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“Fröknarna von Pahlen”, is a series of novels written by the author Agnes von 
Krusenstjerna. Especially the fourth and fifth parts, published in 1933, raised questions about 
sexuality, especially about what was conceived as perverse and provoking descriptions.  
“Fröknarna von Pahlen” became a part of heated debates about what is acceptable to write 
about. How can the so called Pahlen feud be understood from an intersectional perspective,  
and from a focus on values, and by discussing imagined communities? The purpose is to find 
out what is going on in these debates. Six different values are being pointed out; art and skill,  
truth, freedom of speech and freedom of the press, the value in the young, the value in female 
perspectives, and moral values. There is a number of knot points tied to these values, and 
differentiating processes such as sex, class, age, ethnicity, religion etc. are all intertwined in 
these debates. From an intersectional understanding, none of these processes are more primal 
than another. The knot points are both of an emotional nature and thematic. The individual  
voices that emerge in the feud are named small narratives, and the more intersubjective 
narratives are called grand narratives. These narratives are being investigated rhetorically;  
for instance how some stories can appear more as truths than others, and it is analyzed how 
they separate people in groups and create hierarchies. They are also being seen from an 
emotional perspective; how individual feelings are a part of emotions, larger contexts and 
meaning coherences. These feelings are also understood as actions. Throughout the 
investigation there is a hermeneutic will to make things intelligible, and respect and point out  
the many different perspectives. This is being made in a cultural relativistic attempt. By 
focusing on imagined communities, different comradeships and groups in the feud can be 
pointed out. People can consider themselves parts of these groups, but they can also, more or 
less involuntarily, be considered as parts of these groups. In the writers opinion, the most 
important question is how “extreme” sexual descriptions an author is allowed to bring forth.  

Keywords: Value, intersectionality, knot points, differentiating processes, imagined 
communities, small and grand narratives, feelings, emotions, meaning coherences
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”Fröknarna von Pahlen” skrevs av Agnes von Krusenstjerna under 1930-talet. Böckerna handlar om 

Angela och Petra von Pahlen, deras släktingar och vänskapskretsar. De handlar om människor; på 

ett iakttagande och analyserande sätt skildrar von Krusenstjerna olika livsöden, i synnerhet de 

sexuella aspekterna av tillvaron. Hennes frispråkighet och hanterande av sexualitetens mörka sidor 

har ansetts, och anses fortfarande av många som viktiga faktorer till uppståndelsen kring böckerna. I 

efterhand talas det om ”Pahlenfejden”, som anses vara en av de största litterära dispyter under 

denna period. När jag för tre-fyra år sedan läste böckerna undrade jag just vad fejden handlade om. 

De ”sedeslösa” sexuella beskrivningarna? Religiös kritik från kristna kretsar? De homosexuella 

anspelningarna? Det faktum att flera viktiga karaktärer är judar (böckerna skrevs i nazi-tider)? 

Kvinnoperspektivet? Tryckfrihet?  

Bakgrunden till fejden kan spåras delvis till debatter under andra halvan av 1800-talet, angående 

bl.a. sedlighet, kvinnors politiska och sociala ställningar, och vad som får behandlas i litteraturen. 

Dessutom kan von Krusenstjernas delvis självbiografiska triologi om adelsflickan ”Tony”, utgiven 

under 1920-talet, ses som en försmak på vad som komma skulle. Motiven som möter reaktioner i de 

fjärde och femte volymerna av ”Fröknarna von Pahlen” finns redan i Tony-böckerna, och i de tre 

första volymerna av ”Fröknarna von Pahlen”, om än inte lika uttalade. Jag utgår från att fejden 

börjar på allvar när von Krusenstjerna möts av brev från Bonniers bokförlag, som inte vill ge ut de 

fjärde och femte volymerna av ”Fröknarna von Pahlen”, vilka får ges ut via Spektrums förlag. När 

sedan Karin Boye i januari 1934 anmäler dessa volymer hettas läget upp ytterligare, då hennes 

anmälan i sig också väcker reaktioner. Kritikantologin angående fejden ges år 1935 ut av von 

Krusenstjernas make, David Sprengel, som själv hade en plats inom litterära kretsar. Sedan Boyes 

artikel har det pågått mer eller mindre upprörda debatter, och även om min undersökning tar slut 

1935, menar jag att fejden inte har ett så abrupt slut. Olof Lagercrantz hävdar, tjugo år senare, att 

kritikantologin väckte nytt liv i debatterna. Fejden har sedan fortsatt att tolkas och omtolkas, men 

det ligger utanför denna studie.   

Syfte och frågeställningar

Att utifrån intersektionella perspektiv undersöka vad som pågår i Pahlenfejden, med fokus på 

begreppen ”värde” och ”föreställda gemenskaper”.

● Vilka värden diskuteras det kring?  
● Hur fungerar dessa diskussioner retoriskt och emotionellt? 
● Vad för kunskaper kan intersektionella perspektiv leda till?
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● Vilka differentieringsprocesser syns?
● Hur fungerar de viktigaste knutpunkterna i debatterna?
● Vilka föreställda gemenskaper går att spåra?

Teoretiska utgångspunkter

Komplexiteten ligger i undersökningen. Genom att växla mellan olika perspektiv och teorier 

framkommer varierande kunskaper. Det finns också en komplexitet i materialet, vilken avses att 

lyftas fram. Därmed ses ett samspel, ett dialektiskt förhållande mellan en analytisk komplexitet och 

komplexitet på en emisk nivå. Det primära i denna undersökning är dock att lyfta fram den 

analytiska komplexiteten.

Ordet värde har många olika innebörder. I ”Svenska ordboken” förklaras det bland annat som: 

(viss) grad av (allmän) begärlighet eller nyttighet hos visst föremål etc., vanl. mätt i pengar men äv. 
allmännare /.../ äv. mer abstrakt: de allmänmänskliga ~na. äv. positivt om hög grad av begärlighet el. 
nyttighet. /.../ företeelse som anses ha hög grad av begärlighet eller nyttighet vanl. om konkret företeelse 
som utgör materiell el. kulturell tillgång.

Värdering förklaras bland annat som: ”(personlig) uppfattning om det (abstrakta) värdet av ngt.” 

(Svenska ordboken 1999) ”Wikipedia, the free encyclopedia” är en globalt utbredd ordlista, som är 

gemensamt skriven av frivilliga användare av Internet världen över 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:About). Delar av dess definition av ”value”, värde, har 

vissa likheter med min egen användning av begreppet: 

In ethics, value is a property of objects, including physical objects as well as abstract objects (e.g. 
actions), representing their degree of importance. Ethic value denotes something's degree of 
importance, with the aim of determining what action or life is best to do or live, or at least attempt to 
describe the value of different actions. It may be described as treating actions themselves as abstract 
objects, putting value to them. It deals with right conduct and good life, in the sense that a highly, or at 
least relatively highly, valuable action or may be regarded as ethic "good" (adjective sense), and an 
action of low, or at least relatively low, value may be regarded as "bad". (http://en.wikipedia.org/wiki/
Value_(ethics))

Jag tar fasta på att ett värde är någonting begärligt, men tar avstånd från finansiella och materiella 

aspekter för att låta begreppet handla om eftersträvansvärda abstrakta företeelser som pekar mot 

något som anses viktigt. Dessa säger något om hur vissa företeelser bör te sig enligt stora berättelser 

om ”det goda livet”, såsom vad som är nyttigt, anses normalt, rätt eller naturligt, eller utgör 

betydelsefulla rättigheter eller skyldigheter. I denna undersökning behandlas inte bara handlingar 
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som abstrakta företeelser som befästs med värden, utan detsamma gäller olika perspektiv, tillstånd 

och kategorier. En central utgångspunkt är just att värdena tillskrivs vissa företeelser, inte finns 

inneboende i dem. Dessutom ska värdediskussionerna undersökas retoriskt, då de språkliga 

formaspekterna förtjänar uppmärksamhet.

Värdena innefattar hierarkiska relationer, som analytiskt ses som glidande gradskalor. De är inte 

entydigt eftersträvansvärda, då de beroende på kontexten kan ses som både bra och dåliga, eller 

anses behandlas på bättre eller sämre sätt. De är också intimt förenade med känslor. Det finns 

likheter mellan ”värden” och ”värderingar”, men här pekar värden mot någonting större, bortom 

enskilda människor, på ett strukturellt plan, medan värderingar handlar mer om individers åsikter. 

Värde är också ett lättbegripligt begrepp utan alltför många vetenskapliga betydelser i bagaget. Det 

är i antiessentialistisk anda forskaren som avgör vad som är ett värde, då det inte kan sägas existera 

fysiskt, utan bara ”finns” på ett diskursivt plan, i stora berättelser. Det innebär inte att värden är 

gripna ur luften. Med utgång i att det finns en intersubjektivitet i dessa avgöranden, vill jag genom 

att visa materialet ge läsarna chansen att själva ta ställning till rimligheten i analyserna. Det görs 

även en distinktion mellan de analytiska innebörderna i värde, och de innebörder samma ord kan ha 

i materialet. De kan inte förutsättas peka mot samma saker.  

De analytiska, intersubjektiva värdena betraktas som ”stora berättelser”. Individers 

värderingsprocesser som ”små berättelser.” I de små berättelserna finns laddade och/eller ofta 

återkommande diskursiva knutpunkter som värdena är kopplade till. Dessa knutpunkter kan liknas 

vid Sherry Ortners ”nyckelsymboler”, som är: ”centrala symboler som innehåller förtätade budskap 

om grundläggande tankesätt och värderingar.” Hos Ortner har nyckelsymbolen en särskild status. 

”Den är något som folk anknyter till i många situationer, men också något som väcker starka 

känslor av kärlek, avsky, högtidlighet eller rädsla och som man inte gärna talar fritt om.” (Ehn & 

Löfgren 2001: 21ff) Skillnaden mellan stora och små berättelser är inte bara kvantitativ, att en stor 

berättelse delas av många människor och en liten berättelse är mer individcentrerad. Det finns även 

kvalitativa skillnader; en stor berättelse, ett värde, är abstrakt, ofta outtalad och ospecificerad, 

medan en liten berättelse, en värdering, är mer artikulerad. En stor berättelse är kollektiv och 

intersubjektiv, men även små berättelser har kollektiva drag. En distinktion mellan stort och smått är 

enbart rimlig analytiskt, inte i deskriptiva försök att säga hur världen är.

Då det trots allt är närmare ett sekel sedan fejden ägde rum, kan inte samtida begrepp på ett 

oproblematiskt sätt användas. Därmed är ett kulturrelativistiskt angreppssätt lämpligt. Etnologen 
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Magnus Öhlander säger om kulturrelativismen: ”Denna stipulerar att kulturer inte ska beskrivas och 

värderas i jämförelse med varandra utan på egna premisser. I en mer extrem form hävdar 

kulturrelativismen också att ingen kultur kan sägas vara bättre eller sämre än någon annan.” 

(Öhlander 2005: 14) Ett av målen är att visa många olika perspektiv, och vidga seenden och 

förståelser. Då avses det inte att döma dåtidens samhälle och värderingar utifrån en samtida 

förståelse, eller påstå att nutiden eller dåtiden skulle vara mer rätt än den andra. Genom att belysa 

dåtidens upprördhet, kan man dessutom säga saker om vår egen samtid.

Det rör sig om en fejd som främst utkämpades med ord, i en litterär värld. Detta innebär inte att den 

saknar förankring till den ”levda verkligheten”, då den skedde i ett sammanhang. Detta är dock 

ingen historisk studie av svenskt 30-tal, utan det handlar om en konfrontation mellan olika tankar 

och känslor sprungna ur varierande meningssammanhang. Det är också dessa som står i fokus 

snarare än ”verkligheten” utanför den litterära fejden, även om det inte får glömmas bort att dessa 

tankar, känslor och meningssammanhang fanns hos levande människor som deltog i fejden.

Filosofen Camilla Kronqvist utgår från teorier inom emotionsfilosofin, då känslor har ett kognitivt 

innehåll, de är tankar, omdömen eller övertygelser om en situation. De är också sätt att se, 

konstruera eller värdera situationer, som inte endast rapporterar inre tillstånd. När vi påstår att vi är 

arga, glada eller dylikt gör vi saker med orden. Med utgång i engelskans distinktion mellan 

”emotion” och ”feeling”, menar Kronqvist att ”feelings” ofta fått beteckna kroppsliga förnimmelser. 

”Emotions” är dock inte bara ”feelings”, utan har olika roller beroende av sammanhanget. Jag tar 

inspiration från dessa resonemang.”Feelings” representerar enskilda individers känslor, medan 

”emotions” ses som större kontexter. Känslor anses enligt emotionsfilosofin inte heller bara dyka 

upp från ingenstans, utan hänger samman med en mer omfattande förståelse. De säger saker om hur 

vi ser på en situation, och besitter därmed både en intentionalitet och en rationalitet. 

Intentionaliteten anses röra att känslor alltid handlar om, riktas mot något eller någon, då de inte 

bara anses finnas inom individen. Deras rationalitet lyfts också fram (lite i opposition mot 

traditioner inom filosofin av att betrakta känslor som irrationella). Istället för att söka kausala 

samband mellan orsak och verkan sätts känslorna in i meningssammanhang. (Kronqvist 2007: 32ff)

Enligt Kronqvist riskerar de kognitiva känsloteorierna bl.a. att intellektualisera känslorna, försätta 

det kroppsliga i skymundan, och reducera mångfalden av och motstridigheten i olika känslor. 

Fördelar anses vara att de uppmärksammar det intima sambandet mellan ”hur vi ser och beskriver 

en situation och vad vi känner i den”. Berättigande är centralt, hur väl subjektets utsaga hänger 
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samman med en förmodat objektiv syn på vad något ”egentligen” handlar om. Kronqvist 

förespråkar inga absoluta svar angående känslors berättigande, vilket hon ändå menar kan 

diskuteras och kritiseras. Meningsskiljaktigheter ses som sprungna ur individers olika perspektiv, 

och det vi ser som meningsfullt i en situation beror på ”vilka vi själva är och blir i dessa situationer, 

hur vi känner eller inte känner, vår förmögenhet att beakta andra människors känslor och ta deras 

perspektiv på allvar. I ljuset av våra känslor får världen mening.” (Kronqvist 2007: 36ff)

Förståelse är centralt i dessa resonemang, som jag vill förena med tankar från religionsvetaren Ruth 

Illman, angående hermeneutiska tolkningsläror. Där är dialektiken mellan ”förståelse, förklaring 

och förnyad förståelse” central. Att förstå ses som ”att se det meningsfulla /.../ för vem, och i vilket  

sammanhang”. Denna förståelse är kontextbunden, varför förförståelsen bör problematiseras. 

Därtill ses det som viktigt att uppmärksamma forskarens utgångsposition. (Illman 2007: 60ff)

Med intersektionella perspektiv betraktas klass, kön, ålder, etnicitet osv. som något som ständigt 

korsas och sammanflätas. Således har jag inte ett uttalat genus-, klass-, eller etnicitetsperspektiv, 

utan ser till hur dessa samverkar. Lena Martinsson skriver: ”Allt fler forskare betonar vikten av att 

se hur skilda differentieringsprocesser som exempelvis kön, sexualitet, funktionsnormalitet verkar 

med eller mot varandra. Det kallas ibland för ett intersektionalitets- eller hybridiseringsperspektiv. 

Med en sådan ansats är inte kategorierna givna storheter som lever sina egna liv separerade från 

varandra. Istället poängteras att de ger varandra betydelser.” (Martinsson 2005: 33) 

Hos Olof Lagercrantz (1951) används beteckningen ”Pahlenfejd”. I materialet (1935) finns inte 

någon enhetlig benämning på denna ”fejd”, därför kommer jag, för att denna företeelse behöver 

någon benämning, att använda mig av termen ”fejd”, trots att det kan ses som en efterkonstruktion. 

