 

rum. Varför måste kvinnan dö? Därför att det odödliga begäret hos en kvinna i sig innefattade 

längtan efter barnet.” (IMK, s. 74-75) Irmas karaktär fastställer att hon inte kan vara kvinna och 

konstnär samtidigt, utan måste välja en av rollerna till skillnad från mannen, och i linje med 

Adolfsson kliva ur det kvinnliga för att kunna var kreativ.259 Konsten blir någonting kroppsligt 

förankrat, där det odödliga begäret handlar om att människan antingen skapar konst eller föder barn, 

inte båda två. Irma blir enligt detta resonemang mindre kvinnlig då hon valt det konstnärliga 

arbetet, samtidigt som Bjerne genom Irma kritiserar den normativa bilden av den skapande kvinnan 

och understryker att Victoria Benedictsson, återgiven som Ernst Ahlgren i romanen, var både 

mänsklig och konstnär, vilket Irma menar var oförenligt.260 Nina Björk menar i Fria själar: ideologi 

                                                
257 Woolf 2018, s. 89. 
258 Christine, Wilkie-Stibbs, The feminine subject in children’s literature, New York 2002, s. 49.  
259 Adolfsson 1991, s. 16 
260 Bjerne 1919, s. 72. Jfr Järvstad 2008, s. 232f. Järvstad kommer fram till att diskussionerna hos kvinnliga författare 
1890-1920 ofta handlade om vad som var kvinnligt respektive manligt vilket ofta utmynnade i frågan om vad som är 
mänskligt eftersom kvinnorna ville ge nytt innehåll till kvinnligheten, utan att annektera en traditionell manlighet.  
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och verklighet hos Locke, Mill och Benedictsson (2008) att den verkliga Benedictsson menade att människan 

var sin själ och sin kropp samtidigt, utan att kunna skilja dem åt, vilket gjorde att hon inte kunde 

förneka någon delen av sig själv.261 Samtidigt menade hon att kvinnan aldrig kunde bli en 

förstarangs-konstnär i jämförelse med mannan. Därför önskade Benedictsson enligt Björk att hon 

i realiteten varit mer kvinna, så hon skulle slippa identitetens ingenmansland. Att vara kvinna och 

konstnär är den största olyckan menade hon.262 Irma uttrycker på liknande sätt att hon aldrig skulle 

komma att bli en förstarangskonstnär då hon och andra skrivande kvinnor i jämförelse med August 

Strindberg var som en ”myggas surrning, eller ännu otydligare” (IMK, s. 142-143). Med grund i 

Benedictsson menar jag att Irmas resonemang kan förstås på liknande sätt, att på grund av sitt kön 

befinner sig den kvinnliga konstnären i en identitetens ingenmansland. Irma vill understryka att det 

inte handlar om att hon vill annektera en traditionell manlighet genom att vara konstnär, utan ge 

nytt innehåll till kvinnligheten i linje med Järvstad. Att det egentligen handlar om en mänsklig 

omständighet.263  

 Att konstnärskapet som kvinna innebär en särskilt typ av roll exemplifieras i romanen 

genom epiteten ”författarinna”, ”intelligenskvinna” och ”kvinnoskribent” och att dessa medför en 

föreställning om henne som person: ”Hur löjlig var inte hennes roll som författarinna – 

intelligenskvinna! Denna roll, som hon var tvungen att tro på för att kunna existera vidare, för att 

ej sjunka ned i en avgrund och tomhet. Denna roll, som gav henne sken av en gåpåare, som försökte 

armbåga sig fram mellan de andra kvinnoskribenterna.” (IMK, s. 141-142) Att Irma valt konsten 

innebär att hon har en förväntan på sig i rollen som författare. När hon senare väljer kärleken frågar 

en karaktär: ”Jag tyckte ni sade, att ni var författarinna –”, varpå Irma svarar: ”Jag är människa.” 

(IMK, s. 145) Irma menar vi ett senare tillfälle att hon egentligen inte alls passar in i författarepitetet: 

”Egentligen borde hon bedja om ursäkt för att hon stod där och trängdes – i själva verket var hon 

ju ingenting annat än en trashank, som gripit tag i författareskapet som en räddningsplanka för att 

rädda sig undan den stora förödelsen.” (IMK, s. 142) Genom en dialog med Ulf framgår att det 

finns en underliggande föreställning om ”kvinnoskribenter”, vilket gör att varje individ som faller 

in under epitetet får en sorts gruppidentitet: ”då de inte blott voro ett uttryck för personen, men 

också för hela flocken. (IMK s. 44) Irma menar att hon vill urskilja sig i flocken av 

”kvinnoskribenter”, där ”hennes fana hade en annan färg än deras”, och att hon därför illustrerat 

ett slags utanförskap genom att inte passa in i den identitet epitetet ”författarinna” och 

”kvinnoskribent” ger henne. På detta sätt menar jag att Irma kritiserar den gruppidentitet och typ 

av kvinnlighet som hon ges automatiskt. Romanen gestaltar den svåra balansgång som Fjelkestam 
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menar fanns för kvinnliga konstnärer i romanens samtid mellan att vara en egen individ och 

samtidigt medlem i sitt köns normativa mönstergrupperingar.264 Det går dels att se det som en 

balansgång mellan den normativa kvinnligheten, men också den kvinnliga konstnärens normativa 

mönster. Det innebär att Irma inte bara bryter mot det kvinnliga genuskontraktet utan också det 

integrerade kontrakt för kvinnliga konstnärer. 

 

För Rut i Lilla Jälm handlar arbetsliv och konstnärskap om balansen mellan dröm och verklighet i 

livet. När Rut arbetar på kontor i Kvistad vill hon egentligen bli skådespelerska. Att Rut drömmer 

om skådespelaryrket är inte så konstigt då Theander menar att det var vanligt med 

flickbokshjältinnornas konstnärliga drömmar.265 Här ser jag skådespelaryrket som ett konstnärligt 

yrke som precis som i Irmas fall också blir till något som skaver mot den normativa ordningen. 

Ruts pappa, tillika förmyndare, som är präst menar att skådespelaryrket är som att följa en ”syndiga 

lusta”, vilket går i linje med den konventionella uppfattningen i samhället om att skådespelaryrket 

för unga flickor inte alls var något lämpligt.266 Precis som Heggestad menar var det vanligt för unga 

kvinnliga konstnärer att inte bli tagen på allvar. Men Rut motsätter sig pappans ställningstagande 

och säger: ”Aldrig kommer jag att bli en gammal förgrämd lärarinna” (LJ, s. 21). Rut visar därmed 

på att lärarinna vore ett lämpligt och passande yrke för henne enligt hennes pappas devis.  

Läraryrket ses här som det förväntade yrket för en flicka som Rut, att det ansågs passande inom 

hennes genuskontrakt. Att hon istället vill arbeta som skådespelare går därför emot och bryter 

normen genom att arbeta med något utanför det passande. Precis som Irma blir Rut genom sin 

överträdelse en slags ”icke-kvinna”, en anomali som Heggestad menar, som går efter sin lust istället 

för det lämpliga.267 Bjerne visar här hur flickan inte själv har makt att själv bestämma över sitt liv, 

och att föräldrar därmed kan ödelägga ens liv. Pappans makt över henne menar Rut var en ”grym 

och despotisk lag, ovärdig ett modernt samhälle”. (LJ, s. 22) Antagligen är Rut inte myndig, vilket 

hon efter 1919 blev vid 21 års ålder, vilket hindrar henne att utvecklas i den riktning hon själv vill. 

Rut fastslår också att det inte spelar någon roll vad hon gjorde med sitt liv, så länge hennes pappa 

tycker att hon gjorde något lämpligt för henne som flicka: ”Vad betydde det, om hon blev en stor 

skådespelerska eller en lärarinna i en skola ute på landet? Huvudsaken var att hennes fader var 

nöjd.” (LJ, s. 22)268 Därför menar jag blir konsekvensen av hennes flytt från landsbygden till Kvistad 

                                                
264 Fjelkestam 2002, s. 73.  
265 Theander 2017, s. 249.  
266 Theander 2017, s. 167.  
267 Heggestad 1991, s. 147.  
268 Samma år kommer flickboken Elsas pensionsår (1922) av Eva Berlin där huvudkaraktären istället uppfyller faderns 
krav. Jfr Hallberg 1994, s. 74.  
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att hon blir ”en förrymd prästdotter” istället bara för en ”förflyttad prästdotter” för att kunna ägna 

sig åt vad hon vill, då hon uttryckligen har brutit mot en förordning.  

 Förutom kontorsarbete ägnar sig Rut åt dans under sin tid i Kvistad. Romanens 

första del heter ”Drömmen om livet” vilket jag menar går i linje med hur Theander utifrån sin 

undersökning av flickböcker från 1920-talet menar att det ligger i tiden att skildra flickor som 

drömmer om att ägna sig åt dans och skådespeleri.269 När Rut har dansuppvisning på Barnens dag 

i Kvistad ger hon uttryck för hur mycket hon tycker om att dansa. Rut menar att det är i dansen 

hon får utlopp för den undertryckta lidelsen, som hon beskriver som en oro och längtan till något 

annat än livets vardag. Hon dansar så som hon känner för det, inte enligt någon annans 

bestämmelse. (LJ, s. 78-79) Rut menar att konsten förhöjer den vardag hon annars har vilket 

innebär kontorsarbete och ett hem på pensionat. Samtidigt rör hon sig utanför sin förväntade 

flicknorm genom sin dans i linje med Wikander som menar att det i sig var okvinnligt i början av 

1900-talet att uppträda och tala offentligt för en kvinna på scen. 270  Kvinnliga aktriser behövde 

därför ofta framställa en accepterad ”kvinnlighet”, vilket inte Rut gör. När Rut dansar frambringas 

mot hennes vilja ett begär hos männen och ett dömande hos fruarna i publiken och hon inser att 

hon brutit en gräns för vad en kontorsflicka bör göra: ”En liten kontorsflicka, som exponerade 

sina lemmar, som genom sin dans hoppat över anständigheten skrankor.” (LJ, s. 83) Med dansen 

illustrerar Rut en olämplig kvinnlighet i kontrast till den förväntade kvinnligheten inom 

genuskontraktet för en kontorsflicka. Genom dess olämplighet konstrueras därmed en inom 

genuskontraktet otillåten kvinnlighet då hon av invånarna inte tillåts vara den hon vill.  

 Rut menar att i Kvistad handlade livet inte om det sköna, vackra och konstnärliga 

utan det är plikten som är styrande. Därför lämnar hon Kvistad för Stockholm med hopp om att 

kunna förena livet med konsten, på en plats utan fördomar och föreställningar kring henne som 

person: ”Långt bort dit ingen kände mig.” (LJ, s. 113) Precis som moster Hedda lämnar hon därför 

allt i sitt gamla liv bakom sig för att ensidigt satsa på en konstnärlig bana, även om hon blir varnad 

av mostern som menar att hon istället borde gifta sig rikt. I romanens andra del ”Verkligheten” har 

Rut äntligen kunnat arbeta som skådespelare i fem år revyscen med gruppen ”Glada kvinns”. Trots 

framgångar är livet inte som den dröm hon haft om skådespelarlivet. De senaste åren hade hon 

flackat omkring med teatergruppen och nu börjat tvivla på sig själv, halvsvultit, frusit på tågen 

mellan städerna och känt sig utstött från sin omgivning. Hon avundades även sina kamrater som 

hade större talang.271 Med ångest tänkte hon på framtiden vilket gestaltas som en skarp kontrast 

mot hennes tidigare framtidslystna och positiva synsätt på livet. Hennes strävan målas upp som 
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förgäves då det konstnärliga livet utmålas som alldeles för besvärligt, för att hon i romanens tredje 

del ”Verklighetens seger” känner sig övervunnen av allt. (LJ, s. 178). Rut uttrycker sig som att det 

inte tjänar något ting till att kämpa längre för konstnärslivet. (LJ, s. 183) Teatern hon arbetar på 

styrs av direktör Landby som utövar sexuell makt över Rut, allt från skamliga förslag till att 

trakassera henne. Moster Hedda menar att Rut borde gått med på de skamliga förslagen från 

direktören för att få större skådespelarroller istället för statistroller. Det slutar med att Rut undrar 

varför Hedda aldrig avrådde henne från skådespelaryrket på vilket hon svarar: ”Avråda! Vad skulle 

det ha tjänat till. Och för resten vad visste jag. Allt är hasard här i livet. Varför skulle inte du lyckas 

som så många andra. Du talar om avråda. Har du glömt, hur du var för fem år sedan? Avrådde jag 

dig inte? Men du ville inte höra på det örat. Du var så säker själv.” (LJ, s. 115) Hedda konstrueras 

till ett moraliskt råd för unga flickors konstnärliga drömmar, att det är svårt att lyckas men inte 

innebär att hon kommer att misslyckas.   

 Williams anser att många kvinnliga författare haft som ambition att med en 

protagonist med konstnärsambitioner åskådliggöra den kvinnliga författarens eller 

scenartistens komplicerade villkor i offentligheten. 272 Rut kan utifrån min analys ses som en 

av de protagonister Williams åsyftar då Bjerne synliggör slitningen mellan konstnärslivet och 

vardagen. Även om både Irma och Rut är familjeflickor som brutit sig loss från den borgerliga 

familjen till förmån för konstnärliga yrken framstår Rut i jämförelse med Irma som om hon 

inte har lika goda förutsättningar inför ett konstnärligt leverne. Precis som Fjelkestam 

understryker var det ekonomiska oberoendet en avgörande materialistisk premiss i den Nya 

kvinnans skapelseberättelse.273 Visserligen är Rut ekonomiskt självständig men uttrycker sig 

ändå bemästrad av sin underlägsenhet inom konstnärsyrket, med få möjligheter att avancera. 

Precis som Woolf menar att det är essentiellt att ha pengar för att kunna skriva romaner, 

skulle Rut behöva pengar för att utvidga sitt liv, t.ex. få möjligheter att göra andra typer av 

roller än revy för att utvecklas.274 En kvinna fick inget ett eget rum om inte föräldrarna var 

rika, vilket jag menar åskådliggör att det konstnärliga arbetet blir klassavgörande för många 

kvinnor. 275 Irma har antagligen haft nytta av sin borgerliga bakgrund, samtidigt som Rut 

förlorat det understöd hon eventuellt skulle kunnat få genom att bryta med familjen. 

Samtidigt är det en åldersskillnad mellan dem, och som läsare går det inte att utröna om Irma 

haft samma kämpiga år som Rut för att komma dit hon är idag eller om hon har kunnat bli 

försörjd från familjehemmet under sin konstnärliga karriär. 
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3.4 Kropp och sexualitet 
 

I det här avsnittet kommer jag redogöra för tematiken kring kropp och sexualitet i romanerna och 

använder mig av underrubrikerna ”Den tvetydiga kvinnokroppen och den oanständiga 

flickkroppen”, ”Kvinnligt begär och den påtvingade kärleken” och ”Den stora kärleken och 

systerskapets familjebildning”. Jag har valt att sammanföra tematiken kring kropp och sexualitet 

eftersom kategorierna på ett vis integreras i romanerna. Begreppet kropp innefattas av relationen 

till den fysiska kvinnokroppen, det kroppsliga beteendet/uppträdandet men också kläder och 

attribut. När jag talar om kvinnokropp menar jag den kvinnligt konnoterade kroppstypen. I 

kategorin sexualitet innefattas relationen till kärlek, sexualitet, äktenskap och familjebildning.  

 

Den tvetydiga kvinnokroppen och den oanständiga flickkroppen 
I Ingen mans kvinna framställs kroppar genom uttryckliga utseendebeskrivningar, men också genom 

kontrasteringar och utifrån andra karaktärers redogörelser. Irmas gestalt ges ingen direkt 

beskrivning utan det är i relation till andra kvinnors kroppar som hennes konstrueras och 

begripliggörs. Vad som blir tydligt är vilka typer kroppar med tillhörande attribut som accepteras 

och hur det knyts till kön. Jag tänkte nu redogöra för hur detta formuleras.   

Irma benämns genomgående i romanen som kvinna, av sig själv och andra karaktärer. För 

henne är själva ordet kvinna ”livets vackraste begrepp”. (IMK, s. 31) Att vara kvinnlig i det motsatta 

könets ögon menar hon är något eftersträvansvärt:  

 
Hon [Irma] tänkte på de män, hon annars brukade träffa. Några av dem betraktade henne med 
misstänksamma, nästan fientliga blickar. Andra viskade smickrande ord i hennes öron. Men ingen hade 
ännu sagt, att hon var kvinnlig. Hon förstod plötsligt, att det var det största beröm, det största 
erkännande en kvinna kunde få. (IMK, s. 20) 

 

Vad som framgår av citatet menar jag är att Irma aldrig från det manliga könet fått höra att hon är 

kvinnlig. Hennes gestalt framställs so att den inte ser traditionellt kvinnlig ut, utan att det är något 

tvetydigt och avvikande med hennes kropp i jämförelse till den äldre traditionellt korsetterade och 

kurviga idealet.276När Irma kommer tillbaka till landsbygden under vinterhalvåret understryker Lars 

Svensson att Irma blivit litet ”smalkäkad, sedan jag såg na’ sist”. (IMK, s. 94) Han påvisar att Irma 

inte är särskilt stor utan ganska tunn, något som var karakteriserande för modernitetens Nya 

kvinnokropp som var slank och med androgyn utstrålning. Irma har under tidigare somrar hyrt 

rum hos båtbyggaren Olof Svensson i Möllerup. Gumman Svensson brukade för sina grannar 
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berätta ”obegripliga” saker om sin hyresgäst, och t.ex. visa upp hennes skrivmaskin. Som i en 

förlängning av kroppen menar jag blir Irmas skrivmaskin ett objekt för allmän beskådning, likt ett 

djur på zoo. Irmas och hennes attribut blir till ett märkvärdigt under skriver Bjerne.277 Och solade, 

det gjorde Irma naken, vilket inte alls uppskattades av byns befolkning: ”Hon har en skruv lös, sade 

de till Olof Svensson och skakade på huvudet.” (IMK, s. 59) Den tredje sommaren Irma befann 

sig ute på landet blev det förbjudet att sola och bada naken. Här tar byns befolkning ifrån Irma 

hennes makt över sin nakna kropp och gör den till något ovälkommet och hennes beteende till 

avvikande. Vad som också blir påtagligt är att samhällets normer också styr över det accepterade 

sättet att klä sig i relation till sitt kön. Irma är samhällets första badgäst och hennes kropp uppfyller 

inte invånarnas förväntningar på en kvinna från staden:  

 
Vad båtbyggarens fru hade väntat av sin hyresgäst är svårt att säga, men gumman blev besviken i alla 
fall, då hon [Irma] varken uppträdde med slöja på huvudet eller parasoll i handen som damerna i 
Näsund. Hennes klädningar voro alla av samma snitt med ett hål till huvud och armar och ett bälte om 
livet, ett snitt som gumman tyckte var både simpelt och alltför flärdlöst till en fin dam. Spetsar och band 
eller någon annan grannlåt fanns det inte ett spår av. När det var mycket varmt, uppträdde hon med 
förkärlek i en besynnerlig dräkt, bestående av byxor och tröja, en kostym som hon till gummans häpnad 
också sov med om natten. (IMK, s. 59) 

 

För invånarna i Möllerup blir därmed Irma stadskvinnan i byxor. Kroppen och dess attribut är inte 

hennes utan granskas öppet i linje med hur Johannisson poängterar att kvinnokroppen istället 

tillhör hela samhället.278 Tiina Rosenberg menar i Byxbegär (2000) att kulturellt begripliga kroppar 

skapas med hjälp av kläder.279 Men för invånarna i byn blir Irmas kropp och hennes kläder istället 

till något tvetydigt och avvikande. I linje med Franck tolkar jag hur byborna uppfattar Irmas kropp 

som att den motarbetar hennes position som kvinnlig vilket gör att hennes kropp blir svår att förstå 

som begriplig.280 När hon jämförs med andra sommargäster från staden blev hon samtidigt till 

något intetsägande: ”Irma blev till ett intet i jämförelse med dessa damer, som tävlade i att 

överglänsa varandra i toaletter och förnäma later.” (IMK, s. 61) Båtbyggarens fru blir uppgiven 

över Irmas utseende och avvikande kropp i jämförelse med de normativt klädda stadskvinnorna: 

 
Varför skaffar hon sig inte sådana vackra klänningar som silverfabrikantens fru, och varför har hon inte 
ringar i öronen och spännen på skorna? Sade gumman, som var innerligt ledsen över all den ståt, 
grannarnes hyresgäster utvecklade, då hennes egen envisades att gå omkring i den gamla utstyrseln av 
byxor och tröja. (IMK, s. 61)  
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Genom att inte klä sig i klänningar och eleganta pråligheter som de andra stadskvinnorna framstår 

Irma istället som något intetsägande, samtidigt som hon väcker uppmärksamhet genom sina icke-

normativa attribut och kläder på hennes annars vedertagna kvinnokropp. Skeggs menar att 

respektabiliteten innebär att kvinnan visar upp femininitet genom sitt utseende och beteende.281 

Irmas klädsel kan därmed tolkas som att den bryter mot en femininitetsmarkör och en respektabel 

kvinnlighet.282 Fjelkestam menar att Irma till det yttre istället kan sägas klä sig som en 

”ungkarlsflicka”.283 I linje med Marta Ronne i Mot normen. Kvinnors skrivande under 1900-talet (2007) 

är denna typ av könsöverskridande beteende, kropp och klädsel under tidiga 1900-talet en del av 

bilden de Nya kvinnorna där det gav föreställningar om ”manhaftiga” kvinnor.284 Kvinnor i manligt 

konnoterade kläder som byxor menar Rosenberg symboliserar en önskan om självständighet och 

frihet, att kunna röra sig ”naturligt” utanför den begränsande kvinnodräkten.285 Eva Heggestad 

menar i ”En smula karlavulna men ändå vekt kvinnliga” ur Omklädningsrum. Könsöverskdridanden och 

rollbyten från Tintomara till Tant Blomma (2004) att byxorna historiskt sett i den västerländska kulturen 

har varit en tydlig maktsymbol som förknippats med maskuliniteten. Att klä sig i byxor är att spela 

en ”byxroll” och kan därför ses som ett uttryck för kvinnors önskan att förvandlas från objekt till 

subjekt. Byxrollen ifrågasätter den naturgivna kopplingen mellan kön och genus, och riktar en 

protest mot den rådande genusordningen och pekar fram mot ”alternativa kvinnligheter”. 

Heggestad menar att den Nya kvinnan inte värjer sig för att klä sig i manskodade kläder och med 

dessa klädval kunde kvinnor ta sig friheter som var förbehållna männen, t.ex. ”supa, slåss och 

rasa”.286 Rosenberg menar att kvinnor nästan alltid har något att vinna när de uppträder i 

manskläder och genom att Irma förnekar sin kropp med hjälp av manskläder blir hon i linje med 

Eduards betraktad som människa, vilket gör att hon därmed lättare kan ta plats i det offentliga 

rummet eftersom hon liknar en man.287 Irmas kropp menar jag kan därför begripliggöras som en 

kropp som anspelar på symboliken för självständighet och en alternativ kvinnlighet åt det 

manhaftiga hållet. Parallellt utmanar och ifrågasätter hon traditionella genuspositioner och skapar 
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är bl.a. Agnes von Krusenstjerna Pahlenserien (1930-35), Hjalmar Bergmans Flickan i frack (1925) och Margareta 
Subers Charlie (1932). Jfr Jonas Liliequist, ”Kvinnorna i manskläder och åtrå mellan kvinnor. Kulturella förväntningar 
och kvinnliga strategier i det tidigmoderna Sverige och Finland”, Makalösa kvinnor. Könsöverskridare i myt och verklighet, 
red. Eva Borgström, Göteborg 2002, s. 63-115. 
287 Rosenberg, 2000, s. 23. Som en väg att komma upp sig är den manliga klädedräkten effektivare för kvinnor än 
kvinnokläder för män; Eduards 2007, s. 16ff. 
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därmed en motsättning mellan två slags kvinnotyper i linje med Heggestad.288 I Anna Williams 

artikel ”Unge herr Agda” i Omklädningsrum. Könsöverskdridanden och rollbyten från Tintomara till Tant 

Blomma (2004) betonar hon hur Agnes von Krusenstjernas kvinnokaraktär Agda som klär sig i 

manskläder blir något eget som ligger bortom ramarna för begreppen kvinnligt och manligt då hon 

inte är en kvinna som försöker likna en man, utan något annat.289 På samma sätt framgår Irmas 

gestalt. Hon uppvärderar istället kvinnligheten och det kvinnliga även om hon med sin klädsel vill 

visa på frihet och självständighet lik mannens.   

 När Ulf Werne jämför Irma med hennes väninna Magda Larsen skapas dock en ny 

situation i detta resonemang. När Magda har på sig en ny svart klänning betraktar Irma och Ulf 

Werne Magdas kropp och attribut. Irma menar att Magda ser strålande ut, på vilket Ulf säger: ”Hon 

är för litet kvinnlig” (IMK, s. 18) och Irma svarar då att hon tycker att Magda är ”kvinnligare än de 

flesta. I sitt sätt att kläda sig, i sin gång…” (IMK, s. 19) Irma påvisar här hur kvinnlighet och kropp 

hör samman, och vad hon menar som typiskt konnoterat kvinnligt i gestalt och attribut för hennes 

genussystems genuskontrakt. Jämförs Irmas och Magdas utseende och attribut menar jag att hon 

kontrasteras mot den feminina Magda som upprätthåller den normativa och i linje med Skeggs 

respektabla kvinnligheten.290 Men här menar Ulf tvärtemot Irma: ”Kvinnligheten sitter inte i 

kläderna eller sättet att gå. Det är någonting helt annat.” (IMK, s. 19) Ulf menar att Irma är mer 

kvinna än Magda någonsin kommer att bli, trots att Irma klär sig i halsduk, golvskor och 

promenadkäpp.291 Kvinnlighet är i och med det i Ulfs mått något intuitivt.  