Material och metod

Sprengel har i kritikantologin försökt samla allt som publicerats angående denna fejd, även brev och 

dylikt som inte tidigare funnits tillgängligt för allmänheten (Sprengel 1935: VIIf). Jag ser också 

denna antologi som en sammanställning. Den största delen betraktar Sprengel själv som en 

autentisk dokumentsamling, och menar att det från början varit tänkt att låta skribenterna 

korrekturläsa sina texter. Dock visade det sig att många ville göra ändringar, varför han avbröt dessa 

ansatser: ”lika fullt inneburo ju varje retusch och varje ändring ett förminskande av artiklarnas 

värde såsom helt autentiska dokument.” Författarna fick därmed endast ändra enstaka uppenbara 
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tryckfel eller felaktiga referat. Dessutom tvingades Sprengel av utrymmesskäl, tydligen ett krav från 

förläggarens sida, göra några korta strykningar, som han tydligt redogör för. (Sprengel 1935: XI) 

Att Sprengel tycker illa om innehållet i vissa artiklar råder det inga tvivel. I hans ”I stället för 

förord”, i de rubriker han satt på bokens olika kapitel, och i hans små kommentarer i marginalerna 

som dyker upp ibland, syns hans åsikter tydligt. Detta visar rubriker som ”Apologeter och anonyma 

smutsskrivare” (Sprengel 1935: 24). Han försöker också försvara och ge upprättelse åt sin hustru, 

och hävdar att von Krusenstjerna själv inte haft någonting med innehållet i antologin att göra 

(Sprengel 1935: CLXXXIX). Jag utgår från att artiklarna är i så gott som oförändrat skick, då 

Sprengel visar att han inte försökt förvrida artiklarna till sin hustrus fördel. Även om han skulle fara 

med osanning, så är det ändå hans kritikantologi som är mitt material, och då är det inte så viktigt 

om han eventuellt skulle gjort några självsvåldiga ändringar, för det är främst antologin som ska 

undersökas, inte de ”verkliga” förhållanden den bygger på. 

Jag utgår från ett relativt induktivt arbetssätt, låter ”materialet tala till mig” för att se vad jag 

kommer fram till. Något renodlat induktivt arbetssätt rör det sig dock inte om, då jag även har mina 

teoretiska utgångspunkter i bakhuvudet, och låter dem bestämma vad jag letar efter i materialet. Jag 

ser ingen uttalad nyttoaspekt med min forskning, i den meningen att jag aktivt försöker åstadkomma 

någon politisk förändring. Genom att gå in i forskningsfältet med en tydlig politisk agenda riskeras 

materialet att tolkas på ett sätt som överensstämmer med de egna övertygelserna. Eftersom detta 

material är så pass gammalt, och på många sätt är ”överspelat”, då bl.a. de inblandade är döda, har 

jag inte heller stött på några större etiska eller moraliska dilemman. 

Avgränsningar

Sprengels kritikantologi utgör materialet, då den innehåller många av de mest väsentliga inläggen i 

fejden, och den är en intressant skrift att studera i sig. En sådan avgränsning är av utrymmesskäl 

rimlig, för att jag ska kunna studera mitt material på ett så utförligt sätt som jag ämnar. Av 

utrymmesskäl har jag även valt att inte närmare analysera de delar som berör von Krusenstjernas 

tidigare verk, sådant som skrevs innan fejden startade, och inte heller närmare analysera bilagan 

med inlägg från 1880-talet. Det skulle vara omöjlig att undersöka alla aspekter av fejden. I denna 

studie är det som fokuseras på i kritikantologin fejdens centrum, även om detta centrum kan se 

annorlunda ut utifrån andra perspektiv eller ett annat material. Jag avser inte heller att skriva om 

von Krusenstjerna som person, eller om innehållet i hennes böcker och skrifter. Sådan information 
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är syftet att enbart redovisa när det har relevans för förståelsen av fejden. 

MATERIALET, VILKA VÄRDEN DISKUTERAS DET KRING?

Konst och konstnärsskicklighet

I ”Eight words for the study of expressive culture” reflekterar Gerald L. Pocius kring konst, ”art”: 

The term art is often subtly associated with class, or money, or a particular historical period, and 
perhaps with categories of writing, performances or objects. Such popular stereotypes mean that the 
concept of art for the general public is frequently influenced by deep-seated cultural attitudes /.../ art is 
a universal phenomenon, yet at the same time it is culturally specific /.../ while the concept of art is 
universal, it cannot be defined except as it is perceived by those who create and experience it. (Pocius 
2003: 42f) 

Dessa tankar baseras på ett antropologiskt kulturbegrepp, där kultur är relativt enhetligt, och kan 

delas av vissa människor, men inte av andra (jfr. ”Bruket av kultur” red. Magnus Öhlander). Jag 

menar att en sådan kulturuppfattning analytiskt bör problematiseras. 

Erling Bjurström talar om ”estetikens förhållande till, och plats i den sociala verkligheten”, vilket 

han menar länge har varit en kontroversiell fråga. Ur ett historiskt perspektiv ser han den moderna 

västerländska estetiken som ”en del av upplysningstidens moderniseringsprojekt”. Utifrån 

Habermas och Weber talar Bjurström om hur kunskap (vetenskap), moral (rätt), och smak (konst) 

steg fram som tre autonoma ”värdesfärer”. Varje s.k. sfär antas sedan ha utvecklat en egen logik, 

egna diskurser, en egen historia osv. Bjurström drar paralleller mellan dessa tankar och Pierre 

Bourdieus teorier om ”sociala fält”. Bjurström skriver: ”Konstituerandet av konst som konst” är 

enligt Bourdieu ”oskiljaktligt från konstituerandet av ett relativt autonomt konstnärligt fält /.../ Det 

som det konstnärliga fältet konsekrerar som symboliska tillgångar (kulturellt kapital) blir liktydigt 

med det moderna samhällets syn på vad som är konst och legitim estetik”. Enligt Bjurströms 

tolkning av Bourdieu har alltså konst och estetik en relativt autonom ställning, men är på samma 

gång bestämda av sociala betingelser, och gränsen mellan dessa två sfärer är relativt flytande. 

(Bjurström 2005: 147f) 

Pocius teorier om ”kultur” och ”konst”, kan ses som folkloristiska/antropologiska perspektiv på det 

Bjurström i mer sociologiska termer kallar samhälle (det sociala) och estetik (konst). Pocius 

”kultur” innehåller mer utrymme för hur brukarna av kulturen uppfattar det, medan ”det sociala” i 

högre grad berör ett strukturellt plan. Det finns en vinst i att försöka få med ”brukaraspekten”, då 

jag vill lyfta fram, problematisera och begripliggöra de enskilda rösterna. Analytiskt ses också 
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förhållandet mellan kultur/samhälle och konst som dialektiskt, de är omöjliga att separera. 

Pocius reflekterar också kring skicklighet, ”skill”, och hur det är en nödvändighet för att en 

konstnärlig handling ska få framgång, klassas som konst. Igen ser jag det som ett dialektiskt 

förhållande, där skicklighet enbart kan värderas i förhållande till vad som upplevs som konst, som 

eftersträvansvärt i kulturen (samhället). 

What skill comprises, however, is obviously culturally determined, often gauged by how much talent 
is required to produce a particular cultural form. Skills are developed gradually by individuals; they 
are not acquired automatically, and they are often a matter of degree. /.../ Skill, however, must not 
simply become a substitute for the category of art itself. It manifests itself in a series of operations that 
produce the cultural behaviors we consider as art. (Pocius 2003: 55) 

Karin Boye talar om ”säkra och trovärdiga karaktärsteckningar” och ”den utsökta och personliga 

stilen, skimrande av genomskinlig poesi /.../” (Sprengel 1935: 9). Den finländske skalden Elmer 

Diktonius skriver i sin anmälan av bl.a. den sjätte volymen av ”Fröknarna von Pahlen”:

Utom sin grundlighet förfogar Agnes von Krusenstjerna över åtskilliga andra egenskaper som gör att 
hennes märkliga dåd inte inskränker sig till en oöverskådlig massa artistiskt sammanfogade bokstäver, 
men som gärning höjer sig till en helt annan nivå. Med sitt ovanligt utvecklade psykologiskt 
skarpslipade sinne för allsköns kusligheter, främst sexuella förirringar, når hon vissa djup som ännu 
ingen annan lodat i svensk litteratur (Sprengel 1935: LXXVI) 

Skalden och kritikern Erik Blomberg skriver om ”den mjuka och svävande poesi, som är Agnes von 

Krusenstjernas adelsmärke”, om hennes konst som anses vara ”utomordentlig”, och om ”det 

artistiska mästerskapet” (Sprengel 1935: CXXXIIf). Precis som Karl Otto Bonnier skriver till von 

Krusenstjerna: ”Det finnes ingen av de nu levande kvinnliga författarna (jag räknar då ej Selma 

Lagerlöf) som jag sätter så högt som Er.” (Sprengel 1935: 1). Helge Åkerhielm undrar:

/.../ huruvida vår litteratur verkligen är så rik att vi har råd att visa ifrån oss mästerverk av denna 
rang /.../ Agnes von Krusenstjerna har ord även för dessa ögonblick och stämningar, underbara, 
brusande och svallande, lågmält förtroliga eller ömt betagande ord, ord som ligger och tonar i läsarens 
sinne länge efteråt på ett sätt, som annars endast lyrik brukar kunna. (Sprengel 1935: 35f)

Eyvind Johnson hävdar att: ”Hon tillhör de omutliga berättarna; därför har hennes produktion en 

dokumentarisk bärighet och en övertygande kraft /.../” (Sprengel 1935: 41). ”Hon är en 

berättarkonstens borna mästarinna, suverän, växlande mäktig, fritt skapande, hon har 

ungdomsgudinnans ymnighetshorn.”, menar Per Meurling i ”Lundagård, organ för Lunds 

studentkår” (Sprengel 1935: 141). Författaren Ebbe Linde stämmer upp i lovorden: ”Agnes von 

11



Krusenstjerna är en betydande författare! Hon är ingen erotoman, utan en utmärkt psykolog! Hon 

har den konstnärliga friskheten och nödvändigheten! Hennes skildringar är skildringar ur livet!” 

Denna ”sedlighetsfejd” handlar enligt honom bara förtäckt om hennes skrivförmåga: ”Låt henne 

vara hur andraklassig skribent som någon tölp eller något ljushuvud vill göra henne till /.../ Det 

finns hundra ”sedliga” andraklasskribenter, som inte blir angripna – de är nämligen ”sedliga”. 

(Sprengel 1935: 54f)

”Agnes von Krusenstjernas årsproduktion vittnar om en rastlös och urskillningslös berättardrift som 

långa stunder mal tomning eller bearbetar odugligt, utifrån tillfört stoff – tills plötsligt en rik och 

gyllene mäld rinner till ur djupa innandömet av det mänskliga.” Så skriver Ivar Harrie lite mer 

tvetydigt under rubriken: ”Strindberg utan geni, Artur Möller utan talang...” (Sprengel 1935: 181f) 

En ännu mer negativ hållning syns i en ledare i Aftonbladet: 

Att försvara Agnes von Krusenstjernas senaste romandiktning är ett missgrepp. /.../ dessa volymer äro 
icke värda försvar. De äro inte konstnärliga, författarinnans tidigare med all rätt beundrade stil har här 
förlorat sin skönhet, handlingens stadga är borta, böckerna äro utdrag (?) och tjäna intet annat syfte än 
att tillfredsställa författarinnans monomana lust att gräva i det mänskliga eländets komposthögar. 
(Sprengel 1935: CXXVIf) 

Det förefaller att handla om specifika egenskaper, en konstnärsskicklighet som von Krusenstjerna 

besitter. På grund av dessa anses hon ha förmågan att foga samman ord till någonting högre, bättre 

än andra människor kan. Tal om hennes sinne för psykologiska iakttagelser är återkommande 

knutpunkter. Hennes skicklighet verkar således handla mycket om en förmåga att beskriva det som 

under denna tid sågs som ”den mänskliga naturen” eller ”psykologiska fakta”. Denna skicklighet 

möjliggöras av att hennes konst överensstämmer med kulturens syn på vad som är konst. 

von Krusenstjernas skrifter liknas vid lyrik och poesi, som kan ses som ”högre” konstformer, 

”finkultur”. Detta vittnar om en uppskattning av ”högt” skattade artistiska uttryckssätt, 

uppfattningar som de små berättelserna om att hon är en bra författare, eller har en stor 

berättarförmåga stärker, då de implicit sätts i kontrast mot mindre ”fina” kulturella former som 

representerar lägre skicklighet. Retoriskt försöker sådana resonemang berättiga sanningar, och göra 

dem allmängiltiga. Talet om det poetiska innehåller därtill många ”emotions”; ”feelings” som blir 

meningsfulla i vissa konstrelaterade kontexter där det är berättigat att tala om poesi och lyrik i 

översvallande och känslosamma ordalag. Dessa ”emotions” är inneboende i dylika 

meningssammanhang, inte bara uttryck för ”feelings”, utan även korrekta sätt att agera på. De små 

berättelserna reproducerar i dessa sammanhang eftersträvansvärda värderingar. 
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Hos Linde uppstår andra meningssammanhang. Där sätts von Krusenstjernas skicklighet i kontrast 

mot sedlighet. Skickligheten blir då en obestridlig sanning som debatterna bara förtäckt handlar om. 

Istället framstår fejdens centrala fråga som huruvida hon är sedlig eller inte. von Krusenstjernas 

skicklighet är dock inte obestridlig i alla berättelser. Hos Harrie är det just hennes stundtals 

”odugliga berättardrift” och brist på geni och talang som sänker böckerna till en lägre artistisk nivå. 

I Aftonbladet värderas böckerna ännu lägre; de anses inte handla om konst över huvud taget. Istället 

gås det till personangrepp mot den ”monomana” von Krusenstjerna, ”emotions” som kan handla om 

att en estetik präglad av ”skönhet” och dylikt upplevs som hotad av någonting icke-estetiskt, fult. 

Dessa laddade ”emotions” kan spegla skribentens uppjagade ”feelings”, men även ses som direkta 

handlingar i ett försök att avvärja detta förmodade hot.

”The term art is often subtly associated with class, or money /.../”, skriver Pocius; en fokusering på 

det mätbara i konst och skicklighet, då tankar kring högt och lågt, fint och fult, fattigt och rikt osv. 

förs in. Sprengel talar om det s.k. ”Geijersarvet”: 

”Talmannen Hugo Hamilton, som före Agnes von Krusenstjerna upprätthållit det litterära Geijersarvet 
tillsammans med systern Anna Hamilton-Geete och i någon mån brodern Knut /.../ sände sin 
systerdotter (Agnes von Krusenstjerna, egen anm.) ett mycket älskvärt brev, så fort han fått Tony växer 
upp i händerna (en av von Krusenstjernas romaner, utgiven 1922, egen anm.). Sedan tycks han ha 
ilsknat /.../ hans memoarer /.../ vari han tämligen förtörnat uttalar sig om yngre skribenters sätt att 
framställa livet på de gamla adelsgårdarna.” (Sprengel 1935:  XXVIII)

Med en förförståelse av von Krusenstjernas ”litterära arv” tillförs ytterligare aspekter till Sprengels 

berättelse. von Krusenstjerna har ”fina” adliga litterära anor att leva upp till, då Hamiltons 

förmodade glädje över att systerdottern upprätthåller det litterära arvet blir begriplig. Precis som 

samtidigt hans förmodade upprördhet blir rationell i ljuset av att von Krusenstjerna kan anses svika 

”sina egna” i skildringarna av överklassen. 