 Men varför är det Ulf som definierar vad som är kvinnligt? Fjelkestam menar att det 

är den manliga blicken och ”spegelmotivet” som begripliggör kvinnan, när hon blir bekräftad och 

får beröm för sitt utseende.292 Även om Ulf inte menar att det kvinnliga sitter i kläderna illustreras 

hur han har en bestämd åsikt om hur Irma bör vara, vilket jag menar går i linje med Fjelkestams 

teori om den manliga blicken. Han illustreras som en beskyddare av Irmas kvinnliga respektabilitet 

när han t.ex. inte vill att hon ska komma och besöka honom alltför sent eftersom någon kan 

upptäcka henne, samt att han kritiserar och anklagar henne för att vara löjlig när hon dricker alkohol 

tillsammans med sina konstnärsvänner.293 Här menar jag att det blir som att det är den manliga 

                                                
288 Heggestad 2004, s. 79, 86.  
289 Anna Williams, ”Unge herr Agda” i Omklädningsrum. Könsöverskdridanden och rollbyten från Tintomara till Tant Blomma, 
2004, s. 105. Jfr Jenny Björklund, ”Frihet, jämlikhet, systerskap. Samkönat begär och gränsöverskridande kärlek i 
Agnes von Krusenstjernas Fröknarna von Pahlen” i Tidskrift för litteraturvetenskap, 2006. 
290 Skeggs 2000, s. 158f. Femininiteten är alltid respektabel, och är ett medel för att ge sig själv (en relativ) 
maktposition över andra kvinnor. Som i så många andra maktdiskurser bestäms femininiteten av vad den inte är: 
vulgär, sexuell, smaklös, menar Skeggs. 
291 Bjerne 1919, s. 19.  
292 Fjelkestam 2002, s. 114. 
293 Bjerne 1919, s. 171ff.  
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blicken som definierar vad som är kvinnligt, och respektabelt kvinnligt och att Irma bryter mot de 

normer Ulf målar upp som gällande för hennes genuskontrakt.  

 

I Lilla Jälm beskriver Bjerne Ruts gestalt som livlig, att hon inte är comme il faut, som gör vad som 

faller henne in på ett ungt och obetänksamt sätt utanför den borgerliga normen. 294 Men inte heller 

Ruts utseende och kropp får någon särskild beskrivning av berättaren, utan det är via andras blickar 

som hennes kropp blir begriplig. Romanen börjar ur Häradshövding Jarl Rehnnackes perspektiv, 

och det är genom hans manliga blick i linje med Fjelkestam läsaren möter huvudkaraktären Rut för 

första gången. Han beskriver hennes utseende som ett ”guldlockigt flickhuvud” och kallar henne 

konsekvent för ”lilla”. Samtidigt är det Elsas tilltalande utseende som relaterar till det högre 

anseendet till skillnad från Rut. Lena Kåreland belyser i Flicktion. Perspektiv på flickan i fiktionen (2013) 

att flickans utseende alltid har spelat stor roll i böcker för flickor, vilket här uppvisas som ett sätt 

att upprätthålla respektabiliteten.295 I relation till utseendet illustrerar Bjerne hur Ruts sätt att leva 

går tvärt emot Rehnnackes föreställning om en ung flicka, rent utsagt ”onormalt” för en 

prästdotter, och hon jämför hans sätt att se på hennes skådespelarplaner med hennes pappa. Trots 

att hela hennes gestalt och beteende bröt mot det konventionella uppförandet för en ung flicka 

förlåter Rehnnacke Ruts ”fel” genom hennes tilltalande utseende: hennes glittrande ljusbruna ögon 

och hennes skälmaktiga skratt vilket jag menar blir en del i upprätthållandet av respektabiliteten. 

När Rut sårar Rehnnacke genom att göra sig lustig över och skämta med honom ger hon honom 

en ny ”ljuv blick” för att bygga upp relationen igen.296 På liknande sätt menar moster Hedda att 

Rut kan gifta sig med en rik man då hennes utseende är till hennes fördel: ”Du kan göra ett gott 

parti. Med ditt utseende är det inte så svårt.” (LJ, s. 113) Här är det inte bara den manliga blicken 

Fjelkestam talar om som begripliggör Ruts kropp utan också kvinnans, Heddas. Samtidigt menar 

Pam Gilbert och Sandra Taylor i Fashioning the feminine: girls, popular culture and schooling (1991) att 

utseendet är en central del i skapandet av den kvinnliga identiteten där flickor måste fokusera på 

”[…] appearance and looks and on being the perfect sex object”.297 Jag tolkar att Rut medvetet 

använder och har möjlighet att använda sig av sin kropp och upplevda kvinnlighet i linje med 

Gilbert och Taylor för att överbygga det otillåtna i hennes person och beteende för att fånga 

Rehnnackes och andra mäns uppmärksamhet och tillit och därmed kan man kan se flickkroppen 

som ett maktmedel. Här menar jag blir därför hennes kvinnligt konnoterade kropp något tillåtet 

                                                
294 Bjerne 1922, s. 10.  
295 Kåreland 2013, s. 230. 
296 Bjerne 1922, s. 14. 
297 Pam Gilbert och Sandra Taylor, Fashioning the feminine: girls, popular culture and schooling, Allen & Unwin, Sydney, 
1991, s. 13.  
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och normativt inom sitt genuskontrakt vilket jämnar ut hennes annars aktiva normbrytande i 

Rehnnackes ögon.  

I kapitlet med dansuppvisningen på Barnens dag uppträder Rut med ett dansnummer 

på scen där hennes kropp exponeras för bedömning och kritik.298 I början tänker hon inte på 

publikens kritiska blick. Men det som händer när hon är i sin roll som danserska med tillhörande 

kläder tar en direktör sig friheten att röra vid hennes kropp utan hennes tillåtelse: ”Ja, jag menade 

inte något illa. När man har så vacker hals så – ” (LJ, s. 80) Hon beskrivs som en magnet, något 

som drar tills sig både blickar och händer. Och det är detta som väcker hennes medvetande om 

människornas blickar: ”Nu såg hon dem. Borgarherrarna på första raden. Det simmiga begärliga 

uttrycket i deras ögon, då de stirrade på hennes nakna armar och ben. Fruarnas föraktfulla och 

ogillande blickar.” (LJ, s. 82) Hon exponerar därmed sin kropp på ett sätt som går utanför 

anständighetens gränser. Ruts flickkropp blir därför genom stadsbornas ögon till något fult, 

föraktfullt och oanständigt, och också till något direkt offentligt för vem som helst att ta för sig av 

genom sitt uppträdande. Jenny Björklund menar i ”Ett eget rum. Kön, kropp och sexualitet i några 

svenska samtidsromaner” (2009) att kombinationen av kvinnlighet, överklass och heterosexualitet 

resulterar i en kropp som bör behaga betraktaren, men inte ges utrymme att agera på egen hand.299 

Med sin respektabla bakgrund bryter Rut i linje med Björklund mot det genuskontrakt som finns 

knutet till hennes kropp, att behaga men inte agera i t.ex. en dansuppvisning. Detta sker i linje med 

Johannison då den kvinnliga kroppen i första hand tillhör samhället, inte henne själv.300 

Johannisson refererar till Pierre Bourdieu som menar att allt i tillblivelsen av kvinnligt habitus 

handlar om erfarenheten av kroppen-för-andra, alltså en kropp som blir till genom andras blickar 

och bedömningar.301 I linje med Bourdieu blir därför Ruts kropp begriplig genom de andras blickar, 

och hon blir den oanständiga flickkroppen. När Rut inser detta vill hon ha sin kropp ifred och 

tänker: ”Jag hatar människorna, och jag avskyr männen!” (LJ, s. 112) Kvinnokroppen tillhör här 

mannen på samma sätt som Eduards menar att kvinnokroppen uppfattas som tillgänglig för män, 

ett föremål för manliga fantasier och begär.302 Samtidigt blir den till något fult och oanständigt i 

den borgerliga kvinnans ögon.  

 
                                                
298 Rut kallas för z-ordet av publiken och n-ordet figurerar vilket innebär att kapitlet skulle kunna analyseras djupare 
med en tyngre fokus på rasism/diskriminering.  
299 Jenny Björklund, ”Ett eget rum. Kön, kropp och sexualitet i några svenska samtidsromaner”, Paper from the 
conference ”Kultur~Natur: Konferens för kulturstudier i Sverige”, organised by the Advanced Cultural Studies 
Institute of Sweden (ACSIS) in Norrköping 15-17 June 2009, Växjö Universitet, 2009, s. 156, 159-160. 
(https://www.ep.liu.se/ecp/040/016/ecp0904016.pdf) Kvinnokroppen blir en plats där kön, klass och sexualitet 
möts, där olika rumsligheter påverkar dess uttrycksmöjligheter och dess grad av naturlighet. 
300 Johannisson 2015, s. 29. Under mellankrigstiden börjar kvinnan visa upp en fritt exponerad, skamfri kvinnokropp, 
ofta på scener och på klubbar i Europa, men samtidigt med risk att dömas. 
301 Johannisson 2015, s. 29, 36.  
302 Eduards 2007, s. 18.  
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Kvinnligt begär och den påtvingade kärleken 
I Ingen mans kvinna illustreras att Irma har haft, vad jag tolkar är, förbindelser med män utanför 

äktenskapet: ”Hon tänkte på de män, hon annars brukade träffa.” (IMK, s. 20) Hon beskriver det 

som att hon ”periodvis blandade sig med” dem: 

 
De ensamma, förödda kvällarna vid skrivbordet. De sömnlösa nätterna då ångesten steg med tornurets 
timslag. Morgonens resignation, där promenaden, fäktlektionen och den kalla duschen inledde dagen. 
Vännerna som hon periodvis blandade sig med för att åter försvinna, gömma sig undan, ett byte för 
oresonlig bitterhet, medan en kvalfull längtan efter något bättre, något innehållsrikare fyllde hennes inre. 
(IMK, s. 21) 

 

Irma slår fast för läsaren att hon tidigare haft sexuella relationer utanför äktenskapet, vilket i linje 

med Österberg kan förklaras som en av de konsekvenser som kom av modernitetens storstad.303 

När hon och Ulf Werne bestämt sig för giftermål är hon ledsen att Ulf inte är den första mannen 

– den ende: ”Det dröjde så många år, innan du kom. Jag träffade andra män…” (IMK, s. 195) 

Fjelkestam anser att de fria sexuella relationerna gör henne till en Garçonne, en ”ungkarlsflicka”, 

en slags fri ande.304 Samtidigt var samhällets makt över sexualitetens roll för kvinnan stor under 

brytningstiden och in på 1920-talet genom att den dygdiga normen hålls på plats av kontraster i 

form av hotfulla kvinnliga typgallerier.305 Det var fortfarande tabu att under början av 1900-talet 

kräva fri kärlek, där lagstiftning, samhällsmoral och rådande sedlighetsbegrepp härskade, och den 

sexualitet som var giltig var endast den inom äktenskapet. Den Nya kvinnan saknade den 

traditionella formen av kvinnlig dygd på vilket Irma därför kan förstås som osedlig i romanens 

kontext även om hon upprätthåller sitt integrerade genuskontrakt.306 Att Irma har möjlighet att ha 

en friare relation till män går i linje med hur Fahlgren, Witt-Brattström och Hirdman menar att 

kvinnors fria sexualitet beror på modernitetens förändringar där kvinnor hade möjlighet att försörja 

sig själva, vilket således ledde till en ny syn på äktenskap och sexualmoral.307 Samtidigt såg man den 

fria kärleken som förbjuden och farlig.308 I relation till sexualitet framgår vilken typ av sammanhang 

Irma är uppvuxen i vilket också förklarar och begripliggör hur hon bryter mot sitt genuskontrakt. 

I sin ungdom blir Irma varnad för olämpliga män av sin pappa. När hon en gång följer med en ung 

man bort från en festplats upptäcker pappan dem och ifrågasätter Irma och säger: ”Du skall hålla 

dig uppe, flicka! Du skall inte umgås med fattiglappar och ovärdiga individer. Detta vet hon, att 

fadern säger, därför att den unge mannen blivit kuggad i sin examen och spelat bort sitt arv.” (IMK, 

s. 84-85) Genom pappan åskådliggörs att det finns en förväntan på vilken sorts man Irma ska träffa 

                                                
303 Österberg 2002, s. 80.  
304 Fjelkestam 2002, s.76.  
305 Johannisson 2015, s. 23.  
306 Carlsson Wetterberg 2001, s. 78. Jfr Lindén 2009, s. 7.  
307 Fahlgren, Hirdman, Witt Brattström 1996. Jfr Hirdman 1992, s. 173.  
308 Hirdman 1992, s. 173. Lönearbetet är naturligtvis fundamental för en ny sexualmoral menar Hirdman.  
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men också att det finns ett klassperspektiv hon bör ha i åtanke. På detta vis klargörs hennes krävda 

sexualitet inom sitt genuskontrakt som förklarar hennes senare osedlighet. Flickor från högre 

samhällsskikt i början av 1900-talet uppfostrades att de skulle skydda sin oskuld innan 

äktenskapet.309 Därför kan Irma i sin roll som ungkarlsflicka anses som oanständig som brutit det 

kontrakt som hon fötts in i.  

 När Irma i Ingen mans kvinna beskriver sitt möte med Ulf Werne gör hon det i ord 

som att det var något särskilt med honom som ”betog henne”, inte det han säger eller gör, utan 

hon fokuserar på det rent kroppsliga, hans ”raka, spänstiga kropp i den åtsittande uniformsrocken” 

(IMK, s. 1) Ulf väcker en sorts åtrå hos Irma och att hennes sexualitet och lust explicit skildras. 

Järvstad menar att uppfattningen om den kvinnliga sexualiteten fortfarande har spår av 

sedlighetsfejden in på 1900-talets början. Det kvinnliga begäret är tabubelagt, samtidigt som det är 

en paradoxal angelägenhet för den borgerliga kvinnan.310 Det kvinnliga begäret som framträder i 

Ingen mans kvinna bryter mot det konventionella förhållandet kvinnan ska ha till mannen. Det är 

något särskilt med Ulfs gestalt som jag menar definierar Irmas sexualitet. Av andra karaktärer 

beskrivs han som en djärv och skicklig officer och flygare, men skandalomsusad för sitt respektlösa 

sätt och lust efter att han druckit. Men att han också var en gentleman. Irma själv beskriver hans 

uttryck som ”tungsint”, som att han ”liksom kröp in i ett skal” och vid en jämförelse med andra 

män hon umgicks med menar hon att han inte var lik de andra som ”alltför gärna vrängde ut och 

in på sig själv, och som vid dylika tillfällen nästan utvecklade en pladderaktig vältalighet. Han gled 

alltid undan.” (IMK, s. 14) Hon menar att han är manlig: 

 

Hon tänkte på Ulf. Så olik han var dessa män [konstnärerna]. Hur frisk och manlig verkade han inte i 
jämförelse med hennes kamrater med deras slappa ansikten och trötta, blaserade gester. Hon såg framför 
sig hand väderbitna ansikte, hand breda axlar och spänstiga gång, Några kärva ord ur hans mun hade 
mera klang i hennes öron än alla deras långa haranger. Hans intelligens var kanske inte så stor och han 
saknade förmåga att lägga sina ord väl. Men allt hos honom var äkta. Där fanns ingen jargong, ingen 
pose. (IMK, s. 47) 

 

Här drar jag en parallell till de manlighetsideal som framträder och definieras i bl.a. D.H. Lawrences 

Lady Chatterleys älskare (1928), där den moderne intellektuelle mannen ställs mot den kroppsliga 

manligheten utifrån det ideal som blommade upp under 1800-talet där kroppen knöts till 

manligheten i kontrast till intellektet.311 Lik skogsvaktaren Mellors definierar Irma Ulf utufrån det 

kroppsliga idealet, även om han själv känner sig mindre manlig på grund av sin psykiska ohälsa. Ulf 

                                                
309 Johannisson 2015, s. 29.  
310 Järvstad 2008, s. 13-14. Jfr Järvstad 1996, s. 42. 
311 D.H. Lawrences, Lady Chatterleys älskare, 1928, s. 259. Moderniseringen innebar nya ideal. Jfr Ronny Ambjörnsson 
i Mansmyter, 1990, 36-45. Idealet började i överklassen, och därefter till andra klasser och gav identitet till 
arbetarklassmännen vars kroppar förvandlats från arbetskraft till tävlingsmaskiner. Kroppen arbetarklassen alltid haft 
och överklassen saknat fick värde på både arbetsmarknaden och tävlingsarenan. 
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etablerar att psykisk ohälsa gör honom till mindre manlig, och han vill inte erkänna sitt tillstånd: 

”Han ville vara en man in i det sista.” (IMK, s. 165) Johannisson menar att det oftare var kvinnan 

som sökte vård för psykiska besvär och var överrepresenterad i fråga om psykiatriska diagnoser. 

Och trots att kvinnans ställning förändrats har länken mellan kvinna och ”nerver” förblivit 

egendomligt stark, menar Johannisson.312 Att Ulf kopplar ihop psykisk ohälsa som något som 

associeras som kvinnligt gör att han därmed bryter mot den manliga idealbilden inom sitt 

genuskontrakt, även om han utåt sett lever upp till det nya manliga idealet med fokus på kroppen.  

 Att Irma explicit älskar och begär en man i romanen menar jag bekräftar 

genuskontraktets förväntade heterosexualitet, samtidigt som jag vill påstå att det finns saker som 

talar för att Irma bryter mot den heterosexuellt givna normen. När Irma och Ulf Werne betraktar 

Magda Larsen i sin nya klänning säger hon: ”Om jag vore man, skulle jag bli förälskad i henne.” 

(IMK, s. 18) Irmas uttalande menar jag bekräftar romanens heterosexuella norm och vilken 

sexualitet som är acceptabel inom tidens genuskontrakt.313 Men vad Irma här antyder menar jag är 

underlag till en möjlig tolkning av normbrytande sexualitet hos Irma.  Genom en queer/skev 

läsning skulle det gå att läsa fram citatet som belägg för Irmas känslor för Magda vilket skulle bryta 

mot romanens etablerade heterosexuella norm. Citatet som åsyftar att Irma känner ett begär till 

Magda vill jag mena går att jämföras till en passage ur Agnes von Krusenstjernas Pahlenserie där 

karaktärerna Angela och Agda har ett normbrytande förhållande. Angela säger till Agda, som klär 

sig i manskodade kläder: ”Om du vore en ung man, skulle jag bestämt förälska mig i dig.”314 Angelas 

replik menar jag är snarlik Irmas, och även om situationen är omkastad menar jag att det innebär 

samma typ av otillåtna åtrå som bryter mot kvinnornas genuskontrakt samtidigt som det visar på 

den heterosexuella normen. Williams menar att det i Angelas och Agdas fall är ett spel med 

könsidentiteterna.315 På samma sätt tolkar jag att det är i relationen mellan Irma och Magda genom 

att sexualitet och kropp integreras. Irma som klär sig i byxor, lågskor och käpp vilket jag redogjort 

ger henne ett manhaftigt uttryck som ställs mot Magda som av henne beskrivs som särskilt kvinnlig 

i sin klädsel och kroppsliga uttryck. I en heteronormativ kontext spelar Irma den manliga rollen 

och Magda den kvinnliga men så fort Ulf bekräftar Irma som kvinnlig byter hon på ett sätt skepnad 

och begär istället honom likt den heterosexuella relationen. Något senare i romanen konstaterar 

Irma att hon anser att kvinnan är ”livets vackraste begrepp”. (IMK, s. 31). Genom att också läsa 

och tolka ”vännerna” i avsnittet om ”vännerna som hon periodvis blandade sig med” (IMK, s. 21) 

som könlösa kan det med en queer läsning också betyda kvinnliga vänner lika mycket som manliga 

                                                
312 Johannisson 1994, s. 7.  
313 Franck 2009, s. 21. 
314 Agnes von Krusenstjerna, Av samma blod, 2006, s. 152.  
315 Williams 2004, s. 106. Jfr Svanberg s. 384.  



 68 

vänner menar jag. Genom att sammanföra dessa passager blir det tydligt hur Irma tänjer på 

gränserna för den kvinnliga könsidentiteten vilket Johannison belyser var karakteriserande för 

garçonne-typens manifestation under 1900-talets början.316 Ett begär mot andra kvinnor kunde ses 

som ett ”manligt begär” i romanens kontext. Att en kvinna åtrådde en annan kvinna ansågs bero 

på att hennes kvinnokropp dolde en manlig själ, vilket man menade också kunde leda till att hon 

uppträdde och klädde sig på ett manhaftigt vis. Denna kvinnotyp var en slags ”icke-kvinna, men 

inte heller en man.317 I linje med Liv Saga Bergdahl i Kärleken utan namn: identitet och (o)synlighet i 

svenska lesbiska romaner (2010) blir därmed Irma inte en ”riktig” eller ”sann” kvinna då 

heterosexualiteten ansågs vara en del i att vara kvinna.318 Som Johannisson menar sågs 

homosexualitet som hotfullt vilket skulle göra Irma till en hotfull och sexuellt avvikande 

kvinnotyp.319 Samtidigt blir det här tydligt att heterosexualiteten tas för given i romanens kontext 

och är den styrande normen. Genom repliken menar jag att det utifrån Franck synliggör motståndet 

för den normativa sexualiteten i texten. 320 Irma illustrerar att det inte är möjligt för henne att älska 

en kvinna vilket inte heller är konstigt då homosexualitet var olagligt i tiden för romanen, men 

kunde ändå skildras på gåtfulla sätt i litteratur.321 Andersson (2011) menar dock att svärmiska 

relationer mellan personer av samma kön kunde accepteras kring sekelskiftet 1900, samtidigt som 

kärleksförhållanden var osynliggjorda och ansågs otänkbara, och därför kunde djupa känslor och 

begär passera.322 Därför menar jag att Irmas uttalande på ett sätt passerar utan att anses som 

opassande. 

 I samma avsnitt som Irma beskriver mötet med Ulf Werne ifrågasätter hon sin 

tillvaro med de tidigare lösa förbindelserna. Hon beskriver att nu känner hon kärleken som hon 

längtat efter, och att hon känner ”livets susande vingslag” med honom. (IMK, s. 21) Hon kan 

äntligen kan andas ut eftersom hon äntligen uppfyller den normativa kärleken för hennes 

genuskontrakt, Keys kärlekslära och den normativa förväntan som finns på henne. Heggestad 

                                                
316 Johannisson 2015, s. 42, 47. Johannisson understryker att garçonnen ofta var den bisexuella karaktären som 
destabiliserar könsordningen.  
317 Andersson 2011, s. 136. Jfr Fjelkestam 2002, s. 92-112. I början av 1900-talet kallades ofta kvinnor som begärde 
kvinnor för ”manhaftiga lesbianer” utifrån sitt begär men också kroppsliga manhaftighet med kortklippt hår, en icke-
kvinna, men inte heller en man, utan vad man kallat som ”ett tredje kön”. 
318 Bergdahl 2010, s. 68. Bergdahl menar att enligt sexologer gjordes homosexuella kroppar synliga med sitt fokus på 
könsöverskridande. Kroppen, kläder och beteende utgjorde avvikelsen och i detta sammanhang blir den feminina 
lesbianen mer eller mindre möjlig. 
319 Johannisson 2015, s. 22ff. Jfr Bergdahl 2010, s. 58. Under 1800-talet började oron för homosexualitet att gro i och 
med kvinnors ökande självständighet. Åren 1884–1920 anses som en övergångstid där kvinnors kärlek till kvinnor 
omvärderades från asexuell till sexuell. 
320 Franck 2009, s. 21-24. 
321 Andersson 2011, s. 133. Samkönat begär något som gick under sjukdomsterminologin i det samtida samhället för 
romanen. Jfr Birgitta Svanberg, ”Den mörka gåtan”, Nordisk kvinnolitteraturhistoria Bd 3 Vida välrden: 1900-1960, 
Møller Jensen, Elisabeth & Fahlgren, Margaretha (red.), Wiken, Höganäs, 1996. Homosexualitet avkriminaliserades 
1944. 
322 Andersson 2011, s. 134.  
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beskriver att den ogifta kvinnan inom litteraturen ofta framställs som en ”ömkansvärd figur”.323 

Hennes väninna Karen säger till Irma att: ”Inte kan en sådan vacker fröken vara utan fästman, 

tillade hon med en ny blinkning.” (IMK, s. 67) En annan gumma frågar: ”Är hon inte förlovad än, 

säger gumman. Irma skakar på huvudet.” Gumman svarar med: ”Det är dumt av henne, säger 

gumman. Så länge man är ung, går det nog, men vänta bara tills hon blir gammal, då ångrar hon 

sig.” (IMK, s. 95) Hur invånare i byn förhåller sig till Irma bekräftar därmed den förväntade 

heterosexuella relationen för den kvinnliga karaktären. 

  

I Lilla Jälm skildras till skillnad från Ingen mans kvinna ett genomgående heterosexuellt begär mellan 

kvinnor och män vilket går i linje med Ruts genuskontrakt och överensstämmer med flickbokens 

tematik.324 Samtidigt skildras Ruts fria sexualitet utanför äktenskapet. I romanen beskrivs hur Rut 

rör sig ute i offentligheten, på Stadt och i stadsparken där hon syns tillsammans med olika män. 