Sanning 

Eyvind Johnson anser att von Krusenstjerna ”tillhör den sortens diktare som söker sanningen och 

endast sanningen om den också måste hämtas i helvetet.” (Sprengel 1935: 46). Den finländske 

skalden Elmer Diktonius yttrar: ”Den djärvhet som inte nekar sig något, och den nakenhet som inte 

döljer sig i något hör sedan länge detta författarskap till (Sprengel 1935: LXXVI). Han fortsätter:
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Det finns folk som anser denna romanserie vara ungefär de sista och värsta svaveldunsterna från 
jättebranden i Sodom och Gomorra, delvis kanske träffat folk, ty bakom vissa av figurerna i Fröknarna 
von Pahlen tycker man sig se skymten av kända typer, men för dem som avsmakat mer av litteraturens 
blandade safter verkar dess besktbryska brygd ej så avskräckande /.../ den mänskliga skröpligheten är 
också en del av tillvaron. Och förresten förekommer det även vanliga ”sunda” människor i 
Krusenstjernas böcker /.../ hon skriver ärligt, men ej fult – vad rår hon för att det fula är sanning hos ett 
degenererat borgerskap? (Sprengel 1935: LXXVI)  

I ”Nya Dagligt Allehanda” skriver Knut Hagberg om hennes ”hänsynslösa naturalism” (Sprengel 

1935: 198). Rabbe Enckell talar om ”den naturalistiska romanens hänsynslöshet” i vissa delar av 

”Fröknarna von Pahlen”, samtidigt som han menar att ”Agnes von Krusenstjernas stil är lika fast 

och saklig på vilket plan hennes skildring än rör sig. Hon övertygar oss om att den ”banala” idyllen 

och det romantiska svärmeriet lika väl som naturalismen med dess lutning åt det patologiska ha sin 

sanning och sitt konstnärliga värde.” (Sprengel 1935: 96f) Karin Boye talar om ”frän realism”, och 

citerar Torsten Fogelqvist från ”Dagens Nyheter”: ”Och för att nå den fulla karaktärsbelysningen 

över människor, särskilt dem som tillhöra en utblommande och sjuknande gren av livets träd, kan 

man icke undgå att låta detta ljus falla jämväl över människolynnets underjordiska värld och de 

avarter och hybrider av handling och känsla, som där ha sina rötter.” (Sprengel 1935: 9ff) 

”Kulturen har ju gjort det omöjligt för flertalet och svårt för fåtalet människor att vara naturliga. Vi 

måste kämpa oss fram till naturen, vi är tvungna att gå på djupet med oss själva för att finna det 

ursprungliga, det ursprungligt naturliga, konstanterna som varje människa fått i faddergåva.” Detta 

yttrar Gunnar Ekelöf, och drar slutsatsen att: ”finns det något exempel på att sanningen varit 

skadlig? Det skulle i så fall vara att lögner ramlat.” (Sprengel 1935: 49) Artur Lundkvist skriver i 

samma anda: ”I sina böcker biktar hon det (det motbjudande, sjukliga, förödande etc. egen anm.) 

med en sanning som under alla förhållanden måste värderas högt. Människorna får inte glömma det 

farliga och motsägelsefulla hos sig själva.” von Krusenstjernas ”moraliska kvalitet som diktare” 

anses främst ligga i att hon ”inte uppgivit sig själv”, inte svikit sig själv genom lögner, eller genom 

att försöka framstå i bättre dager. (Sprengel 1935: 51f) 

I Ergo, tidning för Uppsalastudenter går att läsa: ”/.../ både det alltför naturligare och de allt utom 

naturliga, skildras med en öppenhet, som lätt kunde ha blivit anstötlig, om det inte varit för detta 

oefterhärmliga lugna tonfall /.../” (Sprengel 1935: 125)

/.../ denna författarinna icke värjer för något. Hon skildrar ohöljt det fysiska kärlekslivet i alla dess 
yttringar, ger samlagets och alla de erotiska njutningarnas intimaste, fysiologiska detaljer. Men just 
härigenom når hon fram till det nakna liv, som griper oss som något upplevt, kommer vårt öga att 
vidgas och våra bröst att flämta. Hon låter oss leva och lida i ett verkligt liv och därför skänka hennes 
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böcker djup, allvarlig livsupplevelse, de äro på väg till klarhet och klokhet. Agnes von Krusenstjerna 
skriver med den stora konstnärinnans mod för människor, som vilja tänka över verkligheten, och inte 
för hedersmän med stagnerade åsikter om hurdant livet får och bör vara eller för svärmiska, sedliga, i 
och för sig säkerligen förträffliga tanter i hattar från stenåldern före världskriget och med ilsket höjda 
paraplyer. Ingen verklighetssyn, verkar den än aldrig så chockerande, kan i längden avfärdas med 
moralisk indignation /.../ den, som kämpar för en fri och lycklig mänsklighet, som vågar se 
verkligheten i ögat och icke skäms för sitt organiska liv, kan aldrig erkänna, att det på sexuallivets 
område gives något, som väl får finnas, men icke omnämnas. Hyckleriet är en av människans värsta 
fiender.

Så skriver Per Meurling i ”Lundagård, organ för Lunds studentkår”. Han talar även om det 

”hänsynslöst realistiska sätt” von Krusenstjerna behandlar kärleken på, och hur hon noterar saker 

med ”diabolisk skarpsynthet”. (Sprengel 1935: 140ff) I en annan tidning riktad till ungdomar, 

skriver Kjell Hjerm i liknande ordalag: 

En konstnär får icke väja för, rädas att ta upp till behandlig något mänskligt problem. Han måste söka 
utan moralism ge människorna som de verkligen ter sig för honom /.../ Agnes von Krusenstjernas verk 
är en stridskraft mot de makter som gett en generation gråa ansikten /.../ Det är en stridsskrift mot en 
uppfattning, ett system som skapat dessa människor (sjuka och lidande människor, egen anm.). 
(Sprengel 1935: 152f)

Lillemor Pauli-Ståhlgren anser att:

Den ”tendenslösa”, ”realistiska” romanen bör ju ha till uppgift att skildra mänskligt liv sådant det är, i 
syfte att ge oss bättre kunskap om, djupare förståelse för varandra. Men vilken verklighet kan ha 
djupare behov av att bli upptäckt och undersökt än den sjuka och isolerade, vilket liv behöver bättre 
frisk och klarögd förståelse än det abnorma, skyggt undangömda, hatade och förtigna? Vem kan 
förneka att vad Agnes von Krusenstjerna skildrar är verklighet, är levande människors tillvara bland 
oss? (Sprengel 1935: 175)  

I ”Tidevarvet” yttrar Elsa Björkman-Goldschmidt:

Även ur konstnärlig synpunkt måste man ibland opponera mot denna anhopning av onatur och ondska 
inom en så pass begränsad värld. Man söker efter de tio rättfärdiga för vilkas skull staden skall få leva. 
/.../ Agnes von Krusenstjerna kan teckna människor. Men hon ger dem inte så sällan en lätt karikering. 
I detta påminner hennes figurer ibland om de gubbar som Harriet Löwenhjelm brukade rita. /.../ 
Harriets svar /.../ ”Nej, men det är väl ingen karikatyr!” –  Hon såg dem så. /.../ ”Det måtte vara tråkigt 
att se folk så fula” utropade en gång en av Harriets Löwenhjelms vänner. Men på det kan man väl dels 
svara att begreppet ”fult” är så varierande, dels att konstnärer i stället ser så mycket annat i en 
människas ansikte som är fördolt för andra, och som säkert minst av allt gör det ”tråkigt” att se. 
(Sprengel 1935: 162f)

I ”Lantarbetaren” är Emmy Melin, under rubriken ”En modern sedesskildring” inne på lite andra 

tankegångar: 
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Hennes människoskildring är ensidig. Det dekadenta, livsodugliga, perversa skildras så onyanserat att 
det av brist på kontrastverkan och avskuret från livets egen friskhet förlorar i sanningsvärde. Även om 
det är sant att vår tids människor lida av ”underlivspsykos”, och då i all synnerhet de högre 
samhällsskikten, vars krafter inte längre få utlopp i en produktiv och samhällsnödvändig uppgift, så 
upptager detta lidande eller lyte hos de människor Agnes von Krusenstjerna skildrar en så stor plats att 
intet, eller blott föga, blir över för andra mänskliga funktioner såsom arbete, andligt liv, vilket för den 
skull icke behöver benämnas högre, m.m, m.m. (Sprengel 1935: 167)

I ”Falu-Kuriren” presenteras också von Krusenstjernas böcker med vissa reservationer:

Men, en sak vill jag allvarligen säga ifrån. Både Porten vid Johannes och Älskande Par bör endast 
läsas av människor med mognat omdöme, livserfarenhet och förmåga att skilja på sunt och friskt och 
osunt och sjukligt. Jag tvivlar ej på att Agnes von Krusenstjernas bottenlösa ärlighet att vilja se livet i 
vitögat, men det psykopatiska draget hos henne har allt mera vuxit och blivit iögonfallande. Det finnes 
partier i de båda böckerna vilka /.../ hade kunnat vara borta, utan att skildringen det minsta lidit 
härpå. /.../ Kanske författarinnan haft i tankarna orden om att säga sanningen, bure det också till 
helvetets portar. (Sprengel 1935: 206f) 

I ”Nya Wermlands Tidningen” finns liknande tankar: ”/.../ om inte författarinnan i sin vilja att säga 

sanningen gått alltför långt i realistisk skildring och om inte vissa sidor i hennes bok kunna utnyttjas 

för en billig sensation, som förvisso är henne själv främmande. Säkert är, att det behövs både 

mognad och omdöme hos den som får boken i sina händer.” (Sprengel 1935: 209) Karl Otto 

Bonnier drar dessa resonemang ännu längre: ”/.../ det finnes en gräns, över vilken icke ens den 

störste författare får gå – Jag menar den gräns, som sättes för den goda smaken och av den känsla 

för blygsel, som varje människa, man som kvinna, måste känna inför öppna skildringar av vad som 

måste försiggå inför lyckta dörrar! /.../ jag avskyr osmakligheter och allt vad som emot naturen 

är /.../” (Sprengel 1935: 2)  

Att ”komma åt” något annat än samhällets och diktens dunkelmänneri och ”skada” något annat än 
hyckleriet inom de officiellt härskande opinionerna och inom litteraturen ingick förvisso icke i 
författarinnans syfte, när hon för sex år sedan började drömma om den nya stora romanserien /.../ ty 
hon har ju aldrig något annat syfte än att återge naturen, människorna, livet på det sätt som hon ser det. 
/.../ Att människoframställningen måste bli närgången framtvangs av behovet att göra den övertygande 
och framför allt av författarinnans konstnärliga intensitet som har svårt för att teckna suddigt. 
(Sprengel 1935: XXXff) 

Så menar Sprengel, och fortsätter: 

Det är författarinnans mening att hennes hjältinnor skola passera genom en anfrätt värld av  
förruttnelse, narraktighet och olycka: en ”pervers” värld som hos männen mest är förförelse,  
narraktighet och onaturlighet och hos kvinnorna mest är förförelse och olycka – och kanske natur.  
Och denna värld är vår moderna verkliga värld. 

16



Han återberättar en episod då han och hans hustru besökte ”den gamle åttiotreårige klerikalen Paul 

Bourget” i Paris. När von Krusenstjerna nämnde att hennes böcker i hemlandet ansågs vara osund 

litteratur, ska Bourget ha citerat ett stycke från sina skrifter: ” - ”Osund litteratur!” säga de naiva 

eller skrymtarna eller rätt och slätt de troende. Ack, det är inte denna litteratur som är osund! Det är 

tyvärr hela vårt samhälle – alla samhällen kanske. Det är naturen själv, vid vars hjärta döljer sig en 

ond princip, ett obotligt ont av synd, av smärta och död.” (Sprengel 1935: LXIVf)

Sen några dar går jag omkring med ett konstant illamående /.../ Jag gick förbi en stinkande 
komposthög med vidrigt avfall /.../ Det stank av as och pestilentia /.../ Där stod en manhaftig kvinna 
med ett grovt ansikte; rått, cyniskt syntes det, kanske beroende på miljön och hennes arbete, som 
absolut inte kunde adla sin utövare /.../ Jag såg till min häpnad och sorg i hopen, man får här finna sig i 
denna plebejiska benämning, ansikten, som jag trott tillhöra högt bildade män och kvinnor, girigt 
avnjuta varje nytt spadtags blottande av vidrighet /.../ Detta är icke livet! Livet får och kan inte vara 
sådant! Detta är livets förintelse, förruttnelse, döden i dess ohyggligaste form.

Så börjar en anonym insändare i ”Lunds Dagblad”: ”Vad skall tolereras inom litteraturen”. Detta tal 

relateras till ”sådant som smutsar våra svenska tryckpressar! Vi protestera mot att kalla dessa 

vidrigheter ett högst betydande konstverk.” (Sprengel 1935: 29ff) Av sammanhanget att döma är det 

underförstått att artikeln till stor del handlar om ”Fröknarna von Pahlen”.

Återkommande knutpunkter i dessa små berättelser är modet, djärvheten, och hänsynslösheten i von 

Krusenstjernas realistiska och naturalistiska verklighetsskildringar, som ofta anses präglas av en 

öppenhet. Berättelserna handlar implicit om en ”naken” eller ”sann” verklighet som ofta står i 

opposition mot något förblommerat eller falskt. Denna verklighet är stundtals eftersträvansvärd, då 

den innehåller en ”sanning” som somliga anser bör komma till ytan, som trots sina hemskheter 

innehåller något äkta, vilket också kan göra den konstfull. Den omnämns också i negativa ordalag, 

då den betraktas som ensidig, med överbetoning på det dekadenta, perversa osv. Viljan att säga 

sanningen kan då gå för långt, då den kan vara så hemsk och icke- eftersträvansvärd att det blir 

viktigare att inte yttra den, än att vara naturalistisk. I Bonniers berättelse blir denna gräns tydlig, då 

”den goda smaken” och ”känsla för blygsel” rationellt framstår som odiskutabla företeelser som 

avgör var denna gräns går. Således kan sanningen i olika meningssammanhang vara både 

eftersträvansvärd och hotande. Ekelöfs tes ”Men finns det något exempel på att sanningen varit 

skadlig? Det skulle i så fall vara att lögner ramlat.”, står alltså inte obestridd i dessa debatter. 

Analytiskt rör det sig ej om en verklighet, utan många olika, stundtals med hierarkiska ordningar. 

Inlägget i ”Lantarbetaren” rymmer t.ex. en annan förförståelse än ett överklassperspektiv, och de 
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frågor von Krusenstjerna betonar kan betraktas som ensidiga i förhållande till vad som kan vara 

viktigare ur en underklassposition. Melin försöker dock bedöma olika verkligheter på ett icke-

hierarkiserande sätt, och verkar eftersträva en verklighetssyn som rymmer flera perspektiv. 

Ensidigheten belyses också i andra berättelser; som när det kommer kritik ”ur konstnärlig 

synpunkt” mot att det målas upp en värld med oresonligt mycket ”onatur och ondska”. Då framstår 

det negativa, ensidigheten, som en brist på konstnärsskicklighet. Enckells tal om sanningsvärdet och 

det konstnärliga värdet i både romantiken och naturalismen bygger också på en verklighetssyn som 

rymmer flera perspektiv, då det ses en sanning och konstfullhet i båda, och dessa olika livssyner 

förefaller att kunna verka sida vid sida. 

Hos Hjerm handlar det om en konstnärlig kontext: ”En konstnär får icke väja för, rädas att ta upp till 

behandling något mänskligt problem.”, då konstnärskap kan relateras till sanningshalt. Meurling 

kopplar sanningssökande till sedlighet, då en väldigt ”chockerande” verklighetssyn kan anses 

osedlig. Sanningen ses ur ännu ett perspektiv hos Meurling; det verkar ”för en fri och lycklig 

mänsklighet” och mot hyckleri, och kopplas alltså till frihet och öppenhet. Hos Pauli-Ståhlgren 

hänger en sanningssträvan också samman med en ”djupare förståelse för varandra”, och Diktonius 

anser att ”den mänskliga skröpligheten” också är en del av tillvaron, då sanningen framstår som 

naturlig. Sanningen belyses alltså utifrån olika meningssammanhang, med skilda innebörder. Varje 

sammanhang gör någonting med meningen i ”sanning”. 

Det uppstår en motsättning mellan natur och kultur, där naturen får representera något ursprungligt, 

oförstört, äkta och eftersträvansvärt, medan kulturen är konstlad. Samtidigt kan i andra 

meningssammanhang naturen framstå som hotande och hemsk, som i insändaren ”Vad skall 

tolereras inom litteraturen”. Det eftersträvansvärda kan t.ex. ligga i att människor inte får ”glömma 

det farliga och motsägelsefulla hos sig själva”, som Lundkvist hävdar, då han ser ett värde i att von 

Krusenstjerna ”inte uppgivit sig själv”. Då rör det sig om någon förmodad inre sanning, som en 

kärna hos människor, som det anses viktigt att vara sann mot. 