Jag vill mena att det etableras att det finns något sexuellt i hennes möten med de olika männen och 

att det blir väl känt för Kvistads invånare. Vid ett tillfälle befinner sig Rut tillsammans med en ung 

löjtnant i stadsparken. Han vill kyssa henne på vilket hon säger: ”Låt bli, sade hon, jag har 

huvudvärk.” och han svarar: ”Det säger du nu varje gång, sade löjtnanten förargad.” (LJ, s. 73) 

Löjtnanten beskriver henne som ”kall som en marmorstod” efter avvisningen och Rut säger ”…du 

är lik alla andra löjtnanter. Det var bitterhet i stämman. Du tänker bara på kyssar.” (LJ, s. 76) I 

citaten ovan menar jag att det visar på att Rut har förväntningar på sig att vilja kyssas, att hon ses 

som en fri själ utan förpliktelser. Samtidigt hävdar hon att hon har ”idealer”, att hon egentligen inte 

vill ha och kyssa vilken man som helst trots att hennes rykte gjort henne känd som en omoralisk 

och sexualiserad flicka. Rut har en vänskapsliknande relation till ungkarlen häradshövding Jarl 

Rehnnacke vilket ger sken om att hon ”tillhört” andra män innan honom, som hon haft relationer 

med: ”Skulle han taga henne för alltid, ensam ha rätt att kyssa hennes läppar?” (LJ, s. 63) Rehnnacke 

är äldre och förälskad i Rut på det sättet att han förbarmar sig över henne. Han menar själv att det 

vore oanständigt att kyssa Rut: ”Denna kyss föreföll honom på något sätt oanständig. Den låg så 

att säga i konflikt med samhället. Voro inte dessa läppar alltför röda för att tillhöra en anständig 

flicka, uttrycket i hennes ögon låtom oss säga inte riktigt comme il faut.” (LJ, s. 63-64) Ruts 

gränslösa beteende, kroppsliga uttryck tillsammans med att hon syns tillsammans med män 

konstruerar hennes oanständiga gestalt och sexualitet. Till skillnad från Irma illustreras inte Ruts 

egna begär och åtrå, utan hon förutsätts begära män på ett osedligt sätt vilket bryter mot hennes 

genuskontrakt då det kvinnliga begäret i linje med Järvstad i romanens samtid var tabubelagt.325 På 

                                                
323 Heggestad 1991, s. 63.  
324 Westin 1994, s. 25-42.  
325 Järvstad 2008, s. 13-14. Jfr Järvstad 1996, s. 42. 
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samma sätt som för Irma menar jag att hennes beteende kan ses som en konsekvens av storstaden 

då hon egentligen antagligen uppfostrats med att skydda sin oskuld innan äktenskapet.326 Ihärdigt 

försöker ändå Rehnnacke rädda henne från skam och fördärv:  

 
Fröken Jälm, sade Rehnnacke högtidligt, jag anser det vara min plikt att förmå er att avstå från några 
vidare revolutionära handlingar. Genom ert förhastade avsked hemifrån har ni redan brutit mot 
samhällets ordning. Ni talar om att resa ut i vida världen. Min nådiga, ni skulle därigenom sätta en fläck 
på ert rykte, som för all framtid vore outplånlig. Jag är en man, som känner världen, djupt och allvarligt, 
kan jag säga. Det går inte, min nådiga, att en ungdom gör revolt mot föräldrar och placerar sig själv 
utanför det borgerliga samhället.  Kommer att sluta illa. Mycket illa. (LJ, s. 43)  

 

Han menar att hon är ”en liten kontorsflicka, som behövde ett stöd i ryggen. Och det skulle hon 

få, så fort en man ur en aktad samhällsställning stege fram och erbjöd henne sin hand.” (LJ, s. 63) 

Rehnnacke menar att i ett äktenskap med honom skulle hon få en fristad hon enligt honom 

behövde, samtidigt som berättarrösten förtäljer att det antagligen skulle förvandlas till en känsla av 

en instängd bur och sluta i katastrof.327 Kristin Järvstad menar i Att utvecklas till kvinna (1996) att i 

”mötet” med det motsatta könet blir ofta kvinnan ett kärleksföremål som mannen länge fantiserar 

om. Men denna fantasi bryts ofta när kvinnan väl talar, och det visar sig att mannen fått en felaktig 

bild av kvinnan. Mannen får då enligt Järvstad ett begär att hjälpa henne från ”dumheter” vilket jag 

menar att Rehnnacke här illustrerar.328 Han menar att hon är ett barn, ”ett gott barn, som behövde 

ett stöd.” (LJ, s. 89) När Rehnnacke väl friar skrattar Rut så hon gråter. ”Inte passar jag åt 

häradshövdingen. Ni måtte ju vara tokig. Tänk på, vad alla människor skall säga.” (LJ, s. 103) 

Rehnnacke åsyftar att hans efternamn skulle kunna rädda hennes fördärvade rykte och ge henne 

en ställning i Kvistad. Rut är själv medveten om den statushöjning det skulle innebära att inleda en 

relation med honom, samtidigt som hon menar att det skulle reducera hennes gestalt till ”en helt 

vanlig liten kvinna” samt att hon ”[…]ger blankt sjutton i det borgerliga anseendet”. (LJ, s. 43) Rut 

menar att hon vill skapa sig själv, inte bli till genom en man. Hirdman menar att det var möjligt för 

unga flickor att kunna välja sin kärlek på grund av den egna lönen, vilket jag menar att Rut här 

illustrerar genom att inte behöva gifta sig med Rehnnacke.329  

 Likaså i Stockholm behöver Rut möta den påtvingade kärleken från män. Hon blir 

uppvaktad av direktör Landby, en rik men kort och tjock man, som rör sig med prostituerade och 

uttrycker sig som att han skulle vilja äga Rut: ”När han såg henne behärskade han blott av en enda 

tanke: att äga henne till vad pris som helst.” (LJ, s. 147) Vid ett tillfälle kastar han sig över henne 

                                                
326 Johannisson 2015, s. 29.  
327 Bjerne 1922, s. 64.  
328 Järvstad 1996, s. 214.  
329 Hirdman 1992, s. 170. Äktenskapet sågs i de högre klasserna som en affärsuppgörelse, en investering. Men för att 
kunna gifta sig måste de unga männen ha välbetalda arbetsplatser, för att försörja frun samt hålla tjänstefolk, barn 
och hem. 
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och tappar besinningen: ”Han grep fatt i henne och kysste hennes hals.” (LJ, s. 147) Även när 

Landby friar till henne svarar hon: ”Jag gifter mig aldrig.”, varpå Landby frågar: ”Men med mig? 

Jag är ju rik.” (LJ, s.  174) Han menar, precis som i situationen med Rehnnacke, att en fattig flicka 

som Rut borde vilja gifta sig med någon rik, för att trygga sin framtid. Men för Rut spelar inte pengar 

någon roll när det gällde Landby och säger: ”Det hjälper inte, om ni också ägde hela världen, sade 

hon kallt.” (LJ, s. 174) Det är inte pengarna som skulle göra henne lycklig utan den äkta stora 

kärleken, vilket jag menar går i linje med den Keyska kärleksläran där hon var kritisk till det 

traditionella äktenskapet och yrkade på en ny sorts kärlek utifrån en fullt fri förening mellan man 

och kvinna.330 Samtidigt var det inte konstigt att hon skulle gå med på ett ”köpeäktenskap” med en 

äldre man, då en man i hennes egen ålder oftast inte hade de materiella förutsättningarna för att 

kunna genomföra ett kärleksäktenskap i ung ålder, där kvinnan i dessa fall dock kom att behandlas 

som ett föremål och som mannens objekt.331 Som en parallell menar jag att det går att jämföra 

situationen med Victoria Benedictssons Pengar (1885) där Christina Sjöblad och Ebba Witt-

Brattström i ”Jag vill skriva om kvinnor” i Nordisk kvinnolitteraturhistoria menar att Benedictsson vill 

påvisa att äktenskap inte fungerar utan kärlek, att pengar faktiskt inte är allt, vilket jag menar går i 

linje med Ruts filosofi.332  

 Rut visar explicit att hon inte alls vill ha med Landby att göra men det slutar ändå 

med att hon åter igen använder sin kropp på ett avsiktligt vis i relation till mannen. För att skaffa 

pengar till sin stora kärlek Ejnar Falk ”säljer” hon sig till Landby eftersom hon vet att han åtrår 

henne och har pengar. De inleder därmed en utomäktenskaplig relation vilken på samma sätt som 

Irmas föräktenskapliga sexuella relationer bryter mot normen. Rut blir beroende av Landby som 

nu tagit henne i sitt grepp: ”Hon hade sålt sig till en man, som hon avskydde.”, vilket också Landby 

misstänker och därför tar till vissa åtgärder för att binda henne till sig: ”De lidanden och 

förödmjukelser hon nu genomgick voro fruktansvärda…. kort sagt, hon befann sig i ett formligt 

helvete.” (LJ, s. 173) Rut tvingas in i en sorts prostitution som enligt Frida Stéenhoffs synsätt i 

romanens samtid var ett uttryck för penningens herravälde över kärleken och byggde på principen 

att kärleken var en handelsvara.333 Landby köper sin kärlek från Rut och hon själv är beroende av 

pengar för att kunna inleda en relation med Falk.  I linje med Johannisson kan Rut ses som en 

”demimond”, en av de tio farliga samhällstyperna då hon medvetet utnyttjar honom med hjälp av 

                                                
330 Lindén 2009, s. 9.  
331 Frida Stéenhoff, Svenska Dagbladet, 1919, https://www.svd.se/den-kvinnliga-erotikens-vag 
332 Sjöblad och Witt-Brattström, Nordisk kvinnolitteraturhistoria.  
333 Carlsson Wetterberg 2001, s. 77. Jfr Frida Stéenhoff, Penningen och kärleken, Björck & Börjesson, Stockholm, 1908. 
Stéenhoff jämför prostitution med tvångsäktenskapet. 
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sin kvinnlighet och kropp för pengar.334 Fjelkestam menar att Marika Stiernstedt uttryckt att unga 

flickor som rör sig som och bland demimonder har brutit mot den respektabla uppfostran de fått 

hemifrån.335  

 Det hela slutar med att Rut lever ett hemligt ”dubbelliv” tillsammans med Landby 

samtidigt som hon officiellt är en ensamstående flicka, ständigt drömmande om kärleken till Ejnar 

Falk. Landby tröttnar tillslut eftersom han inte får skryta om sin erövring vilket är precis i tid för 

Rut att upptäcka att hon är gravid med hans barn. Rut tänker att mostern kommer att fördöma 

hennes naivitet och ”[…]sin oförmåga att skilja på verklighet och overklighet, sitt dumma trots 

som fört henne dit, hon nu var.” (LJ, s. 186) Hon beskriver själv sina handlingar att bli med barn 

utanför äktenskapet som dumma. Hon  känner skam och att det här ska verka som något 

upplärande och moraliserande. I det här avsnittet menar jag att Bjerne ger läsaren en sensmoral 

kring Ruts handling och beteende: ”Liksom alla impulsiva naturer hade Rut Jälm handlat utan att 

på något sätt taga konsekvenserna av sitt handlingssätt i betraktande. Hon hade varit uppfylld av 

en enda önskan, att rädda den man hon älskade.” (LJ, s. 172) Det faktum att Rut utnyttjar Landby 

kommer inte utan konsekvenser och åter igen visar Rut på hur hon är en opassande flicka, som inte 

har behärskat sin sexualitet för att anses respektabel.336 Sedlighetsdebatten spelade fortfarande stor 

roll och ansvaret för att bli med ett utomäktenskapligt barn lades oftast på kvinnan. Rädslan för att 

bli gravid var därför stor hos ogifta kvinnor.337 Samhället ansåg att kvinnor skulle ”hålla på sig” när 

”karlarna hettar till”, vilket påvisar att den sexuella frigjordheten såg olika ut för kvinnor och män.338 

Därför kände många kvinnor i början av 1900-talet skam över graviditet och abort menar Hjördis 

Levin i Kvinnorna på barrikaden: Sexualpolitik och sociala frågor 1923-36 (1997).339 För första gången 

känner Rut skam för någon av sina oanständiga och konventionella handlingar, och det är inför 

vad moster Hedda ska säga.  

 

Den stora kärleken och systerskapets familjebildning 
Fram till de första decennierna av 1900-talet fanns den starka idébilden av hur känslor och 

kärlek hörde samman, grundat i den moderna individen där socioekonomisk betydelse får 

                                                
334 Johannisson 2015, s. 23. Johannisson menar att som flicka kallas något av de samhällsfarliga kvinnotyperna 
”skulle bli ett skräckscenario i bakhuvudet på varje familjeflicka ända fram till 1960-talet. En ”demimond” är en 
beteckning för prostituerad eller i sedligt avseende tvivelaktig kvinna. Nationalencyklopedin, demimonde.  
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/demimonde (hämtad 2020-03-25)  
335 Fjelkestam 2002, s. 62.  
336 Skeggs 1999, s. 12–15. 
337 Marander-Eklund 2014, s. 147. Jfr Hjördis Levin, Kvinnorna på barrikaden: Sexualpolitik och sociala frågor 1923-36, 
Smedjebacken: Carlssons bokförlag, 1997, s. 16.  
338 Marander-Eklund 2014, s. 151. Jfr Stéenhoff 1919: ”Kvinnokönets sociala och personliga ställning till erotiken är 
icke identisk med mannens. Men vi måst förstå denna hans väg, vilken varit den normgivande, för att kunna uppfatta 
hennes.” 
339 Levin 1997, s. 171. 
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mindre betydelse och teoretiskt möjliggör kärleksäktenskap.340 Denna idébild menar jag 

illustreras i romanen eftersom Irma menar att kärleken är ”livets starkaste och djupaste 

upplevelse” (IMK, s. 21) men hon är i början av romanen rädd att ”kärleken – kanske aldrig 

skulle bli henne förunnad.” (IMK, s. 21) Hon har än inte mött den person som fått henne 

att känna kärlek och menar att: ”Den lycka, som ett ungt skälvande kvinnohjärta drömmer 

om, denna dröm hade hon de sista åren sökt att förjaga, slänga undan i minnets mörka vrå.” 