Hos Diktonius förs det in diskussioner om något ”fult”, då ”det fula” anses vara sant hos ett 

”degenererat borgerskap”. Analytiskt kan denna ”fulhet” förstås som en del av kulturen. Björkman-

Goldschmidt berör också ”fulheten” i sanningen, men hennes reflektioner tyder på en uppfattning 

av begreppet ”fult” som perspektivbundet, skiftande beroende av människors olika förförståelser. 

Samtidigt förefaller konstnärer att ha ett särskilt perspektiv i frågan, då de framstår som en grupp 

som kan sättas i kontrast mot ”vanliga” människor. En grupp där ett visst seende framstår som en 
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lite högre värd skicklighet. Då kan ”fulheten” istället förstås som en del av naturen. 

Det ställs krav på de förmodade läsarna; de måste besitta ”mognad”, ”omdöme” och 

”livserfarenhet”. Dikotomier uppstår. Dels en opreciserad sådan mellan ”sunt och friskt och osunt 

och sjukligt”, men även mellan de omdömesgilla och mogna, i kontrast mot de omogna utan 

omdöme. De omdömeslösa är de som kan tänkas utnyttja böckerna ”för en billig sensation”. De 

flesta av dessa inlägg präglas dock av en seriös och respektfull ton (med undantag av exempelvis 

den starkt emotionella ”Vad skall tolereras inom litteraturen”). Få kommer med direkta påhopp mot 

von Krusenstjerna som person, få verkar ifrågasätta att hennes intentioner är ärliga, att hon kan 

räknas till denna omdömesgilla skara. Det syns inte heller många indignerade känslomässiga 

argument (förutom i det ovan nämnda undantaget, där von Krusenstjerna istället räknas till de 

omdömeslösa, då kontexten och tonen är en annan). Det är också en seriös, om än ganska cynisk, 

världsbild Sprengel menar att von Krusenstjerna grundar sig på, och som han försöker lyfta fram 

som det enda legitima sättet att betrakta världen på. Han använder den ovan citerade episoden för 

att rättfärdiga och öka förståelsen för (sin upplevelse av) hustruns litteratur- och livssyn. Hon anses 

enbart skildra ”verkligheten” så ”som hon ser det”, med en ”konstnärliga intensitet” som inte låter 

sig förnekas. Igen kopplas sanningssägandet till en specifik skicklighet von Krusenstjerna anses 

besitta i egenskap av att vara  ”äkta” konstnär.  

von Krusenstjerna gör sin röst hörd, då hon förser omslaget av ”Älskande par” med det som Fil. d:r 

Elis Anderson kallar ”ett litet brev”: ”För undvikande av misstag önskar jag påpeka att denna bok – 

efter konventionell uppfattning – icke lämpar sig att sätta i alla händer, utan endast ägnar sig för 

psykologiskt och tidshistoriskt intresserade.” (Sprengel 1935: 215) Det kan ses som en (smått 

ironisk?) avvärjning mot alla som istället för att se det sanningssökande, som hon själv verkar mena 

finns i böckerna, vill tolka dem på sätt hon inte har skrivit dem på.

Handlar allt om sexualitet?

I ”enquêten” i ”Social-Demokraten” menar författaren Gustav Sandgren att von Krusenstjernas 

romaner:

/.../ böra anbefallas till flitig läsning, särskilt av dem som som plågas mest av förträngd sexualitet. Det 
finns ingen annan kultur än en sexuell kultur, och denna skapas inte genom förtegenhet. Den reaktion 
som vill förbjuda författare att syssla med sexuella problem vill helt enkelt förbjuda all litteratur av 
något värde. Det sociala livets alla yttringar ha sexuell basis och den litteratur, som uppehåller sig 
endast vid verkan utan att våga sig på orsakerna, är förljugen och värdelös litteratur. (Sprengel 1935: 
23)
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Johannes Edfelt anser att:

För Agnes von Krusenstjerna existerar en enda aktuell fråga /.../ Det är frågan om livsdriften, om 
Libido, om den universella Eros. Agnes von Krusenstjerna har ägnat den erotiska driften ett för våra 
breddgrader enastående passionerat studium. I Eros finner hon det innerst mänskliga uppenbarat, och 
att lyfta den slöja, varmed konventionen omgivit kärlekslivet, att lossa skalet från kärnan och deflorera 
människan har hon känt som en bjudande plikt.” 

Han menar också att hennes sätt att behandla dessa frågor inte bara andas frimodighet, utan också 

innehåller takt och nobless. (Sprengel 1935: 80) Precis som Per Meurling skriver: ”I Agnes von 

Krusenstjernas författarskap är könet en fysisk realitet, hon skriver med blod och tårar om den stora 

lust som går genom världen” (Sprengel 1935: 140). Kjell Strömberg anser att: ”Må vara att 

sexualiteten, sjuk eller frisk, är tillvarons A och O, men det finns dock många bokstäver däremellan 

i alfabetet. För Agnes von Krusenstjerna existera de icke: alla mänskliga karaktärsdrag, alla 

tillvarons konflikter reducera sig för henne till sexuella problem.” (Sprengel 1935: 182)

I ”Göteborgs-Tidningen” skrivs: ”Till nittio procent håller sig ämnet i dessa två volymer – Porten 

vid Johannes och Älskande par – till erotik. Vi äga inte i svensk litteratur en författare, manlig eller 

kvinnlig, vilken med sådant mästerskap behärskar detta delikata ämne som Agnes von 

Krusenstjerna.” (Sprengel 1935: 211f). Även Artur Lundkvist skriver om von Krusenstjerna att: 

”Hennes intuition och instinkt på detta område (det sexuella, egen anm.) är alldeles utan 

motsvarighet i svensk litteratur.” (Sprengel 1935: 50). Också Helmer Grundström anser att ”det 

finns för närvarande ingen i vårt land som kan behandla sexualismens olika problem så säkert, så 

äkta, och dock så finkänsligt som Agnes von Krusenstjerna.” (Sprengel 1935: 70). Fil. D:r Margit 

Abenius menar därtill att: ”genom sina erfarenheter från det patologiska området har hon nått 

trakter som är svåråtkomliga för de stabilt friska” (Sprengel 1935: 172). 

/.../ Er fatala begränsning. För er äro alla människor erotiskt överbetonade, normalt eller sjukligt eller 
på gränsen däremellan. Det är säkerligen en sann värld Ni skildrar, men det är sannerligen inte hela 
sanningen. Och så måste den ”normala” genomsnittsläsaren få den uppfattningen att det är en absurd 
och konstruerad värld Ni lever i. (Sprengel 1935: 4)

Så går det att läsa i ett brev från Tor Bonnier. I en ledare i Aftonbladet, som är en del i Sprengels 

”Istället för förord”, skrivs inte vem författaren är, utan denne kallas för ett ”inte vidare trevligt 

människoliknande djur, något slags bastard av liten dvärgoxe, padda och schimpans”: 
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Det finns på den litterära frontens startprogram en punkt, som man har svårt att riktigt förstå. Det är 
den stridsskrift som ett tjugotal unga författare ägna Agnes von Krusenstjernas senaste författarskap. 
Det är och förblir ett misstag att det sexuella är en centralpunkt i livet, många av de unga författarna ha 
själva bevisat detta genom att onödigt leka med sexuella problem som barn med tändstickor. 
(Sprengel 1935: CXXVI) 

Den förmodade ensidigheten i von Krusenstjernas skildringar har redan nämnts. Den ensidiga 

fokuseringen på sexualfrågor ter sig central. Flera skribenter presenterar små berättelser där 

sexualitet inte ses som fullt så viktigt som i ”Fröknarna von Pahlen”. De mest extrema yttringarna 

såsom ”att onödigt leka med sexuella problem som barn med tändstickor”, handlar inte bara om 

ensidighet, utan blir begripliga i meningssammanhang där sexuell frispråkighet är farlig och 

hotande, och där sexualiteten kan skada människor moraliskt, leda till dekadens. Då blir dylika 

berättelser ställningstaganden för något förmodat friskt och hälsosamt. Hos Bonnier ligger den 

förmodade ensidigheten i att sanningen, men inte hela sanningen beskrivs. Då mindre allmänna 

(personliga?) sanningar underkastas större allmängiltiga sanningar, som representeras av en normal 

”genomsnittsläsare”. Överlag pekar alla berättelser om ensidighet implicit mot hur en icke-ensidig 

”riktig” och ”normal” verklighet bör te sig.

Hos Sandgren handlar det inte om ensidighet, för honom genomsyrar sexualiteten allt socialt liv. I 

en sådan kontext blir von Krusenstjernas böcker endast en spegling av verkliga förhållanden. För de 

övriga skribenterna tycks inte sexualfrågor vara lika basala, även om det konstateras att så verkar 

vara fallet för von Krusenstjerna. Edfelt talar t.ex. i lite svärmiska ordalag om hennes ”enastående 

passionerade studium”, som uppenbarar det ”innerst mänskliga” och lättar på de alltför strikta 

konventioner som ”omgivit kärlekslivet”. Då blir fokuseringen på sexualitet del i en banbrytande 

och frimodig kamp för en öppnare och sannare mänsklighet. Igen rör det sig om en kamp för något 

förmodat friskt och hälsosamt, men i en kontext där istället sexuell öppenhet är det friska, i motsats 

till exemplet ovan, där samma öppenhet utgör ett potentiellt hot. 

Många skribenter är eniga om hur skickligt von Krusenstjerna behandlar dessa ämnen. Det syns två 

möjliga förklaringsmodeller till detta. Dels att hon besitter ”intuition och instinkt”, en 

konstnärsskicklighet, men även att hon ”genom sina erfarenheter från det patologiska området” har 

speciella erfarenheter som gör henne särskilt lämpad att skriva om en förödande sexualitet. 

Diskussionerna kring fokuseringen på sexualitet för mina tankar till freudianska teorier, vilket är 

associationer som även gjordes under 1930-talet. Sprengel skriver om hur von Krusenstjerna av 

somliga antas utgå från Freud, och tillbakavisar detta: ”vilket hon icke gör, vare sig direkt eller 
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indirekt, eftersom hon är komplett ointresserad av teori och aldrig skriver annat än efter iakttagelse 

eller på intuition och instinkt.” (Sprengel 1935: XX) Sprengels tillbakavisande kan vittna om att det 

för honom inte är eftersträvansvärt för en skönlitterär författare att vara för teorimedveten, då det 

uppstår en dikotomi mellan teorimedvetenhet, och iakttagelser och intuition. Kanske kan teorin bli 

ett hot mot de intuitiva iakttagelserna? Då framstår Sprengels försvar som rationellt.

Nyckelroman?*

Helmer Grundström anser att von Krusenstjernas böcker inte är nyckelromaner, och jämför med 

August Strindbergs verk, mot vilka ”Fröknarna von Pahlen” i kontrast inte är ”något pepprat 

hatdokument, von Krusenstjerna nöjer sig med att skildra. Hon skildrar med öppna ögon, hon döljer 

ingenting, blundar icke för något.” (Sprengel 1935: 69) Sprengel hävdar ett det är en falsk 

uppfattning att: ”Fröknarna von Pahlen skulle utgöra en ”nyckelroman”, vilket ord ju betecknar en 

roman, vars figurer ”skola vara” vissa bestämda i ”verkliga livet” förekommande personer, 

däribland gärna några, som man ”vill komma åt”, önskar skada – och egentligen också en roman, 

som man inte fullt kan förstå, om man inte vet, vilka dessa personer äro.” (Sprengel 1935: XXIXf)

Elsa Björkman-Goldschmidt menar att: ”/.../ en sak som absolut måste fördömas ur smaksynpunkt 

är däremot de antydningar till nyckelroman som förekommer. Det är inte på något sätt nödvändigt, 

”varken kvickt eller sött” att kalla en känd skilsmässoadvokat för Kernstedt eller att låta en nybakad 

greve vara påvlig kammarherre. Det drar ner boken till en nivå som den inte förtjänar.” Sprengel 

försvarar sin hustru, och ser anklagelserna kring advokaten som ”Elsa Björkman-Goldschmidts eget 

påhitt. I Porten vid Johannes omnämnes rätt och slätt en jurist som heter Kernstedt, och det må han 

väl ha rätt att heta.” Även anklagelserna angående greven avfärdas: 

Det är sålunda Elsa Björkman-Goldschmidt som här gör sitt bästa för att ”dra ner boken till en nivå 
som den inte förtjänar”, genom att insinuera förebilder på fri hand och som söker förvandla den till 
”nyckelroman” genom att förmena författarinnan den självklara rätten att än här, än där hämta ett drag 
eller få uppslag till ett namn. Samma förvrängning, samma upp och nedvändande av förhållandena gör 
sig Kjell Strömberg skyldig till i sitt fantasibroderi om ”Hemmagjort Sodom och Gomorra”. (Sprengel 
1935: 164f) 

Kjell Strömberg skriver: 

Det skulle vara rent tartufferi att bestrida en verklig diktare obegränsad rätt att arbeta med levande 

* Roman som skildrar verkliga personer under fingerade namn (som dock nästan alltid är avsedda att genomskådas av 
läsaren) (Svenska ordboken 1999)
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modell; därvidalag är han i samma predikament som målaren eller skulptören, för att icke tala om 
karikatyristen. Men villkoret är att ett konstnärligt eller åtminstone ideellt syfte därmed eftersträvas – 
och i bästa fall ernås. Inget porträtt kan vara för ”likt”, ingen karikatyr för ”elak” - bara man klart ser 
att det ligger någon sorts honett ambition bakom /.../ Denna författarinna är alltför god, och hennes 
egen sanningslidelse alltför stark, för att hon icke skulle tåla vid ett sanningens ord. Hon har aldrig 
skonat sig själv. Men man karakteriserar inte en person blott genom att ändra några bokstäver i hans 
namn och förse honom med några föraktfulla epitet, som på sin höjd förstås av en trängre krets 
skadeglada vänner och bekanta. (Sprengel 1935: 179f) 

I ”Emil Manus” yttras också följande, under rubriken ”Anarkist och kommunist”: 

Det är möjligt att ”de initierade” funnit alltför kända drag i boken. I så fall borde de initierade ha låtit 
bli att läsa den. Den är större som litterärt konstverk, som skildrare av det som är hjärtats nyckelroman 
än det som är näsornas och klädernas nyckelroman. Utan att det minsta ha förändrat min syn på det 
väsentliga, har jag också känt igen några typer. Men man kan utan tvivel hävda att de äro 
internationella, i varje fall allmängiltiga och ha funnits och finnas i varje tidsperiod eller vilket land 
som helst. (Sprengel 1935: 203) 

I ”Göteborgs-Tidningen” diskuteras också om det rör sig om en nyckelroman: ”Den enda svagheten 

är förresten egentligen den, att författarinnan här valt att ge en väl genomskinlig nyckelroman. Och 

sånt lär inte vara comme il faut!” (Sprengel 1935: 201f).

Grundström jämför med Strindbergs verk, då von Krusenstjernas böcker retoriskt sett framstår som 

mindre hatfyllda. Frågan om nyckelromantendenserna hamnar då i skymundan, vilket den också gör 

genom att fokusera på hur hon inte blundar för någonting, då hennes öppenhet blir det viktigaste. 

Björkman-Goldschmidt sätter däremot in frågan i en kontext där smakfrågor står i centrum. Implicit 

bygger hennes resonemang på tankar om en hierarkisk smakuppfattning, där smak kan delas in i 

olika nivåer; högt och lågt, fint och fult, bra och dåligt. Hennes lilla berättelse pekar mot att det hon 

uppfattar som god smak, också skulle stämma med stora berättelser om en allmängiltig god smak. 