(IMK, s. 20) Att Irmas bild av den stora kärleken illustrerar den yttersta lyckan tolkar jag går 

i linje med den Keyska kärleksläran, att kärleken är den process där två personer tillsammans 

blir något stort och unikt.341 Samtidigt vände oftast den Nya kvinna, vilken Irma kategoriseras 

in som, ofta ryggen mot samhällets insisterande på att äktenskap var den enda vägen till ett 

verkligt kvinnoliv och bejakade istället sin egen sexualitet.342 Därför kan Irmas 

förhållningssätt till den stora kärleken ses som paradoxal med tanke på hennes position som 

Ny kvinna. Irma kritiserar den mall som finns för den Nya kvinnan som bör välja arbete 

framför kärleken: 

 
Ni seklets kvinnor, ni med det kalla hjärtat och den beräknande tanken, ni som med den allvarstunga 
värdigheten och det högtravande talet om högre mål tro er symbolisera framtidskvinnan och 
intelligensen – varför bli ni alla till vrångbilder av livet, då jag ser en ung kvinna komma dansande i 
solen på väg till sin älskade? Såg ni glansen i hennes ögon? Hörde ni den kvalfulla sucken ur hennes 
bröst? Det var livet självt som drog för eder. O, ideal, dårskap och lidelse! För oss ut till de stora 
vidderna, där stormen rasar och kampen står. O, kärlek, skönhet och liv! Förtär våra hjärtan – men låt 
oss ha levat, innan vi förmultna i gravens mörker! (IMK, s. 155-156)  
 

Genom dialogen ifrågasätter hon det ideal kvinnosakskvinnan etablerar för yrkeskvinnan, när hon 

menar att hon själv inte vill ingå i rollen som kvinnosakskvinna. Irma menar därmed att kärleken i 

linje med Key betyder att människorna behöver ”mer kärlek – inte mindre”.343 Irmas skepticism 

ger sken av att det bland kvinnorna fanns en splittrad bild av kärlekens betydelse: ”Varför förenade 

sig inte dessa kvinnor i ett gemensamt, väldigt rop, i en glödande hymn över kärleken, som likt en 

het vind skulle stryka över människosläktet och föra det tillbaka i naturens sköte?” (IMK, s. 32)  

 I sin rädsla över att kanske aldrig få känna den yttersta lyckan bedövar hon våndan 

med hjälp av sitt konstnärliga arbete. Hon menar att för henne fanns endast två ting i världen: ”Att 

älska. Eller att söka befästa sin andes hemlöshet.” (IMK, s. 28) Då det ansågs omöjligt att förena 

                                                
340 Österberg 2002; Bjurman 1998, Heggestad 1991; Heggestad 2003; Holm 2007;, Sjöblad, Witt-Brattström 1993. 
341 Lindén 2009, s. 7-9. Författaren Frida Stéenhoff pläderade istället för hur den stora kärleken var den från 
penningen befriade kärleken, det vill säga den kärlek som inte bygger på en ekonomisk uppgörelse av något slag. Jfr 
Sandra Grehn, ”Fri kärlek – för vem? Respektabilitet och konstruktionen av ’fri kärlek’ i Frida Stéenhoffs dramatext 
Lejonets unge” i Tidskrift för genusvetenskap, 2016: vol 37, nr2, s. 35; Stéenhoff 1908. 
342 Lindén 2009, s. 7.  
343 Ellen Key, Lifslinjer 1, Bonnier, Stockholm, 1903, s. 26.  
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konstnärskap och kärlek menar jag att det handlar om att hon drivs mellan att välja, även fast hon 

inte vill:  

 
Hon ville ju det oändliga. När hon kände det så, varför gav hon inte då sitt hjärta, sitt blod och sin kärlek 
till arbetet? Det skulle aldrig svika henne. […] Men det fanns någonting annat – En man med ett par 
tungsinta ögon, som kunde bli strålande och varma. En dröm om ett par mjuka barnaarmar. […] Alla 
hennes kvinnliga instinkter ropade på denna befrielse. Men denna längtan inneslöt i sig en fördold 
fruktan, ett växande tvivel. Hon ville oändligheten. Men här var det alltså köttet, materian, som segrade. 
Något inom henne reste sig, vred sig i ängslan. En fråga: Är det dig nog? Men knappt var denna fråga 
uttalad, förrän hon fylldes med skam. Skam över att hon som kvinna kände detta tvivel. (IMK, s. 30ff) 

 

Att vilja ”det oändliga” tolkar jag betyder Irmas, som den Nya kvinnan, strävan att övervinna sitt 

köns gränser och förena kärleken med konsten, kärlek, äktenskap och yrkesarbetet. Wistisen menar 

att ”mellankrigstidens modernitet handlar [...] om en sammansmältning av offentligt och privat, 

vilken bland annat åskådliggörs i kvinnornas strävan efter att kombinera yrke med familj.”344 Att 

hon måste välja mellan kärleken och konsten illustreras för läsaren genom de tankegångar Irma har 

då hon menar att det som kvinna inte går att kombinera, som ett slags antingen-eller-dilemma: ”De 

kvinnor, som ägde skuggan av ett odödligt begär, sletos ständigt mellan kärleken och konsten. 

Dessa båda ting krävde var på sitt håll så fullt och helt deras människa, att en kompromiss syntes 

omöjlig. För mannen var kärleken och konsten något som hörde samman. För kvinnan två vitt 

skilda poler.” (IMK, s. 75) Slitningen menar jag sker mellan hennes två identiteter som författare 

och kvinna, samtidigt som det för mannen beskrivs som en helt annan situation. Irma beskriver 

handlingen att välja med känslan att ”kastrera sig”. Och valde hon inte ”blev det hela ett trasigt 

ingenting, ett liv som kvinna utan man – ett liv som författare utan konstnärlighet.” (IMK, s. 76) 

Irma visar därmed på hur hon vill agera utan att några gränser stoppar henne. Samtidigt har hon 

insett att hon som självständig och självförsörjande kvinna känner en längtan efter kärlek, 

äktenskap och familj, vilket i kontrast till hennes Nya kvinna var ett ideal som hörde till den 

traditionella kvinnan. Hon känner skam över att som kvinna tveka inför valet mellan konstnärsliv 

och kärlek, då de ansågs oförenliga i romanens samtid. Eftersom Irma konstaterat att kvinnan och 

konstnärskapet är oförenligt, vilket medfört att hon klivit ur sin kvinnliga roll. Irmas tvivel och 

ångest över den valsituation som uppstår mellan konsten eller kärleken förklaras utifrån tanken på 

genuskontraktet. Hon har gått ur sin kvinnliga roll för konstens skull, men för att ingå en 

heterosexuell relation måste hon välja att träda in i den kvinnliga rollen igen. Irma illustreras därmed 

som tudelad, och att hon vill vara båda sina identiteter kvinna och konstnär men är frustrerad över 

att det inte går. Samtidigt framgår att det också känns kontroversiellt av henne som 

konstnärskvinna att vilja ingå äktenskap. Därför blir förälskelsen med Ulf så svår för Irma. Hon 

                                                
344 Wistisen 2017, s. 55. Jfr Fjelkestam 2002.  
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kan här mena att hon eftersträvar det så kallade kamratäktenskapet som skulle komma att slå 

igenom in på 1930-talet.345 

 När Irma lämnar Köpenhamn för att kunna fokusera på konsten illustreras fortsatt 

valsituationen för henne, och nu som en symbolisk dröm:  

 
…tvenne rosor, den ena svart, den andra röd. Välj, säger en röst. Den svarta rosen är konsten, längtan 
och saknadens ensamma väg. Den röda är kärleken. Det som ditt hjärta törstar efter. Varför skall jag 
välja, säger hon, och känner hur ångesten snör hennes strupe samman. Du kan endast äga ett, svarar 
rösten strängt och ogillande. En kvinna kan endast beträda konstens förgårdar på bekostnad av sin 
kärlek. (IMK, s. 137-138)  

 

Genom Irmas dröm påvisas hur det inom romanens genuskontrakt bara går att älska en man på 

bekostnad av konsten.346 Irma förklarar att hennes fana är tvåfärgad, samtidigt som de flesta andra 

kvinnoskribenter har en färg: ”Min fana ser ut som mig själv.” (IMK, s. 144) Genom att belysa 

kluvenheten utmanar Irma normen på grund av viljan att kombinera dessa två livsval. När hon 

tillslut väljer kärleken till mannen uttrycker hon att ”tomheten” nu hade nu fyllts av Ulf och därmed 

tagit skapandets, konstens, plats inom henne. Det finns inte plats för båda saker. Att vara kvinna 

innebär enligt henne att hon ”från början var bestämd att leva för en annan” (IMK, s. 76). Antingen 

måste hon leva för mannen, eller för konsten. När skalden Jonsson frågar om hennes litterära 

planer svarar hon: ”Jag ska gifta mig.” (IMK, s. 211) Irma behöver egentligen inte gifta sig av 

ekonomiska skäl, utan i linje med Hirdman är känslan och kärleken viktigare eftersom kvinnan inte 

var beroende av mannen på samma sätt som innan.347 För Irma blir äktenskapet en handling som 

bekräftar hennes identitet som kvinna.348 Relationen med Ulf visar på att hon uppfyller den högsta 

mänskligheten som kvinna.349 I linje med Franck är det på detta sättet hon gör sig begriplig som 

kvinna.350 När Ulf dör i en flygolycka blir det inget bröllop. När Irma besöker hans grav säger hon: 

”Här ligger hennes dröm om lyckan.” (IMK, s. 220) Hon blir i romanen ingen mans kvinna vilket 

betyder att hon inte uppnår det sant kvinnliga i linje med Benedictsson som underströk att det sant 

                                                
345 Fahlgren, Hirdman, Witt-Brattström 1996. Jfr Fjelkestam 2002, s. 132. Kamratäktenskapet ökade efter ändringen 
av giftermålsbalken tillsammans med den nu etablerad yrkeskvinnan. Kamratäktenskapets kompromiss handlade om 
att kvinnor kunde kombinera yrke med kärlek inom den könskomplementära doxan. 
346 Fjelkestam 2002, s. 78-79. Fjelkestam menar i sin analys av romanen att den myndiga stämman kan tänkas ha en 
manlig klang och således innefatta det manliga tolkningsföreträdets syn på vad kvinnor får och inte får göra. Men 
också att det kan tänkas vara kvinnans egen, inre röst. Fjelkestam menar att i liknande samtida, men senare, romaner 
finns liknande drömlika inre röster i bl.a. Stina Aronsson Två herrar blev nöjda (1928) och Margit Palmaers Mariann 
Tegern (1931). 
347 Hirdman 1992, s. 173. Under 1800-talet förs en revolution mot köpeäktenskap för känslans äktenskap. Kärlek och 
känslor blev nu ett måste.  
348 Skeggs 2000, s. 182 ff. Skeggs beskriver att äktenskapet för många (arbetarklass)kvinnor kan ge en känsla av 
kontroll och makt, och samtidigt vara en offentlig bekräftelse på att vara såväl åtråvärd som lyckad. Äktenskapet ger, 
enligt Skeggs, ett löfte om ekonomisk och känslomässig stabilitet, och en slags kulturell legitimitet. Jfr Bergdahl 2010, 
s. 68. Bergdahl menar att heterosexualiteten ansågs vara en del i att vara kvinna.  
349 Lindén 2009, s. 6 
350 Franck 2009, s. 62.  
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kvinnliga var när kvinnan blir en mans.351 En förklaring är att hon vill känna sig begriplig i linje 

med Franck och därför skulle det gå att förklara hennes val att ingå en relation med Ulf Werne som 

något som fyller upp den kvinnliga kvoten för henne, då kärleken och det heterosexuella 

förhållandet anses påvisa den riktiga kvinnan. 

 

I Lilla Jälm skildras precis som i Ingen mans kvinna hur huvudkaraktären inte kan få sin stora kärlek, 

att Rut inte heller blir någon mans kvinna. Fram tills moster Heddas inackorderade hyresgäst 

arkitekt Ejnar Falk presenteras har inte Rut känt av känslan av den stora kärleken än. Hon menar 

att han inte är som de män som hon träffat tidigare och hon blir som förtrollad av hans person. I 

hemlighet beundrar och närmar hon sig honom och känner hur känslorna växer: ”[Med hennes] 

gryende kärlek växte en brännande otålighet att närma sig honom, att inviga honom i sina sorger, 

vilka mostern endast nonchalant avfärdade.” (LJ, s. 126) Hennes fokus på skådespelaryrket byts ut 

till engagemang för den stora kärleken, vilket jag menar skulle kunna liknas vid Irmas val av kärlek 

framför yrke, även om Rut inte diskuterar den stora kärleken som valmöjligheter på samma sätt 

som Irma. Rut ger istället sken av att hon inte längre är orolig för framtiden där kärleken får henne 

att känna att allt är möjligt vilket resulterar i att hon inte förlänger kontraktet på Landbys teater. 