Erling Bjurström tar utgång i Riceours stilbegrepp, då stil definieras som: ”en individuell 

gestaltning av en genres övergripande regler: ”’genren’ genererar ’stilen’ hos det individuella 

verket.”(Bjurström 2005: 166). Genom att likna dessa stora berättelser vid ”genrer”, som genererar 

olika stilar, blir Björkman-Goldschmidts lilla berättelse om smak ett uttryck för en stiluppfattning, 

en individuell gestaltning av ”genrer”.  I ”Göteborgs – Tidningen” finns liknande tankegångar, då 

nyckelromantendenserna ses som en svaghet, dels p.g.a. att de anses vara genomskinliga, ett tecken 

på låg skicklighet, och att nyckelromaner inte anses vara ”comme il faut”; ett tecken på dålig smak, 

dålig stiluppfattning. I Strömbergs berättelse får däremot talet om nyckelroman mening genom att 

se till författarens syfte. Är det en ”honett ambition bakom”? Är syftet konstnärligt, då vittnar det 

om god smak, eller tjänar det endast som bränsle åt skadeglädje?  
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Sprengel är retoriskt slagkraftig. Genom att raljera, och på ett trivialiserande sätt förse nyckelroman 

med citationstecken, och använda ord som ”insinuera”, ”förvrängning” och ”fantasibroderi”, får han 

det skrivna att framstå som oberättigat, och hans egna perspektiv får större sanningsvärde. Särskilt i 

hans definition av ”nyckelroman” ryms negativa associationer; det är tydligt att fenomenet är 

eftersträvansvärt att ta avstånd ifrån, då anklagelser om nyckelromaner i sig framstår som 

nedsättande. 

Yttrandet från ”Emil Manus” kan sättas in i ett politiskt sammanhang, att döma av rubriken 

”Anarkist och kommunist”. Uttrycket ”de initierade” sätts inom citationstecken, kanske ett sätt för 

någon anarkistisk och kommunistisk att rikta kritik mot dessa människor, som underförstått består 

av överklassen? Ett sätt att separera överklassen, ”dom”, från ”vi”? Genom att peka på det 

allmängiltiga sätts också fokus på att de skildrade ”typerna” är lätt igenkännbara stereotyper, som 

därmed inte är enskilda individer. Följaktligen kan uthängningen av en individ rättfärdigas ifall 

denna kan ses som stereotyp.

Yttrandefrihet och tryckfrihet

Karin Boye citerar Olle Holmberg angående von Krusenstjernas tidigare böcker: ”Agnes von 

Krusenstjerna har utan tvivel rättighet att ha sett vad hon har sett och även att skriva om det /.../” 

(Sprengel 1935: 11). Lillemor Pauli-Ståhlgren är i liknande tankegångar: ”Hon har rättighet att tala 

om det (verkligheten som den ter sig, även dess mörka sidor, egen anm.), vi andra må sedan inordna 

den kunskapen i vår åskådning och våra syften.” (Sprengel 1935: 175) Precis som Helmer 

Grundström menar att: ”Det bör naturligtvis vara tillåtet för en författare att behandla vilka ämnen 

som helst; domen och kritiken bör väl närmast avse hur ämnet behandlats.” (Sprengel 1935: 70).

Nazi-Tyskland, framstår som en fond flera debattörer förhåller sig mot. Enligt författaren Artur 

Lundkvist är de nazistiska idéströmningarna ett hinder mot ”Den inriktning till ärlighet och 

naturlighet som är tidens bästa inslag och som tycks peka på en framkomlig väg till en bättre 

livsföring för mänskligheten.”, Amerika ses istället som ett föregångsland. Han fortsätter: ”Om 

människan nu en gång har asociala och destruktiva krafter, kan samhället och mänskligheten inte 

vara betjänta av att de förtigas och bortträngas till plan, där de äro oåtkomliga för analys och 

förnuftig redogörelse.” I samma ”enquête” från Social-Demokraten; ”Sexuell kultur kan ej skapas 

genom tystnad”, går Vilhelm Moberg hårt fram: ”Om nu detta ska vara ett begynnande hot mot 

24



litteraturens frihet och en förberedelse till den censur som dumhetens förkämpar begära hos 

statsmakterna, då bör reaktionerna icke bagatelliseras av författarna. Då böra litteraturens utövare 

vara beredda att enigt sätta sig till motvärn.” Eyvind Johnson stämmer upp i samma stämma: 

”Svenska författare och kritiker ha sannerligen ingen anledning att fria till bokbrännare och 

förtryckare av det fria ordet. En svensk samling för det livsvärdiga i kulturen, en hård och fast front 

mot hakkorsbarbariet vore önskvärd.” (Sprengel 1935: 19ff) 

”Existensberättigande i livet och existensberättigande i litteraturen är två helt olika ting, Men 

existens i livet och existensberättigande i litteraturen är identiskt samma sak. Denna sats borde vara 

så självklar, att den inte behövde uttalas. Tyvärr är inte så fallet.”, menar Helge Åkerhielm 

angående mottagandet av ”Porten vid Johannes” och ”Älskande par”. Åkerhielm fördömer 

världslitteraturens alla ”puritanska lönnmordsförsök” och ”skumraskindividernas företagsamhet /.../ 

under inflytande från Tyskland”, och menar att det är lönlöst att försöka gå i polemik mot de som 

ser sig själva som ”sedlighetens väktare”. ”Litteratur skrivs i allmänhet för folk med något mer 

hjärna än det rudiment varmed t.ex. Svenska Morgonbladets ledarskribent tycks bestå sig.” 

(Sprengel 1935: 34f) Därtill skriver han bitskt att inte bara von Krusenstjerna kommer att få en plats 

i litteraturhistorien, utan även hennes angripare, ”som bevis på barbariet och den litterära okulturen 

i 1930-talets Sverige.” (Sprengel 1935: 38) Ivar Lo Johansson är av liknande åsikter: 

Det borde vara överflödigt att i 1935 års Sverige på nytt hävda litteraturens frihet, och likväl är det 
icke överflödigt. När det ligger läseri i den intellektuella luften, när av rädslan skapas fram censur, när 
masspetitioner och anonyma tidningsskriverier på nytt kastar framför sig en spökhypnos, som griper 
kring sig åt alla håll, måste vi åter upprepa det. (Sprengel 1935: 40) 

Ebbe Linde menar att ”Hennes sak är vår sak”, och yttrar: 

Men vi (författarna, egen anm.) vill ha rätt att specialisera oss på vad vi vill – vilken sida av det 
mänskliga själslivet vi vill. /.../ Vi vill ha rätt att skriva om samlag så gott vi kan, till och med skriva 
dåligt om samlag om vi inte kan bättre, utan att därför dömas annorlunda än om vi råkat skriva dåligt 
om en cykeltur eller en fabriksbrand /.../ Ty kärnpunkten är den: har man rätt eller inte rätt att tala om 
vad som hittills inte brukat talas om? Den rätten måste vi som författare ha. Vi har inget 
existensberättigande, om vi inte tillkämpar oss den. (Sprengel 1935: 55ff)

I den upprörda anonyma ledaren ”Gift” går att läsa att man kan ”förstå den bitterhet, som i Tyskland 

vällt fram mot all denna dekadenta förförelselitteratur /.../ en bitterhet, som kommit folk att samla 

ihop och offentligen bränna å båle hela högar av detta ruskiga skräp”. von Krusenstjernas böcker 

liknas vid ”pornografiskt snusk”, som ”äro ett slag i ansiktet på allt vad västerländsk moral heter”, 

och antas verka i samhällsupplösande riktning. (Sprengel 1935: 26f) 
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Det bör kanske tilläggas att den judiske läkare som skildras är ett praktexempel för nazistisk 
propaganda, men det vore synd att säga att det ariska persongalleriet kan tagas som intäkt för den 
ariska rasens höga standard. Fastän dessa böcker i högre grad än det mesta som skrives äro ett verk på 
gott och ont, vore det likväl ett större ont om de nazistiska ”renlevnadsmännen” tände sina stridseldar 
av slikt material. (Sprengel 1935: 170) 

Så yttrar sig Emmy Melin på tal om nazism. Elis Anderson väcker frågor angående judendom: 

/.../ författarinnans bild av den judiske läkare. I den mån porträttet uppfattas som exponent för rasen, 
kan naturligtvis skildringen av hans smilande inställsamhet och drumliga översitteri, alltefter tillfällets 
chanser, och hans hänsynslösa hagalenskap – vare sig det gäller pengar, kvinnor eller något annat – 
uppfattas som ett utslag av antisemitism. Det är en vidrig jude hon skildrat! Men ställer man vid hans 
sida den sympatiska bilden av systern, gift med Hans von Pahlen,förstår man att Agnes von 
Krusenstjerna ingalunda skär rasen över en kam. (Sprengel 1935: 220)

I dessa uttalanden är författarna och debattörerna enade i meningssammanhang där det ses som en 

rättighet för författare att kunna skriva om vad som helst. Det handlar inte bara om att nå någon 

förmodad sanning, utan är också ett politiskt ställningstagande. En rättighet att ställa sig upp mot 

förtrycket, censuren. Ett existensberättigande, inte skyldigheter. Hur litteraturen kan mottagas är 

inte så viktigt, det är upp till ”domen och kritiken” eller läsarna själva. Med en grundläggande 

förförståelse för det politiska läget i svenskt trettiotal, ser jag det som begripligt att Nazi-Tyskland 

får stå som symbol för censur, dumhet, bokbränneri, förtryck av ett fria ordet, ”hakkorsbarbari” 

m.m, och att Amerika istället ses som ett föregångsland, som får representera mycket av det 

Tyskland inte anses vara. Dessa diskussioner speglar debattörernas ”feelings”, som ingår i större 

”emotions”, och agerar i ett försvarande syfte, då det som kan kopplas till förtryck av det fria ordet 

blir ett hot mot författarna. Dessa ”feelings” är slagkraftiga, och blir direkta handlingar i syftet att 

värna om dessa rättigheter och värden. Trots att känslorna syns tydligt i upprörda yttranden såsom 

”puritanska lönnmordsförsök”, ”skumraskindividers företagsamhet”, och ”dumhetens förkämpar”, 

präglas inläggen av en saklighet och seriös ton, även om satiren kan vara nog så bitande. 

Det talas om ”barbariet och den litterära okulturen i 1930-talets Sverige”, då en viss grupp 

människor får representera de förmodade negativa tysk-influenserna. ”Dom”, som hos författarna 

framstår i motsättning mot ett ”vi”. ”Dom” är oförnuftiga, dumma, och förkroppsligar de ovan 

nämnda dåliga kvalitéerna, medan ”vi” är förkämpar för ”ärlighet och naturlighet”, för att nå fram 

till en ”bättre livsföring för mänskligheten”, och kan utföra förnuftiga analyser och redogörelser. 

Därtill uppstår en dikotomisering med evolutionistiska drag, mellan nu och då, och mellan Sverige 

och övriga världen. Den litterära friheten borde inte behöva försvaras år 1935 i Sverige, anses det. 
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Då, i mer outvecklade tider, och där, på andra platser utanför Sverige, behöver inte detsamma gälla. 

I den starkt indignerade ledaren ”Gift” hörs vad som ur författarnas perspektiv får mening som en 

röst från ”dom”. Här är inte rättigheter det viktigaste, istället framstår det fria ordet som hotfullt. 

Det blir istället en viktig skyldighet att skydda människor mot litteratur med potentiellt hemska 

konsekvenser för moral och samhälle. Nazi-Tyskland får representera liknande saker som hos 

författarna ovan, i detta meningssammanhang är det emellertid kringgärdat av positiva känslor, 

förhållandet mellan ”vi” och ”dom” är omvänt.

I min egen samtid finns en koppling mellan frågor om yttrandefrihet och tryckfrihet, och nazism. I 

kulturrelativistisk anda kan jag inte anta att associationerna var desamma under 1930-talet. Mycket 

p.g.a. Melins koppling mellan antisemitism och dessa rättigheter, då nazistiska ”renlevnadsmän” ses 

i negativ belysning, tas nazistiska funderingar ändå upp under detta kapitel. I kontexter där det 

nazist-relaterade är dåligt, kan även antisemitismen ses som en del av Nazi-Tyskland, ett potentiellt 

hot mot ett fritt samhälle. Hos Anderson är det, kanske av dylika orsaker, viktigt att just betona att 

von Krusenstjerna själv inte är antisemitiskt lagd. 

Tystnaden

”Agnes von Krusenstjernas sista böcker Porten vid Johannes (1933) och Älskande par (1933) ha 

mottagits med en underlig, generad tystnad.” Så skriver Per Meurling i ”Lundagård, organ för 

Lunds studentkår”, och hans iakttagelse delas av flera skribenter. (Sprengel 1935: 143) I Sprengels 

”I stället för förord” talas det om ”tidningarnas begravningstystnad”, främst den hos 

”stortidningsrecensenterna”. Tystnaden anses ha att göra med den ”häpnandsväckande symtom av 

konjukturförändringar i tidsläget och förbluffande uttryck för vindomkastningar i tidsatmosfären”, 

och sätts i samband med enskilda recensenter och händelser inom litteraturkritiska kretsar (Sprengel 

1935: XVIIf). Artur Lundkvist förklarar också tystnaden,”en diskret metod för försiktiga herrar”, 

mot en bakgrund av litteraturkritiker: ”den tillfälliga opinionsvinden blåser i annan riktning, och 

tyvärr är så gott som alla våra kritiker konjunkturskribenter. Nu skyndar man att visa sin vördnad 

för en ungdom som finner sina ideal i Hitlers Tyskland eller i den kristna moralen med dess falska 

enögdhet.” (Sprengel 1935: 53) Karin Boye skriver: 

Sedan Agnes von Krusenstjerna givit ut tre delar av romancykeln Fröknarna von Pahlen och dessa av 
kritiken blivit mottagna med enstämmig förtjusning, ha de två följande delarna, Porten vid Johannes 
och Älskande par, måst utgivas på annat förlag, och med få undantag har pressen iakttagit en vältalig 
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tystnad./.../ ”Porten vid Johannes rör sig delvis i homosexuella kretsar. Detta skulle kunna vara en 
förklaring, ty trots att författarinnan gjort alla sina homosexuella individer till ryggradslösa slemdjur 
och strukit under sin avsky med extra tjocka streck, anses ämnet på många håll förbjudet i och för sig, 
oavsett hur det behandlas /.../ Vidare förekommer i Älskande par en incest, ett kärleksförhållande 
mellan en bror och en syster; också det motivet har skymtat tidigare /.../ de intima skildringarna i dessa 
delar knappast äro ”anstötligare” än i de föregående, däremot ha de fått ett större utrymme, och 
intresset har koncentrerats mer och mer just på dem. (Sprengel 1935: 9ff)

Gustav Sandgren hävdar, som en kommentar till Boyes artikel, att: ”Man kan nog märka en viss 

reaktion det senaste året mot den sexuella öppenhjärtligheten som följde som en naturlig 

konsekvens efter kriget och den modevåg som förde fram Freud /.../ Tystnaden i detta fall är 

liktydig med att reaktionen har nått oss. Skall den få förtätas?” En tystnad han ser som ett ”defensivt 

vapen”. (Sprengel 1935: 23)

Lillemor Pauli-Ståhlgren har också sin egen tolkning:

Då de tre första delarna av arbetet kom ut, visade sig även en mera frisinnad kritik, med tillbörlig 
reverens för författarinnans storhet, djupt chockerad – i synnerhet av Kvinnogatans vidrörande av 
perversitetens problem. De nu utkomna delarna (Porten vid Johannes och Älskande par) ha däremot 
mötts av nästan fullständig tystnad. Varför? Om kretsar, som känna sig mer eller mindre direkt träffade 
av de våldsamma satirerna i Porten vid Johannes, finna en indignerad tystnad vara lämpligaste 
försvarsvapnet, kan dock inte vara avgörande för svensk allmänhet och dess litterära vägledare. Så 
mycket mer som dessa skildringar, i övrigt utomordentliga i sin etsande skärpa, föga höra samman 
med romanens allmänna linje och stämning. Också torde det avgörande motivet till den stora 
tystnaden vara den omåttliga fruktan för all ingående belysning av det erotiska livet, i synnerhet där 
den tränger över gränsen för de osunda och abnorma företeelserna. I ett större land skulle Fröknarna 
von Pahlen ha väckt, om icke indignation, så dock ett allmänt intresse; här försöker man tiga ihjäl den. 
(Sprengel 1935: 174) 

”Fröknarna von Pahlen kan inbjuda till kritik och motsägelse, men till anläggning och utförande är 

det ett verk av sådan betydenhet, att det inte kan förgås med tystnad”, skriver Erik Blomberg 

(Sprengel 1935: CXXXIII) Gunnar Brandell skriver i ”Presens, tidskrift för vid svenska universitet 

och högskolor studerande ungdom”: 

Agnes von Krusenstjernas namn står ej i den litterära diskussionens centrum. Man betygar visserligen 
i välvilliga recensioner sin vördnad för hennes stilkonst och psykologiska inblick, men i större 
sammanhang nämnes hennes namn sällan eller aldrig, och för en stor del av den läsande allmänheten 
torde hennes författarskap ännu vara i det närmaste okänt. Detta förhållande kan ju ha flera orsaker; en 
av dem, kanske den viktigaste, är att Agnes von Krusenstjerna representerar en författartyp av annan 
art än den i våra dagar rikligast förekommande.

Hennes romanfigurer ses nämligen som dagdriverskor, ”tillvarons utlänningar och den introspektiva 

analysens habituéer /.../ de tillhöra de fåtal som ”har ledigt”, som ej av ovidkommande 
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sysselsättningar hindras att i övermått syssla med sina privata hämningar och självkonflikter.” 

(Sprengel 1935: 127f) I ”Biblioteksbladet” yttrar sig även Hans Küntzel om hur ”Fröknarna von 

Pahlen” inte är anpassad till allmänheten: ”En sjuk roman med delvis glänsande partier, men i sitt 

nuvarande skick oläsbar för en större allmänhet.” Detta grundar han på att det i böckerna skulle ha 

lagts en för stor vikt vid ”det sinnligas allmakt”, vilket bildar ”en häxdans av erotiska 

förvecklingar”. (Sprengel 1935: 201) 

En del av fejden verkar handla om att ignorera, vara tyst. Kampen mot tystnaden kan ses som en 

kamp för yttrandefriheten, tryckfriheten, sanning, realism osv. Skribenterna har flera 

förklaringsmodeller. Hos Sprengel och Lundkvist får tystnaden mening med en förförståelse kring 

”konjukturförändringar” hos litteraturkritiker. von Krusenstjernas böcker hamnar i periferin, då det 

centrala är ”tillfälliga opinionsvindar”, som anses hylla ideal från Nazi-Tyskland eller komma från 

en kristen moral. Tystnaden blir i Sprengels inlägg även personlig, beroende av enskilda 

recensenters nycker, vilket även det förlägger ”Fröknarna von Pahlen” i en perifer position. Det 

råder få tvivel om att Sprengel och Lundkvist ser tystnaden som feg, något de går i polemik mot, 

kanske för att värna om det fria ordet, öppenhet och sanningssträvan inom litteraturen och i 

litteraturkritiska kretsar. Tystnaden speglar både de tystas ”feelings”, och är en del av ”emotions” i 

dylika kontexter. De förmodat konjunkturkänsliga litteraturkritikernas tystnad kan ses som en 

handling, ett ställningstagande för exempelvis Nazi-Tysklands ideal eller en kristen moral. 

Tystnaden får också mening som ett argument i ”stortidningsrecensenternas” interna dispyter. 

Hos Boye ses tystnaden i en annan kontext; den handlar om fokuseringen på homosexualiteten och 

incest. Ses tystnaden som en handling, blir den ett aktivt avståndstagande från dessa företeelser. 

Boye slår dock ett slag för öppenhet i sexualmoraliska frågor. Hos Sandgren framstår tystnaden som 

ett ”defensivt vapen”, ett tecken på att ”reaktionen har nått oss”, ett svar på denna förmodade 

reaktion angående sexuell ”öppenhjärtlighet”. Genom att relatera till kriget och Freud, hamnar 

återigen von Krusenstjernas böcker i periferin, då reaktionens centrum utgörs av sexualteoretiska 

”modevågor” och samhällsfrågor. Böckerna, och tystnaden, blir exempel, små delar av något större. 

Hos Pauli-Ståhlgren handlar tystnaden om att vissa samhällsgrupper känner sig träffade, då den 

utgör ett indignerat svar, ett aktivt försök att tysta von Krusenstjernas iakttagelser. Kanske har dessa 

kretsar likheter med de s.k. ”stortidningrecensenterna”? De sätts hursomhelst i ett dikotomiskt 

förhållande till ”svensk allmänhet och dess litterära vägledare”. Pauli-Ståhlgren ser även tystnaden 

som präglad av eventuell fruktan, främst för fokuseringen på de erotiska ”osunda och abnorma 
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företeelser” som utgör ett hot mot det sunda och friska. I sin kritik mot tystnaden tar hon därmed 

ställning mot det levnadssätt ”det träffade” grupperna antas leva, och för en större öppenhet 

angående problematiska erotiska frågor. Tystnaden får därtill en nationell mening; p.g.a. att vi 

befinner oss i lilla Sverige antas bemötandet vara annat än i ett större land. Tystnaden blir typiskt 

svensk. Hos Blomberg är tystnaden hotfull. Den framstår som en stark akt, som skulle ha potential 

att förgöra detta verk, om det inte hade en sådan betydenhet. Tystnaden får då mening om den 

jämställs med andra kritiska röster mot litteratur. 

En annan form av tystnad kring von Krusenstjernas böcker kan iakttas hos Brandell och Küntzel. 

Hos dem talas det inte explicit om tystnad, men enligt Brandell är inte von Krusenstjerna ”i den 

litterära diskussionens centrum”, hon är okänd för ”en stor del av den läsande allmänheten”, vilket 

främst tros bero på att hon är av en mindre vanligt förekommande ”författartyp”. Detta förmodade 

ignorerande från allmänheten är inte en lika aktiv handling som i exemplen ovan. I denna kontext 

får det snarare mening som en oförståelse från allmänheten. Då Küntzel menar att ”Fröknarna von 

Pahlen” ”inte är anpassad till allmänheten”, är det utifrån liknande meningssammanhang som hos 

Brandell en förklaring till varför böckerna inte uppmärksammas mer.

Ungdomen

Karin Boye citerar Anders Österling från ”Svenska Dagbladet”: ”Hon skriver för vuxna människor, 

och bör ha rätt att öppet behandla sådana företeelser, som ingår i verklighetens sammanhang.” Hon 

citerar även Olle Holmberg från samma tidning: ”Skreves alla böcker för barn eller för 

konfirmationsungdom så skulle det kunna sägas föreligga en viss plikt att dölja dessa fakta, men 

litteraturen kan inte ålägga sig denna publikbegränsning.” (Sprengel 1935: 10f) Lektor Allan 

Bergstrand yttrar: ”Den som känner författarinnans sanningskärlek och suggestiva skildringskonst, 

förstår utan vidare att det ej är fråga om lektyr för barn.” (Sprengel 1935: 110). ”Det är sant att 

dessa böcker knappast lämpa sig för barn och ungdom (hur många böcker gör egentligen det?) men 

bland vuxna människor kan det bara råda en mening om denna utomordentliga, brett lagda skildring 

ur en viss art av svenskt nutidsliv”, skriver Harriet Stillert i ”Tidning för lärarinnor” (Sprengel 

1935: 159).

I den anonyma ledaren ”Gift” kan man läsa: ”Hur länge ska vårt folk tåla, att vår ungdom, landets 

framtid och hopp, på detta sätt utsättes för systematiska förgiftningsförsök?” (Sprengel 1935: 28). I 

en anonym insändare ”Vad skall tolereras inom litteraturen?” syns liknande tankar: ”I våra barns 
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och vår ungdoms namn protestera vi. Som mödrar till vår härliga svenska ungdom, som vi icke 

ämna utlämna till att få livet och dess oändliga skönhetsvärde smutsade av kvinnor som damen 

däruppe (Boye, egen anm.) och hennes kritiklösa kritici”. Det skrivs om plikten att se till att 

böckerna inte hamnar i fel händer: ”Kanske just ert barn redan insupit de förgiftade ångorna /.../ 

Ungdomen är värnlös, när en pesthärd som denna ligger vid stora allfarsvägen!” (Sprengel 1935: 

31) 

Artur Lundkvist talar om en ungdom som ser upp till Hitler-Tysklands ideal, eller till en ”falsk” 

kristen moral: 

En ungdom som helt enkelt är för innehållslös och osjälvständig att kunna leva på egen hand och ta 
ansvaret för sin livsföring, utan tigger om disciplin, auktoriteter, diktatur. En rekyleringsgeneration 
utan egen kraft. Kanske den duger som byggnadsmaterial. Det viktiga är vem som kommer att forma 
den och använda sig av den. Söker man disciplinen utanför sig själv, vill man ingenting veta om sig 
själv, då är man en livsförnekare och utbjuder sig själv till slav. (Sprengel 1935: 53)

Sven Stolpe anser att det är självklart ”att dessa skildringar icke lämpa sig för vissa tabuladdade 

ungdomssinnen, som ännu ha hela nevrosernas väg att vandra fram till antingen den realistiska 

insikten eller sammanbrottet. Men hur kan man begära, att dikten skall ställas in efter sina 

omognaste och ytligaste läsare?” Stolpe gör även en distinktion mellan ”unga människor” och 

”äldre”, då de unga anses reagera på andra sätt angående sexualitet: ”hela den nya generationen ser 

på alla dessa ting realistiskt, utan lystnad /.../ Vi äro inte rädda och förskräckta, så fort talet faller på 

homosexualitet eller lesbisk kärlek /.../ vi bli inte chockerade!”. (Sprengel 1935: 64ff)

Agnes von Krusenstjerna hör icke till de auktorer, som obetingat uppskattas i studentkretsar. 
Förkastelsedomen över hennes hypersexuella berättarmotiv faller där stundom hårt och obevekligt. På 
sätt och vis är det en sund och förståelig reaktion, som utlöser sig i animositeten mot vissa av hennes 
skapelser. Den kan fattas som ovilja att acceptera de etiskt och socialt nedbrytande drifter, som 
behärska huvudparten av hennes romanfigurer. För människor så fullständigt upptagna av sina erotiska 
– och perversa – upplevelser som Agnes von Krusenstjernas gestalter har nutidens studenter med sitt 
tvungna bejakande av arbetet, av den sociala och ekonomiska verkligheten, föga förståelse. 

Så går att läsa i ”Gaudemus, officiellt organ för Stockholms Högskolas studentkår” (Sprengel 1935: 

125f).  I ”tidning för Sveriges Studerande Ungdoms Helnykterhetsförbunds koloniverksamhet” 

skriver Kjell Hjern: 

Sedan i hög grad kärlekslivets förkonstling blivit bruten av den nya generationens barn, har författarna 
även fått upp ögonen på den fysiologiska sidan av detta. Agnes von Krusenstjerna låter oss möta 
blodets bultande slag i sina sista skrifter i serien ”Fröknarna von Pahlen” /.../ I anledning av mitt 
omnämnande i julnumret av Agnes von Krusenstjernas romanserie ”Fröknarna von Pahlen” har jag 
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från en av pamparna inom den kristliga ungdomsgenerationen erhållit ett brev vari han beklagar att jag 
som en sedligt oförvitlig ung man, idealistisk och mycket annat, finner det med min värdighet 
förenligt att taga upp ett sådant verk till behandling, som enhälligt fördömts av den normgivande 
kritiken. Och detta inför ett så ungdomligt forum, som till största delen består av läroverksungdom, 
yngre studenter och folkskolelärare! Bästa Han, Han påstår att Han själv har läst nämnda verk och att 
Han inte just finner det så osedligt. Det är framförallt för det oerfarna yngre släktet Han har farhågor. 
Ta Han det lugnt! – Det yngre släktet klarar sej nog honom förutan. De som under sina studieår varit 
med och stridit för s.k. radikala idéer, för absolutism och ”funktionalistisk” livsföring i övrigt, som har 
sökt sätta sej in i tidens litteratur, måste med nödvändighet reagera mot hyckleriet i alla dess former. 
Vi unga söker motivera vårt varande, söker finna vår stad, men får inte stelna, inte stanna /.../ Om den 
normgivande kritiken har mött ett verk med generad tystnad, är det då icke en uppgift, som tillkommer 
oss unga att uppsöka detta, söka analysera och taga upp de problem, som där ställes, till debatt? En ny 
generation måste kämpa mot hyckleri och pikanteri. – Jag har aldrig förordat ”Fröknarna von Pahlen” 
som någon slags bok för skolungdom i allmänhet, än mindre som någon slags bilderbok för barn. Det 
är ett verk för dem, som verkligen vill söka den s.k. Sanningen, som kan och vågar ta upp problemen 
till debatt. (Sprengel 1935: 148f)

Ivar Harrie menar att det inte ligger på (litteratur-) kritikerna ”att ”skydda ungdomen”: den kan 

nämligen, under uppvaknandets år, överhuvud icke skyddas mot sexuellt eggade intryck – icke ens 

om den fick tillbringa hela pubertetstiden i mörk arrest /.../” (Sprengel 1935: 189).  I ”Ny Dag”, 

under rubriken ”Sedesskildring från den härskande klassen” kommenteras böckernas höga pris: 

”Hyckleriets skyddsvakt i bibliotekscensuren kommer säkert att sätta den främst på årets svarta lista 

över ”omoralisk” litteratur.” (Sprengel 1935: 205). Lillemor Pauli-Ståhlgren hävdar att :

Folk, som eljes göra sig löjliga över försök att se social syftning och praktisk tendens i litteraturen, 
lider allmänt av föreställningen att böcker av detta slag skrivas i medveten avsikt att sönderbryta 
moralen och förföra ungdomen. En enda orädd blick borde eljes övertyga dem om att sådana böcker 
nästan alltid äro skrivna av intensivt självupptagna och isolerade människor, fångna i ett ofta sjukt, 
alltid smärtsamt sönderslitet liv. /.../ Att sådana böcker ej äro skrivna för och ej böra komma i 
händerna på känslig ungdom, är helt naturligt. Den allmänhet, som i oåtkomligt höga priser på ”farlig” 
litteratur ser en lämplig garanti för ungdomens renhet, borde rimligen känna sig tillfredsställd i detta 
fall (pris 9:50 pr band!). (Sprengel 1935: 174f)

Det ter sig viktigt vilka von Krusenstjernas böcker är riktade till. Att de inte är lämpliga för barn 

verkar alla ense om. Ingen menar uttryckligen att böckerna är lämpliga för, eller direkt riktade till 

ungdomen, men det råder delade meningar om i hur hög grad de är skadliga för de unga, och hur de 

unga bör skyddas, om de ens är i behov av skydd. I ledarna ”Gift” och ”Vad skall tolereras inom 

litteraturer” framstår t.ex. ungdomen som värnlös, i behov av skydd från de vuxna. Tonen är upprört 

bedjande, moraliserande och språket målande. Ungdomen omges av en gloria, är ”landets framtid 

och hopp” och ”härlig”. Syftet verkar vara att övertyga, frälsa; ungdomen framstår som ett värde. 

Genom att vädja i ungdomens namn, kan skribenterna dock basunera ut åsikter de troligen skulle ha 

även ungdomen förutan. Hos Lundkvist ses ungdomen i motsatt dager, istället för att vara 

framtidens hopp utgör den framtidens potentiella fördärv. Ungdomen framstår stundtals som 
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påverkbar, möjlig att forma i bättre eller sämre riktningar. Formbarhet framstår i de förstnämnda 

berättelserna som hotande. Hos Lundkvist blir det både ett potentiellt hot och en möjlighet, för det 

finns ändå hopp för att denna ”innehållslösa” ungdom kan formas till något bättre. 

En ung generation ställs i kontrast mot en äldre. Genomgående speglas stora berättelser om att de 

unga är på väg någonstans, som hos Stolpe där de ska vandra genom ”nevroser” för att slutligen få 

”den realistiska insikten eller sammanbrottet”. Dessa berättelser kan knytas till det tidigare 

resonemanget om formbarhet; de unga ska formas till någonting, i motsats till vuxna som redan är. 