Även om kärleken givit henne hopp igen var Ejnar Falk orubbligt formell och visar från början 

inga besvarade känslor. Han var enda sonen till en fattig änka och någorlunda jämngammal med 

Rut, vilket innebär att han realistiskt inte har de materiella förutsättningarna för att ingå äktenskap 

och försörja Rut. Vad Rut inte vet är att den typ av kvinnlighet han begär ger sken av ett slags 

moderskomplex: ”Han dyrkade sin moders sinne, och då han någon gång tänkte på en kvinna för 

sin egen del, framstod hon omedvetet som en avbild av modern.” (LJ, s. 122-123) När Rut och 

Falk tillslut kysser varandra menar jag att han objektifierar henne på ett förringande sätt och 

reducerar hennes identitet till att hon endast var en kvinna:  
 

Han glömde vem hon var. Han kände endast att hon var en kvinna, ett mänskligt väsen, som i 
denna stund vädjade till honom. För hans inre syn steg ett ansikte upp med bleka, förgrämda 
drag. Bilden av hans moder. Och driven av ett oemotståndligt behov efter ömhet sträckte han 
ut sina armar och drog henne intill sig. (LJ, s. 145) 

 

Med ett behov av ömhet som av en mor tar han till sig Ruts hängivna kärlek utan att hon är 

medveten om att han inte menar allvar i deras relation: ”Hon måtte väl inte gå och inbilla sig något? 

Men han lugnade sig strax. Bah! Några kyssar betydde väl ingenting. Flickor kysstes ju så gärna.” 

(LJ, s. 145) Falk ser Rut som en sexuellt fri flicka, utan löften om förbund likt hennes tidigare 

möten med män och Irmas fria relationer. Samtidigt kan kyssar i litteraturen skildras som ett 

                                                
351 Björk 2008, s. 255.  
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outtalat förbund mellan människor där en kyss då kan betyda ett löfte om äktenskap, vilket Rut ser 

kyssen mellan henne och Falk som.352 När Ejnar Falk blir sjuk behöver han pengar för att åka till 

sanatorium. Rut ordnar pengar av Landby med hopp om att hon och Falk ska gifta sig men Bjerne 

låter berättarrösten förtälja att: ”Hon kanske inbillade sig, att han skulle gifta sig med henne? Hon 

var tillräckligt dåraktig för att tro något sådant.” (LJ, s. 171) Det är som att Bjerne här vill visa på 

hur Falk utnyttjar Ruts hängivna person, att man inte ska tro på illusionen av den stora kärleken 

vilken Hedda varnat henne för: ”Ser du, jag har sett så många spelevinkar med glödande kärleksord 

på läpparna. Men när det blivit frågan om plikt och ansvar ha de varit försvunna.” (LJ, s. 154).  

Efter en tid får hon ett brev som berättar att Falk ska gifta sig med en annan kvinna han träffat på 

sanatoriet. Detta är slutet på hennes hopp om den stora kärleken: ”När hon läst det, var hon en 

annan. Något hade för alltid brustit inom henne.” (LJ, s. 179) Rut lämnas endast med tacksamhet 

och med insikten om att hon hade älskat: ”Hon hade älskat, som man blott älskar en enda gång i 

sitt liv, då man är ung och har ideal, däruti bestod hennes fel.” (LJ, s. 183) att hon älskar för mycket 

illustreras här som ett felaktigt beteende, som förblindar och ger negativa konsekvenser. När Rut 

berättar för moster Hedda att vare sig Landby eller Falk vill gifta sig med henne säger hon uppgivet: 

”Moster, sade hon, jag börjar tro, du är den enda som håller av mig.” (LJ, s. 177)Hedda menar att 

Landby inte tagit sitt ansvar och väljer att tala allvar med honom vilket slutar med att han skriver 

ut en check vilken ger Rut och barnet ekonomiskt underhåll: ”Den krassa uppgörelsen hade varit 

otrevlig men nödvändig med tanke på Rut och hennes framtid.” (LJ, s. 189)  

 Romanen slutar med att Hedda och den gravida Rut lämnar Stockholm, och åker till 

Sassnitz med Berlin som mål.353 Moster Hedda försäkrar Rut om att det här ändå är den bästa 

lösningen, istället för ett giftermål med Landby där Hedda antyder på själva familjebildningen 

mellan henne själv, Rut och det ofödda barnet: ”[För] angående den lilla, skulle jag tro, att jag blir 

en bättre far för honom än den där kraken Landby.” (LJ, s. 189) De har skapat en 

familjekonstellation utöver den normativa där moster Hedda jämför sig själv med fadersfiguren. 

Jag menar att hon här antyder på att den normativa familjen består av en heterosexuell relation 

mellan man och kvinna, och därför menar jag att konstellationen de skapat bryter mot den 

normativa bilden av familjebildning även om relationen mellan mostern och Rut inte på något vis 

är sexuell. På detta svarar Rut att det trots allt ”ändå [är] värt att leva.” (LJ, s. 189) Här skulle jag 

vilja lägga in en till parallell till Agnes von Krusenstjernas Pahlenserie (1930-35) där jag vill påstå 

att Petra och Angela är motsvarigheter till Hedda och Rut. Genom att jämföra dessa 

                                                
352 Jfr Agnes von Krusenstjernas Helenas första kärlek (1918), s. 45. När David Hencke kysser Helena för första 
gången illustreras tanken på hur kyssen automatiskt kan innebära giftermål, även om det inte var intentionen.  
353 I fortsättningsromanen Lilla Jälms lycka (1923) bor Rut, Hedda och barnet i Köpenhamn. Rut är dansös och de 
senaste åren har hon arbetat hårt för att försörja henne, barnet och Hedda och planerar att tillsammans hyra en 
sommarbostad utanför staden.  
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romankaraktärer vill jag visa på ytterligare följder i min analys genom att integrera tidigare forskning 

om Krusenstjernas karaktärer.354 I sista delen av serien Fröknarna von Pahlen, Av samma blod (1935) 

bor Petra och hennes brorsdotter Angela på Eka där den sistnämnda ska föda sitt 

utomäktenskapliga barn. Krusenstjerna beskriver konstellationen mellan Petra och Angela som en 

familj: ”[…] endast två kvinnor och ett barn som de väntade och som de båda skulle vårda sig om 

och beskydda, när det kom. En familj skulle de vara. En liten helig familj på två kvinnor och ett 

barn.”355 Barnet betraktar hon och Petra som sitt gemensamma, precis som jag tolkar att Hedda 

och Rut gör med det utomäktenskapliga barn som snart kommer att födas. Som Williams 

poängterar är Petras och Angelas familjekonstellation inte någon traditionell familjegemenskap i 

borgerlig mening eftersom den består av två kvinnor, ett barn och ingen man, där de istället kläder 

i nya roller där relationen är ett ”äktenskapslikt förhållande mellan två kvinnor”, med Petra som 

ställföreträdande make.356 Petra menar att hon inte längre var kvinna, utan något mellanting: ”Hon 

var icke man, icke kvinna”.357 Rita Paqvalén menar i Kampen om Eros: om kön och kärlek i Pahlensviten 

(2007) att Petra och Angela kastar om de normativa föreställningarna av kön, föräldraskap och 

familj, vilket jag menar går att applicera på situationen för Hedda och Rut.358 Utifrån den forskning 

som menar att den systerliga familjegemenskapen i Krusenstjernas romansvit uttrycks som 

feministisk och utgör en vision av en ny livsordning som utmanar det rådande idealet för kvinnan 

vill jag påstå att Bjerne i sin tur redan i Lilla Jälm skildrar en variant av okonventionellt systerskapligt 

familjebildande. 359 Genom att Hedda och Rut väljer att flytta från Stockholm med målet att ta hand 

om barnet tillsammans menar jag att deras familjekonstellation är ett icke-traditionellt sätt att leva 

och jämförbar med hur Pahlenserien kastar om de normativa föreställningarna kring familj och 

utmanar det rådande idealet. Moster Hedda faller under samma princip som Petra som 

ställföreträdande make eftersom hon menar att hon tar Landbys plats som far. En ny dimension 

går att se utifrån hur Hedda även tänjer på könsidentiteten då hon av Bjerne beskrivs som en 

”karlavulen kvinna”, en manlig kvinna, och tillsammans med sina attribut och sysselsättning kan 

upplevas som en garçonne på samma sätt som Irma. En tolkning skulle vara att det i så fall innebär 

att Hedda och Rut på ett vis ändå upprätthåller den heterosexuella normen genom att antyda att 

                                                
354 Då det finns det betydligt mer forskning om Krusenstjernas Pahlenserie menar jag att det blir det intressant att 
fördjupa analysen av Bjernes roman. Boel Hackman hänvisar även till att Bjerne själv menade att det finns liknelser 
mellan Pahlenserien och andra romaner av henne, men nämner inte Lilla Jälm som en av influenserna. Jfr Boel 
Hackman, ”Cecilia Gully (Ulla) Bjerne”, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se/sv/artikel/UllaBjerne (Hämtad 
2020-05-16).  
355 Krusenstjerna 2005, s. 42.  
356 Williams 2004, s. 102ff. 
357 Krusenstjerna 2005, s. 65-66, 
358 Rita Paqvalén, Kampen om Eros: om kön och kärlek i Pahlensviten, Nordica, Helsingfors univ., Diss. Helsingfors: Univ., 
2007,Helsingfors, 2007, s. 315.  
359 Heggestad 2003, s. 23ff. Pahlenserien är ett exempel på kvinnliga grupperingar som utmanar det rådande idealet 
att kvinnor ska leva för och genom män. Jfr Birgitta Svanberg, Sanningen om kvinnorna, 1989, s. 401. 
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Hedda både genom sin handling och gestalt tar på sig en tvetydig och manhaftig roll, vilket i linje 

med Franck motarbetar hennes gestalt som kvinna.360  

4. Slutdiskussion 
 
Syftet med den här undersökningen har varit att utifrån ett genusperspektiv undersöka och jämföra 

Ulla Bjernes romaner Ingen mans kvinna (1919) och Lilla Jälm (1922) med hjälp av en tematisk analys 

för att svara på frågan om hur kvinnlighet skildras av samma författare i en vuxen- respektive 

ungdomsroman, och om det skiljer sig med tanke på genre. För att uppnå mitt syfte ställde jag tre 

frågor: 1. Hur förhåller sig de kvinnliga romankaraktärerna till kvinnlighet i relation till de tematiska 

kategorierna vänskap, hem, arbete, kropp och sexualitet? 2. Vilka representationer av kvinnlighet 

skildras i romanerna? 3. På vilket sätt skiljer sig romanerna åt i framställningen av kvinnlighet? I 

det här avsnittet kommer jag att sammanfatta mitt resultat av undersökningen och föra en 

diskussion kring detta.  

 Utifrån Hirdmans teori om genussystemet har jag undersökt hur de kvinnliga 

romankaraktärerna i relation till de tematiska kategorierna vänskap, hem, arbete, kropp och 

sexualitet förhåller sig till kvinnlighet. Min undersökning har främst varit inriktad på 

huvudkaraktärerna den vuxna kvinnan Irma i Ingen mans kvinna respektive den unga flickan Rut i 

Lilla Jälm, men jag belyser via de tematiska kategorierna också några av bi-karaktärerna, däribland 

väninnorna Magda Larsen och Elsa Berger samt de äldre kvinnorna Karen och moster Hedda. Hur 

förhåller de sig till kvinnlighet? Utifrån min undersökning framgår det hur Bjernes kvinnliga 

romankaraktärer på olika sätt bryter mot den normativa kvinnligheten som etableras i respektive 

roman, men också hur de upprätthåller den och på olika sätt karakteriseras som ”riktiga” och 

”sanna” kvinnor utifrån varierande aspekter. Både Irma och Rut illustrerar hur de glider in och ut 

ur genuskontraktet under romanens gång, på vissa sätt bryter de, och andra upprätthåller de det 

genom att följa de normer som etableras i respektive roman för den förväntade och lämpliga 

kvinnligheten. Irma gestaltar en kluven kvinnlighet, med en strävan efter den gränslösa 

kvinnligheten vilket illustrerar en otillåten kvinnlighet i båda genuskontrakten som hon befinner 

sig i. Det är deras olämpliga sätt att agera som kvinnor som konstruerar den otillåtna kvinnligheten 

inom genuskontraktet i respektive roman. När Irma väljer kärleken framför konsten bryter hon 

även mot sitt integrerade kontrakt för den Nya kvinnan. Rut å sin sida gestaltar den gränslösa 

flickan i en utåtriktad jag-framställning vilket explicit motarbetar den borgerliga synen på den 

väluppfostrade och behärskade flickan. Genom sitt normbrytande illustrerar de därmed en 

kvinnlighet som inte tillåts agera okommenterat.  

                                                
360 Franck 2009, s. 62.  
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 Tidsenligt för flickboken gör Rut uppror mot konventionen i linje med Toijer-

Nilsson.361 Ingen mans kvinna gestaltas likt 1900-talets tidiga emancipationsroman då Irma försöker 

förena yrkesliv och romantik som ett idealiskt slut.362 Båda sätten har jag visat på bryter mot det 

inneboende genuskontraktet i respektive roman, samtidigt försöker Irma välja den väg som skulle 

göra hennes kvinnlighet mer tillåten eftersom hon upprätthåller genuskontraktet genom att välja 

äktenskap före yrkesarbete, och inte kompromissa. Att Rut eftersträvar den äkta kärleken passar in 

i genuskontraktet, men hennes väg dit bryter mot de konventionella reglerna. Från romanernas 

början genomgår Irma och Rut en resa av att ramla ut och in ur genuskontraktets förväntningar till 

att i slutet vara tillbaka på samma ruta av hur deras gestalter förhåller sig till kvinnligheten, nämligen 

genom att tänja på dess gränser. Bjerne skildrar flera olika kvinnotyper, i deras relationer, 

sysselsättning, hem, klass, utseende och kroppar, beteende och livsmål. Det är ett myller av 

erfarenheter och åsikter i båda romanerna och det framställs en förordning för kvinnlig pluralism 

genom den komplicerade och mångtydiga tillvaron kvinnorna befinner sig på i relation till det nya 

och traditionella kvinnoidealet. 363 I båda fallen handlar om att vilja vara kvinna, utan att behöva 

anpassa sig. Romanerna gestaltar hur den otillåtna kvinnligheten i linje med Johannison påstår att 

kvinnlighet i sig är en förklädnad genom de olika kvinnoroller som konstrueras i romanen.364 

 I min undersökning går det att utröna olika framställningar av representationer av 

kvinnlighet utifrån Fjelkestams definition.365 Genom att se till verkliga beskrivningar av 

kvinnligheter från romanernas samtid har jag lyckats fastställa olika representationer av kvinnlighet 

och hur karaktärerna förhåller sig till dessa roller. Utifrån definitionen av den Nya kvinnan kan 

Irma och Rut ses som individer som passar in i rollen då de är självständiga och självförsörjande, 

men också hur deras klädsel och beteende gör att de passar in i begreppets subtyper. Rut faller in i 

definitionen av flapper med bohemliknande tendenser på grund av hennes sätt att göra vad som 

faller henne in och sitt sätt att inta stadsrummet och strunta i det borgerliga anseendet. Irma ses 

som garçonnen, ungkarlsflickan, genom sitt sätt att leva ett fritt sexuellt liv, men också med tanke 

på hennes kropp och attribut. Med tanke på Irmas dekadenta stadsliv bland konstnärer på kaféer 

skildrar Bjerne en bohemisk livsstil i linje med Johannison. Rut kan förvisso också ses som en 

ungkarlsflicka med tanke på sin föräktenskapliga relation, men också som en demimond, en av de 

                                                
361 Toijer-Nilsson 1994, s. 49–51.   
362 Fahlgren, Hirdman, Ebba Witt-Brattström 1996. 
363 På liknande sätt tolkar jag att Andersson menar att Helena Nyblom skildrar en mångfald av kvinnligheter i sin 
roman Sju flickor (1915), jfr Maria Andersson, ”Att finna sin plats. Kvinnlighet och samkönat begär i Helena 
Nybloms ”Sju flickor”, I litteraturens underland. Festskrift till Boel Westin (red. Maria Andersson, Elina Druker och 
Kristin Hallberg), 2011, s. 132. Jfr Järvstad 2008, s. 10. Järvstads begrepp ”öfvergångskvinnan” ringar in denna 
problematik.   
364 Johannisson 2015, s. 43.  
365 Fjelkestam 2002, s. 11.  
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farliga samhällstyperna enligt Johannisson, då hon avsiktligt säljer sin kropp till Landby för att 

uppnå ett mål. Vad som blir tydligt är att Irma och Rut inte förblir i sina roller, de är aldrig statiska, 

utan de glider ut och in eftersom vissa karaktärsdrag som de har inte alls passar in i subtyperna till 

den Nya kvinnan, vilket gör att de bryter mot kvinnotypernas konventioner. På liknande sätt är det 

med bi-karaktärerna som visar hur representationerna av kvinnlighet bl.a. inte är statiska eller 

geografiskt platsknutna där Karen t.ex. påvisar att det inte behöver vara ålders- eller geografiskt 

bundet för att kunna anamma karaktärsdrag av den Nya kvinnan. Magda Larsen och Elsa Berger 

visar istället upp bilden av att på ett sätt vilja vara självständiga kvinnor, men väljer ändå den 

traditionella säkra vägen av ekonomiska skäl med ett äktenskap som försörjning.  

 Min hypotes inför den här undersökningen var att Ulla Bjerne har olika sätt att skildra 

kvinnlighet i de utvalda romanerna då det historiskt sett funnits en etablerad bild av hur 

vuxenlitteratur gentemot barn- och ungdomslitteratur haft olika syften och tilltal. Men på vilket 

sätt uttrycks detta och är min hypotes sann? Vad som kan slås fast är att både Irma och Rut bryter 

mot den normativa bilden av kvinnligheten i sitt genussystems genuskontrakt, husmorskontraktet, 

i relation till de tematiska kategorierna men också till det integrerade kontraktet för den Nya 

kvinnan. I båda romanerna handlar det om hur samhället förhåller sig till att den Nya kvinnan tar 

plats och utmanar de rådande normerna. Båda huvudkaraktärerna får genom romanen mothugg 

för deras egna filosofi samt direktiv och råd om hur de ska förhålla sig till den respektabla och 

normativa kvinnligheten, vilket de båda struntar i.366 Det handlar om en liknande framställning när 

Irma och Rut bryter mot det kvinnliga genuskontraktet, men en skillnad som jag dock lägger märker 

till är att Rut inte ställs mot de inneboende normerna i genuskontraktet för kvinnliga konstnärer 

och Nya kvinnor på samma sätt som Irma gör. Irma gestaltas som att hon inte vet hur hon ska 

välja, för hur hon ska vara i sin roll, och att hon inte vill tillhöra gruppidentiteten 

”kvinnoskribenter” till skillnad mot Rut som endast ställs mot genuskontraktet för kvinnan. 

Samtidigt handlar det om samma sak, att de båda vill vara som de vill, men att Bjerne illustrerar att 

Rut inte har en ytterligare gruppidentitet utöver den tillåtna och respektabla kvinnligheten.  

 En övergripande skillnad är hur Bjerne exponerar Ruts normbrytning i Lilla Jälm på 

ett sätt som skiljer sig från Ingen mans kvinna genom att ständigt återkoppla till staden Kvistads 

konventioner och explicita röster från stadens invånare som påpekar att och hur Rut bryter mot 

sitt genuskontrakt. Jag menar att det finns en allmän åsikt som inte personifieras men gestaltas i 

romanen, förutom rösterna som personifieras i hennes pappa, Böhme, Rehnnacke och fröken 

                                                
366 Att understryka är att åldersaspekten är väsentlig att ta i beaktning i vissa olikheter i jämförelsen utefter de 
tematiska kategorierna. Ett exempel är att det inte är så konstigt att Hedda tar på sig rollen som ställföreträdande 
mamma och guidar Rut att välja den respektabla kvinnligheten för att få en bra framtid då hon är en flicka i 
jämförelse mot Rut som är vuxen. 
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Greger som explicit påpekar hennes fel och brister i att upprätthålla den respektabla kvinnligheten. 

I Irmas fall handlar Magdas kritik inte om att hon bryter mot den respektabla kvinnligheten, utan 

det har hon redan gjort för länge sedan, utan hon kritiserar istället Irmas beteende inom kontraktet 

för den Nya kvinnan. Samtidigt råder Magda henne att välja förnuftigt och en man som kan försörja 

henne, vilket inte Irma behöver, vilket gör att hennes råd också förespråkar den traditionella 

kvinnorollen som behövde bli försörjd. Den riktlinje Irma får direkt till sig är bl.a. från Ulf som 

menar att han inte tycker att hon borde dricka mycket alkohol ute på kafé med sina vänner, vilket 

anses som ett drag hos den Nya kvinnan. Men också genom de utomstående på landsbygden där 

byns befolkning lägger fokus vid att Irma är underlig och skiljer sig från andra stadskvinnor, men 

aldrig på det sätt att hon måste flytta därifrån vilket Rut behöver göra. I kontrast till Ingen mans 

kvinna påverkas Rut hela tiden av sitt sätt att inte passa in, sin otillåtna kvinnlighet, vilket medför 

att hon måste flytta från familjehemmet, pensionatet och till sist Kvistad. Bjerne menar jag 

illustrerar därmed en flykt, en rörelse, bort från platser där Ruts gränslösa flickperson inte får lov 

att existera. Väl i Stockholm befinner hon sig på en jämförbar plats med Irmas i Köpenhamn där 

hon av omgivningen inte uttryckligen motarbetas på samma sätt som innan, även om hon bryter 

mot genuskontraktet på grund av hennes yrkesroll, demimondliknande relation med Landby och 

den systerskapliga familjekonstellationen. Min undersökning visar att det är Irma själv som för 

diskussionen kring hennes livsval och flyktvägar, de påverkas inte av någon annan (förutom Ulf 

såklart) till skillnad från Rut där omgivningen ”tvingar bort” henne. Irma kan trots sin otillåtna 

kvinnlighet försörja sig och vara självständig. För Rut skapar istället normbrytandet därmed direkt 

konkreta och negativa konsekvenser för henne. Irma väljer själv att flytta från Köpenhamn för att 

upprätthålla sitt kontrakt som yrkeskvinna och den Nya kvinnan. En förklaring till denna skillnad 

är åldersskillnaden, men även Irmas ekonomiska möjligheter. Ruts relation med Landby blir även 

något tvunget i jämförelse med Irmas fria sexuella relationer som är på hennes egna villkor. Det 

går att tolka hur hemmets roll spelar in i då det offentliga normbrytandet för Rut i jämförelse med 

Irma blir mer påtagligt. Rut innehar inte samma sorts skydd av hemmet vilket Irma har då hennes 

bostad kontinuerligt definieras som ett icke-hem. Irma illustrerar också hur hon med hjälp av 

manliga attribut passerar på ett annat sätt i offentligheten i jämförelse med Ruts kvinnligt 

konnoterade flickkropp.  

 I romanerna skiljer sig även sättet berättarrösten förhåller sig till konsekvensen av de 

tänjda gränserna av kvinnligheten. Rut utmålas som farlig för Kvistads unga flickor, vilket inte Irma 

gör även om hennes levnadssätt tar sig uttryck på liknande sätt. Jag skulle vilja påstå att det i Lilla 

Jälm finns en tydligare lärande och moraliserande röst för den otillåtna kvinnligheten som skildras, 

för att visa på konsekvensen som uppstår vid normbrytande handlingar. Både Irma och Rut 
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överträder gränser men genom olika tillvägagångssätt där Irma har valt en väg att passera genom 

att ikläda sig en ungkarlsflickroll som skapar en tvetydig kvinnokropp åt det manhaftiga hållet, 

vilket i jämförelse med Rut visar att flickgestalten som bryter normer inte accepteras på samma 

sätt. När Rut tillslut lamslås av alla normer hon inte förhåller sig till från andra karaktärer, den misär 

hon upplever som yrkesarbetande kvinna och den olycka det medför att hon blir med barn utanför 

äktenskapet kommenterar berättaren att det är konsekvensen av Ruts omdömeslösa handlande 

även om hon följts av moraliska agendor genom pappan, Elsa och moster Hedda som givit råd 

hon struntat i. Den olyckliga utgången i romanen skulle kunna liknas definitionen av 

adolescensromanen som oftast slutar olyckligt. Samtidigt är min tolkning av romanen att allt löser 

sig ändå, att Rut inte behöver leva heteronormativt och enligt den borgerliga familjens konvention 

för att vara lycklig utan att hon skapar lycka på ett normbrytande sätt. 

 Arbetet med den här uppsatsen har varit en spännande resa tillbaka i tiden för att 

förstå kvinnlighetens roll i romanerna. Syftet med undersökningen var att förstå kvinnlighetens roll 

för Irma och Rut och analysen har givit ett bredare perspektiv på kvinnofrågan och vad den innebar 

i gestaltandet av kvinnligheten i romanerna. I båda romanerna möts läsaren av kvinnan som aldrig 

bara får lov att vara sig själv, utan kommenteras, kategoriseras, utmålas och bedöms utifrån sitt 

genuskontrakt. Detta bemötande menar jag förklarar Irmas och Ruts respektive gestalt. Det går i 

undersökningen att se hur de liknar och skiljer sig från varandra, men också hur samhället i 

respektive roman förhåller sig till deras olika kvinnligheter. I genrejämförelsen visar det därmed på 

olika förhållningssätt till kvinnligheten i flickskildring respektive vuxenroman.  

 Den här undersökningen har på ett vis även utmynnat i en del likheter till Agnes von 

Krusenstjernas Pahlen-serie. Då Boel Hackman i sin biografiska artikel om Bjerne belyser att 

Krusenstjerna tagit inspiration av Bjerne fann jag det dessutom produktivt att använda referenser 

från Krusenstjernaforskning, dels eftersom det gav en intressant synpunkt men också för att 

fördjupa min egen analys. Vidare forskning utifrån den här uppsatsen skulle vara att undersöka 

kvinnligheten i fler romaner från samma brytningstid av författare som skrev för både unga och 

vuxna för att ge en bredare bild men också utöka forskningen om författare som skrev för både 

unga och vuxna.  
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