Åldern kopplas också till grad av mogenhet, då det ”oerfarna yngre släktet” hos Stolpe, anses vara 

”omogna och ytliga”. I flera små berättelser talas det också om vuxna som om de per definition vore 

mognare och mer kapabla att möta negativ påverkan eller svårigheter i livet. Hos Bergstrand är det 

von Krusenstjernas ”sanningskärlek” och ”skildringskonst” som gör böckerna olämpliga för unga, 

kanske ett resultat av deras förmodade omogenhet och lättpåverkan, att de inte klarar att möta (den 

hemska?) sanningen lika bra som vuxna. Hos Stillert väcks t.o.m. frågan om inte all litteratur är 

riktad mot vuxna, implicit att vuxna i egenskap av sin vuxenhet är de enda som till fullo kan 

uppskatta och värdera litteratur ”riktigt”. Det framkommer dock berättelser som säger det motsatta, 

då de äldres erfarenheter framstår som förlegade, medan den unga generationen antas se på sexuella 

frågor ”realistiskt, utan lystnad”, utan förskräckelse eller chockering. Beroende på kontexten kan 

alltså åldern retoriskt fungera både styrkande och underminerande. 

Hur ”Fröknarna von Pahlen” bemöts i studentkretsar varierar tydligen. I ”Gaudemus” är det mot 

hennes ”hypersexuella berättarmotiv” somliga anses vända sig, vilket ses som en ”sund och 

förståelig reaktion”. Förståelig blir reaktionen också om man förstår böckernas innehåll som 

”socialt nedbrytande” och ”perversa”. Studenterna, som måste ”bejaka arbetet” och är del i en 

”social och ekonomisk verklighet”, förmodas inte heller kunna relatera till en sexuellt centrerad 

verklighet. Resonemanget bygger på att studenter ses som en enhetlig grupp, med likriktade 

intressen, och säger mer om hur (skribenten anser att) studenter bör vara, än om hur någon 

förmodad grupp av studenter är. Det förutsätter också att en stark förankring i en ekonomisk och 

social ”verklighet” omöjliggör att samtidigt kunna ägna intresse åt mer ”verklighetsfrämmande” 

företeelser såsom sexualitet. 

Hos Hjern och Pauli-Ståhlgren är tonen raljerande. De som reagerar med indignation på von 

Krusenstjernas böcker, i synnerhet angående deras påverkan på ungdomen, bemöts trivialiserande, 

som om de vore barn. En sådan förminskande stil fungerar effektivt retoriskt för att avdramatisera 
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och förringa motpartens argument. Hos Pauli-Ståhlgren väcks även frågan om hur ungdomen ska 

kunna skyddas från olämplig litteratur, men hennes inställning är motsägelsefull. Samtidigt som hon 

konstaterar att böckernas syfte inte handlar om att ”förföra ungdomen”, verkar hon mena att de inte 

är lämpade för ”känslig ungdom”. Därtill raljerar hon över den allmänhet som vill bevara 

”ungdomens renhet” med hjälp av höga bokpriser, då det ses som ett dåligt sätt att skydda 

ungdomen på. Det motsägelsefulla kan förstås som ett möte mellan skilda meningssammanhang. 

Dels att författare ska ha en rättighet att skriva om vad de vill, att sträva efter ”sanningen”. Men 

också att ungdomen är känslig, och i behov av skydd. Därtill den offentliga debatt där den icke 

eftersträvansvärda gruppen ”dom” vill bevara denna ”renhet”. En grupp som här utgör ett hot bl.a. 

mot tryckfriheten. Pauli-Ståhlgrens inlägg blir mer begripligt utifrån en ökad förståelse för de 

många kontexter hon förhåller sig till. Böckernas höga pris fördöms dessutom med löje. Även detta 

kan ses som en kamp för yttrandefrihet och tryckfrihet, där raljerandet blir en handling, ett 

försvarsvapen. 

Kvinnoperspektiv

Johannes Edfelt ser en ensidighet i hennes ”vittnesbörd om livet”, p.g.a. ”hennes utpräglat feminina, 

determinerade livssyn”, vilken anses vägas upp av hennes ”subtila konstnärliga form” och stilfullhet 

(Sprengel 1935: 80ff). Elmer Diktonius menar att ”författarinnans kvinnlighet förnekar sig 

aldrig /.../ Skär som en flickdröm kan Krusenstjernas prosa vara, kysk och förtjusande naiv; det är ej 

hennes fel att dylika drömmar ofta besudlas med livets träckbemängda mull. Som kvinnopsykolog 

är hon den skarpsinnigaste i den moderna nordiska prosan /.../”. (Sprengel 1935: 93f) Fil. D:r Elof 

Ehnmark menar att von Krusenstjerna har en ”feminint säker intuition” (Sprengel 1935: 120). 

Utvecklingen av Petras och Angelas öden bestämmes i mycket av deras vegetativa lynnesdrag. 
Angelas naturbundna väsen öppnar sig för oss i Agnes von Krusenstjernas stämningsrika 
skildringskonst med dess rikedom på analogier från naturens blommande liv /.../ I Angelas person 
möter oss en hymn till naturens växtkraft, sedd i dess sanna och väsentliga sammanhang med 
sexuallivet. 

Så skriver Rabbe Enckell. (Sprengel 1935: 99) Eyvind Johnson nämner att hennes produktion har 

”en dokumentarisk bärighet och en övertygande kraft som hos ingen av hennes kvinnliga kollegor 

här i landet. /.../ Aldrig har heller öppnare böcker utkommit i Sverige. Och det skandalösa var 

naturligtvis att en kvinna skrivit dem.” (Sprengel 1935: 41ff) Fil. D:r Margit Abenius yttrar under 

rubriken ”Det kvinnliga driftlivets diktarinna”: ”Agnes von Krusenstjernas betydande insats i vår 

litteratur är att hon har skildrat kvinnors drifter och drömmar från den kvinnliga partens sida /.../ 

34



särskilt de mer och mindre maskerade impulserna av motstånd, rädsla och skygghet i det kvinnliga 

driftlivet får hos henne en hälsosamt klar och mångsidig belysning.” (Sprengel 1935: 172) Helmer 

Grundström yttrar hur hon inte skriver i ”sensationssyfte, utan i omutligt sanningskrav”. Det är just 

”sanningen om kvinnorna”, vilket von Krusenstjerna själv uppges velat avslöja, som Grundström 

menar framkommer, och han berömmer henne för hennes mod att skriva om detta. (Sprengel 1935: 

70ff) von Krusenstjerna själv skriver också i ”Efterskrift till Fröknarna von Pahlen”: 

Kvinnor som med varje fiber av sin varelse längta efter att älska finnas ju inte här i Sverige. Här i 
Sverige räknas de till de sinnessjuka, och deras längtan och lidanden till de svårartade psykiska 
åkommornas värld. Dock, de världar och de kvinnor känner jag – grips själv av dem. /.../ Av dragning 
till det sensationella? Nej, det vill jag väl ändå inte tro. (Sprengel 1935: 328)

Karin Boye skriver: ”/.../ egenarten och den särskilda betydelsen hos denna romancykel i den 

uppriktighet, varmed den skildrar kärleken ända in i dess intima yttringar.” (Sprengel 1935: 13). 

Ivar Harrie har dock invändningar mot hur kärleken beskrivs: ”/.../ hennes bristande intresse för 

teoretiska diskussioner visar sig i att hon utan vidare utnyttjar alla associationer till den glidande 

och motsägelsefulla termen ”kärlek”, utan att bekymra sig om att frälsningsformeln på det sättet 

kommer från helt olika och ofta oförenliga betydelser från novell till novell, och från ett kapitel till 

nästa.” (Sprengel 1935: 183) 

”/.../ att ingen annan svensk författarinna kunnat ge uttryck åt den rent feminina världsbilden så 

skarpt och klart som Agnes von Krusenstjerna.”, skriver Knut Hagberg (Sprengel 1935: 193). I en 

annan artikel yttrar han: ”Det är ingen tillfällighet, att de bästa romanerna i den moderna litteraturen 

i stor utsträckning äro skrivna av kvinnliga författare. Den kvinnliga världsbilden beröres i långt 

mindre grad än mannens av tidrörelserna /.../ erotiken generellt har en mycket större betydelse i 

kvinnans liv än i mannens /.../” (Sprengel 1935: 197f)

Simon Ekström tar i sin avhandling ”Trovärdighet och ovärdighet” utgång i Simone de Beauvoirs 

situationsbegrepp, och hennes tankar om ”det andra könet”, som bland annat handlar om ”hur 

samhället genererar skilda möjligheter för män och kvinnor.” (Kvinnors) kroppar har en social 

förväntan, med könsspecifika normer. Dessa normer betraktas inte som omöjliga att ändra på, utan 

mer att de olika könen blir beroende av olika ”genusrelaterade föreställningar”. Kvinnors situation 

anses alltid ha varit särskild och relativ, skild från männens, oberoende av kvinnans sociala 

bakgrund, då kvinnor anses få en begränsad handlingsfrihet i jämförelse med männen. Situationen 

är ”samhälleligt skapad och upprätthålls av lagar, seder, institutioner, och denna situation påverkar 
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kvinnans medvetande, uppträdande och tankesätt.” (Ekström 2002:18ff) Jag tar inspiration från 

dessa idéer, men trots att kvinnors situation ses som speciell, ses den i en intersektionell dager, d.v.s. 

att den samverkar med exempelvis klass och ålder.

Hos Edfelt återkommer tankar om ensidighet, som i denna kontext handlar om en ”utpräglat 

feminin och determinerad livssyn”. Andra skriver om hur hennes ”kvinnlighet aldrig förnekar sig”, 

och hon omnämns som ”skarpsinnig kvinnopsykolog”, och sägs ha ”feminint säker intuition”. 

Överlag tillskrivs hon en rad speciella egenskaper just för att hon är kvinna. Hon anses representera 

ett kvinnligt sätt att se på världen, som underförstått skiljer sig från ett manligt, och hon anses 

förmedla en kvinnlighet. Kontentan är att hon som kvinna ofta kommer från en speciell situation, 

får representera någonting som inte är norm; hon är en av ”de andra”, som inte representerar en 

helhet om det inte som exempelvis ovan, vägs upp av hennes skicklighet. 

”De andra” omges stundtals av epitet som betecknar något positivt: ”skär”, ”flickdröm”, ”kysk”, 

”förtjusande naiv”. Således kan ”de andras” (kvinnors) situation även ha positiva innebörder, trots 

att de på många sätt avviker från normen. Kanske kan det röra sig om en romantiserad 

exotiseringseffekt, då det sätts i kontrast mot ”livets träckbemängda mull”. ”Flickdrömmen” 

framstår som nästan överjordiskt skimrande, och dess motsats får representeras av något brunt, 

smutsigt, verklighetsnära.

Knutpunkter som ”vegetativ” och ”naturbunden” dyker upp i samband med beskrivningarna av 

romankaraktären Angela. Gång på gång syns kopplingar mellan den form av kvinnlighet Angela 

representerar, och naturen. Då kanske manlighet implicit kopplas mer till kulturen. Hos Edfelt ter 

sig också ”den kvinnliga världsbilden” som mer evig, medan männens världsbild är mer 

föränderlig, kulturbunden. I denna evigt feminina världsbild kopplas erotik till kvinnors liv, kanske 

som en del av någon förmodad mystisk, romantisk, exotisk naturkraft, som ur ett manligt perspektiv 

förefaller att tillhöra ”de andra”. 

Johnsons berättelse vittnar om att kvinnor ses som ”de andra”, där kvinnliga författare utgör ett eget 

sällskap, som bedöms sinsemellan, och inte nödvändigtvis jämförs med manliga kollegor. Det 

”skandalösa” anses också ligga i att så öppna böcker skrivits av en kvinna, som om det enbart skulle 

vara män som kan eller bör göra det. En begränsning för kvinnliga författare alltså. Samtidigt finns 

det marker som kvinnor, i egenskap av att vara ”de andra” kan beträda, dit inte männen anses kunna 

gå: ”kvinnors drifter och drömmar” ur ett kvinnoperspektiv, eller ”sanningen om kvinnorna”. En 
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”sanning” som kan vara obekväm eller hotfull för männen. von Krusenstjernas könstillhörighet kan 

därför ses som ett hinder, men även en möjlighet, för hur fritt hon kan röra sig i sina skildringar. 

Enligt min förförståelse angående stora berättelser om trettiotalet, var män och kvinnor mindre 

jämställda än i stora berättelser om dagens samhälle. Att vilja lyfta fram komplexiteten, också de 

möjligheter von Krusenstjerna hade som kvinna, är därmed inte ett sätt att försöka förringa de 

genomgående begränsningar och förtryck som syns både i materialet och i min egen förförståelse. 

”Kärlek” är ett ord som dyker upp med olika associationer. Enligt Boye skildras den uppriktigt, ses 

som en positiv tillgång i böckerna. Hos Harrie framstår den som motsägelsefull, ett ord med så 

många associationer att det måste problematiseras. Hans svar är mer ”teoretiska diskussioner”; 

konsekvens efterlyses. Detta kan kontrasteras mot Sprengels ovan nämnda yttrande om von 

Krusenstjerna: ”hon är komplett ointresserad av teori och aldrig skriver annat än efter iakttagelse 

eller på intuition och instinkt”. Det rör sig således om en dikotomi mellan teori och intuition, och 

beroende på vad som värderas högst ses det ena alternativet som riktigare än det andra. För von 

Krusenstjerna själv verkar kärleken framstå i en känslosam dager. Kanske så känslosam att det är tal 

om irrationalitet, då hon menar att kvinnor som verkligen älskar klassas som sinnessjuka. Detta kan 

ses som ytterligare ett steg från en teorimedveten (kulturell?) kärlekssyn, då kärleken istället 

framstår som en obeveklig naturkraft, och sätts i relation till en svensk definition av sinnessjukdom. 

Kritiken är både på ett etniskt plan, mot ett förmodat svenskt synsätt, och mot de ”normalas” försök 

att peka ut individer som avviker från normen. Med tanke på att von Krusenstjerna varit inlagd på 

mentalsjukhus, är det inte omöjligt att hon solidariserar med dessa. 

Familj (och klass)

Karin Boye kallar romancykeln för ”en sedesskildring från vår tid”, och drar utifrån böckerna 

slutsatsen att ”Sederna äro stadda i upplösning”. ”Familjeinstitutionen är stadd i upplösning och 

med den hela det moralsystem, som kristalliserats ut kring den. Kravet på kvinnans kyskhet före 

äktenskapet och på båda makarnas trohet inom äktenskapet /.../ äro föreställningar som långsamt ha 

mist sin forna makt.” Detta gäller inte bara ”ett litet begränsat aristokratiskt skikt ”ett ruttnande 

borgerskap”, den har mer vidsträckt giltighet.” Hon talar om en rädsla, för ”reaktionen är här!”, och 

en ”kulturkamp”, en frigörelse från gamla tabun om vad man får och inte får uppmärksamma. En 

kulturell reaktion anses alltid baseras på en social revolution. 

För att bibehålla den gamla, kring familjekärnan utkristalliserade sexualmoralen, måste vi återvända 
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till ett förindustriellt produktionssystem /.../ då skulle programmet visserligen med största säkerhet 
vara ogenomförbart, men det skulle åtminstone ligga något förnuft i resonemanget. I stället vänder 
man på orsak och verkan och tänker sig, att den dåliga moralen (som samhällelig företeelse!) beror på 
att moraliskt dåliga författare skriva böcker om moralisk dålighet, så att om man bara kunde få dem att 
låta bli det, så behövde ingen vara rädd för den stora stygga vargen. 

Denna reaktion anses främst handla om ett ”öppet språk på det sexuella området”. Boye menar 

också att ”samhällsklassernas ingripande i varandra är inte antytt annat än då det gäller erotiska 

förbindelser.” (Sprengel 1935: 9ff)

Ledaren ”Gift” i ”Svenska Morgonbladet” är upprörd över främst Boyes anmälan, vilken antas:

/.../ slå ett slag mot den kristna moralåskådningen, mot familjeinstitutionen och för sexuell 
lössläppthet. /.../ (”Fröknarna von Pahlen”, egen anm.) ägna stort intresse åt sexuella abnormiteter och 
i övrigt förkunna den fria kärlekens evangelium på ett skrämmande sätt. /.../ Med äckel och vämjelse 
iakttar man den belåtna självgodhet, varmed dylik steril, fadd, arm, reaktionär och jämmerlig 
”visdom” utbasuneras som höjden av modern radikalism! /.../ Det är beklämmande att se kvinnor på 
detta sätt plädera för familjelivets upplösning. Det är naturvidrigt, och det är samhällsvidrigt, så visst 
som det är sant, att samhället icke kan bestå utan den fasta grundval, som utgöres av goda hem och 
familjer, grundade på basis av trohet och ansvar. (Sprengel 1935: 24ff)

I ett brev från Fredrik Ström, skrivet strax innan Boyes anmälan, skrivs det också om hur 

”Fröknarna von Pahlen” är ”en av vår tids största samhälls-, tids-, och sedesskildringar”, och hur 

von Krusenstjerna ”vill skildra en härskande samhällsklass och ett samhälle, statt i upplösning, 

förfall och kaos, samt en tid i konvulsioner och en döende värld, på grund av sanningens befallande 

makt även tvingats att avslöja tidens sedliga förhållanden är självklart.” (Sprengel 1935: 7)

Under rubriken ”Kvinnoröster” i Sprengels antologi yttrar Moa Martinson: 

När jag läst första bandet (det första bandet utgivet på Spektrum, egen anm.) tänkte jag så här: – Ack, 
vad är det mer med det här? Förbaskade överklasskäringar, de har inget muskelarbete och så slår de 
sig på horeri /.../ Så tog jag itu med andra bandet och Ni vann på mig mer och mer. Att vara kvinna är 
och förblir sannerligen en tragedi /.../ Sådana hjältinnor som Angela, som tar ett barn som det bör tas, 
sådana finns tusen av i min klass. Över- och medelklass tycks ha avancerat långt i hyckleri och feghet. 
När arbetarkvinnan begår abort, gör hon det för brödnödens skull i de allra flesta fall, ”dygden” är inte 
så utbredd ännu bland arbetsfolk, gudskelov! /.../ Ja, man kan ju tycka att när människor har allting av 
denna världens goda och så är till den grad stupida, elaka, ytliga, tanklösa, förstörda till fysik och 
sinne, tafatta inför livet, fega, svanslösa hundar, snåla, idioter, sterila as, som låtsas en drift de inte har, 
ja jag menar, de kan gärna gå åt helvete. Det är dock den klass Ni skildrat som är angelägen att bevara 
lagarna, som betalar skatt till armé och kommun och kyrka, som noga iakttar yttre seder och bruk, som 
går i kyrka och tar nattvarden!!! Kära Agnes von Krusenstjerna, det är ingenting att göra med dem 
annat än rota ut dem, och Ni släcker Eder brinnande själ genom att offentligt kämpa för sund, fri 
kärlek i deras förpestade läger. Er roman är värd spridning, om något i mitt brev duger för 
offentliggörande, så gärna. Än en gång tack, Hoppas vi råkas. (Sprengel 1935: 155ff)
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I ”Ny Dag” kan man under rubriken ”Sedeskildring från den härskande klassen” läsa:

Agnes von Krusenstjernas författargärning är föga bekant bland Sveriges arbetare. Men hon hör till det 
lilla fåtal svenska författare som är värda att uppmärksammas /.../ en frisk och av verkligt 
konstnärskap buren skildring av den svenska härskarklassen, som visar att den är rutten ända in i 
märgen. Agnes von Krusenstjerna känner sannolikt icke arbetarklassen och dess liv, men hon känner 
den klass som regerar här i landet. När hon tecknar porträtt från dessa kretsar, är det vanligen inte 
särdeles vackert, men allt tyder på att det är modellen likt. (Sprengel 1935: 203f)

”En sedesskildring” där ”familjeinstitutionen är stadd i upplösning”, en ”reaktion” och 

”kulturkamp”. Boyes högtidliga formuleringar är slagkraftiga, då hon utifrån dessa konkreta 

romaner yttrar sig om abstrakta samhällsföreteelser. Böckerna blir till en spegling av politiska och 

sociala faktorer, och används som bevis på att stora sammhällsförändringar är på gång. Det görs en 

skillnad mellan kulturella och sociala företeelser, då kultur får en mer snäv betydelse, som mer 

betecknar kulturella konstformer. De är dock intimt förenade, då det sociala anses föregå det 

kulturella. Ovan nämnda formuleringar kan ses som knutpunkter, direkta handlingar som har som 

funktion att väcka känslor, då högtidligheten riktar sig till människor emotionellt. Boyes berättelse 

har nämligen ett politiskt syfte, hon vill övertyga, öppna människors ögon.

Hos Martinson finns hela tiden klassfrågor med som bakgrundsfond, men de konkurrerar med 

frågor rörande kön, då det trots dikotomin mellan över- och underklasskvinnor finns idéer om en 

kvinnlig gemenskap som sträcker sig utanför klassgränserna. Olikheterna mellan klasserna betonas 

starkt; en arbetarkvinna ”tar sitt barn som det bör tas”, vilket inte ter sig lika självklart för en 

överklasskvinna. Abortfrågor antas handla om olika saker beroende av klasstillhörigheten. 

Underklasskvinnorna framstår i en jordnära dager, de gör saker för ”brödnödens skull”, medan 

överklasskvinnorna verkar vara längre från ”verkligheten”, kanske en verklighet Martinson 

representerar från sitt underklassperspektiv. Överklassen framstår i Martinsons uppretade och bittra 

tonläge som sämre, de är ”fega och hycklande”, kanske delvis på grund av att de inte anses behöva 

bry sig om ”brödnöden”. Det anas en avundsjuka, kanske inte direkt mot överklassen, den döms ju 

ut med grova ordalag, utan mot att de anses privilegierade, får mycket gratis. Det bittra fördömandet 

kan vara riktat mot det förmodade missbruket av dessa privilegier. Att lyfta fram överklassens 

förmodade hyckleri blir ett angrepp och försvar från en underklassposition, ett sätt att peka ut 

överklassen som ”dom”, och tillskriva dem negativa egenskaper. Kanske en respons till ett 

strukturellt förtryck som överklassen enligt många stora berättelser utövade under denna period. 

Dikotomin över- och underklass är dock inte absolut; von Krusenstjerna själv, och hennes kamp mot 

det förmodade hyckleriet hyllas, trots att hon är adlig. I ”Ny Dag” återkommer fördömandet av 
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överklassen, men i egenskap av att vara överklass anses von Krusenstjerna veta vad hon skriver om. 

Överklasskildringarna ”visar att den är rutten in i märgen”, vilket speglar stora berättelser om 

överklassens ”dekadens” eller ”degeneration”, och kan använda som bevis för något skribenten 

troligen redan är övertygad om. 

Moral

”Ordet moral måste först och främst betecknas som meningslöst, försåvitt det skall tänkas innebära 

en allmänt godtagen handlingsnorm, ty den officiella moralen är blott och bart en konjunktur, om 

vilken ingenting annat kan sägas än att den oupphörligen skiftar.”, menar Gunnar Ekelöf, och pekar 

på mer konstanta moralkoder, som att inte stjäla eller mörda, men anser samtidigt att synen på detta 

kan variera. Den ”officiella moralen är hänsynslöst relativ, fullständigt beroende av läget på 

hedersmarknaden och dessutom olika för samhällsklasserna /.../ den är med andra ord en ren affär.” 

Han skriver cyniskt: ”För ”moralens” skull offras det personliga på samma sätt som den levande 

människan offras för statens ”välfärd” /.../”. Hans svar blir att det bara finns en riktig moralisk 

attityd; att ”söka vara sig själv”, då den ”personliga sanningen” är viktigast. 

Det personliga blir alltså, när det är som djupast och ensammast, identiskt med det 
allmänmänskliga /.../ på så sätt är konstnärens kamp social – trots sin enslighet. /.../ Därav är det helt 
naturligt att konsten – nota bene den äkta konsten – alltid blivit motarbetad av de naiva, dumma, 
hycklande eller bestuckna: den är ju personlig, den är ju moralisk. (Sprengel 1935: 47ff) 

Sven Stolpe fortsätter: ”all moral som icke vilar på respekt för sanningen är omoral.” (Sprengel 

1935: 63)

”Den gamla diskussionen om diktning och moral, om vad författaren med hänsyn till den allmänna 
moralen har rätt att skriva och förläggaren rätt att trycka, har denna vår ånyo rörts upp i vårt land. Den 
reaktionära opinionen, som naturligtvis icke är helt oinspirerad av den politiska reaktionen på 
kontinenten, närmast Tyskland, har bland annat tagit sitt uttryck i en masspetition till regeringen från 
studerande ungdom, vari den moderna svenska skönlitteraturen stämplades som i stor utsträckning 
sedesfördärvande. För att få problemet vederhäftigt belyst har redaktionen av Bonniers Litterära 
Magasin vänt sig till ett antal kulturpersonligheter med anhållan om ett uttalande och har erhållit 
nedanstående svar.” 

Så går det att läsa i en enquête om ”Diktning och moral” i ”Bonniers Litterära Magasin” Ivar Harrie 

är en av dem som kommer med svar, och menar att: 

Oberoende av alla moralfilosofiska teorier kan det konstateras, att det är mot tre företeelser som 
människorna reagera med den indignation som kallas moralisk, nämligen: mot tarvlighet, det vill säga 
lögn och svek av beräkning; mot ondska, det vill säga njutning av att utföra våld och tillfoga skada 
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eller plåga; mot dumhet, det vill säga förstockelse mot klara skäl och framlagda fakta. I alla diktning 
ingår en protest mot dessa företeelser /.../ Därför är all dikt, liksom all annan konst, i sig en moralisk 
handling, under det all beräknande imitation av dikt faller under moralisk fördömelse. 
Ordsammanställningen ”diktning och moral” rymmer icke något problem. Den nu aktuella agitationen 
gäller i själva verket ett problem som icke har något med moral att skaffa, nämligen i vad mån och på 
vad sätt dikten har att ta befattning med könslivets företeelser. Bakgrunden har varit det livliga intresse 
varmed litteraturen sedan något årtionde ägna sig åt att dra de länge tabuerade sexuella livsyttringarna 
fram i medvetenhetens ljus /.../ Denna litteratur har kunnat framkalla övermättnad, särskilt hos det 
yngsta släktled som icke varit med om föregående epoker. Å andra sidan ha de, som vant sig in i 
tabuperiodens associationer mellan sexualliv och skumrask med dålig luft, haft svårt att hålla den 
sexuellt intresserade dikten i sär från den dem välbekanta, under alla perioder blomstrande 
pornografiska industrien. Dessa stämningar ha nu tagits i tjänst av de makter inom samhällslivet, som 
överhuvud äro fientligt inställda mot diktningens, liksom mot forskningens, rörelsefrihet. Den aktuella 
agitationen dirigeras av dessa makter. De allmänt hållna, starkt känslobetonade teser som agitationen 
rör sig med, ha ingen mening, om de icke i sista hand åsyfta att återinföra tabuering av sexuallivets 
företeelser och problemer och, i samband därmed, lägga in under moralisk fördömelse den dikt som 
medkännande behandlar sexuella föreningar och konflikter annat än inom det monogama äktenskapets 
institution. De former som agitationen har tagit – exempelvis masspetitioner till statsöverhuvudet – ha 
ingen mening, om de icke i sista hand åsyfta ett övervakande genom statsmaktens organ av att 
sexualtabut hålles i helgd. Som alternativ ställes i fråga en påtryckning på förläggare och kritiker att 
förhindra utgivandet respektive motarbeta spridningen av diktverk som bryta mot tabut. Även detta är 
censur. /.../ En kritiker måste, synes det mig, anse sig moraliskt förhindrad att taga hänsyn till dessa 
påtryckningar vid sina försök att bedöma om en bok är diktverk eller inte (Sprengel 1935: 186ff) 

I Ekelöfs berättelse definieras moral i sig som ”meningslöst” om det saknar en ”allmänt godtagen 

handlingsnorm”. Han skiljer mellan en officiell och en personlig moral, då den förstnämnda ges 

negativa konnotationer. Den ingår i sammanhang där moral blir förhandlingsbart, 

konjukturberoende och krasst, och kan användas i mindre nobla syften. Denna officiella moral kan 

ses som kulturbunden, då den blir föränderlig, i motsats är den personliga moralen som ter sig mer 

evig, då den ”personliga sanningen”, en människas inre, enligt Ekelöf också är del av det 

allmänmänskliga. Detta kan relateras till naturen, då det anas (snudd på religiösa) berättelser om 

sanning, livskraft, eller oförstörda naturliga instinkter, som värderas högre än den officiella moralen 

(kulturen). Därmed blir hos Ekelöf konstnärers kamp bara till synes ”enslig”. De är också är del av 

en social kamp, där de enskilda individerna endast är små delar av något större; en naturlig och 

genuin ”livskraft” eller dylikt. Då blir det meningsfullt att se det kulturella som hotande, då det kan 

vara mindre äkta och kan förkonstla eller undertrycka det naturliga. Därmed uppstår en önskan om 

något naturligt och rent; en kamp mot allt (kulturellt) förkonstlat. En önskan Stolpe verkar dela.

Pahlenfejden sätts av ”Bonniers Litterära Magasin” i relation till ”den gamla diskussionen om 

diktning och moral”, som anses handla om vad som får skrivas, och vad som får tryckas. Även 

Sprengel gör denna koppling, då han som bilaga i kritikantologin har medtagit två artiklar från 

1880-talet, rörande dessa ”diskussioner”. Det ses även som berättigat att relatera fejden till andra 

politiska och sociala faktorer, såsom läget i Tyskland. Fejden får alltså olika innebörder beroende på 
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mot vilken bakgrund den ses.

Hos Harrie ses all konst och dikt som en kamp mot tarvlighet, ondska och dumhet, varmed de blir 

moraliska handlingar. Det verkar dock finnas en oäkta konst, som enbart imiterar det genuina, och 

därmed är moraliskt förkastlig. Hans retorik är slagkraftig och auktoritär, och hans berättelse 

framstår som en allmänmänsklig självklar sanning. Detta beror delvis på hans säkra framtoning, och 

användning av tydliga dikotomier. Det finns en äkta och en oäkta moral, inga ytterligare argument 

nödvändiga. ”Agitationen” handlar enligt honom självsäkert dessutom inte alls om moral, utan om 

hur dikten behandlar ”könslivets företeelser”. Hos Harrie framstår associationer mellan ”skumrask” 

och ”pornografi”, och sexualitet, som förlegade åsikter, som i denna ”agitation” representeras av 

”dom” som med ”känsloladdade teser” vill införa sexualtabun och censur. ”Dom” trivialiseras 

därmed, och deras känslosamhet används mot dem. Den sexuellt orienterade litteraturen anses 

kunna skapa ”övermättnad”, men framstår inte som hotande i övrigt. Hans argument får mening om 

frågor om censur står i centrum, för det är denna censur som blir hotande. Det framstår som en 

rättighet för författare att skriva om vad de vill, så länge det är tal om äkta konst. Det blir då också 

en skyldighet för kritiker att främst bedöma konstfullheten. 

”Dekadans, degeneration, perversitet”

”Dekadans, degeneration, perversitet – dessa tre substantiv, kanske i de flestas öron de starkast 

utdömande svenska språket äger, skulle väl den allmänna litterära opinionen vara hågad att sätta 

som sammanfattande rubrik över Agnes von Krusenstjernas författarskap.”, menar Gunnar Brandell. 

(Sprengel 1935: 137)

Just i dessa dagar har man ju sökt blåsa upp en av dessa anti-”pornografi”-stormar med rop på censur 
mot de mest himmelsvitt skilda ting /.../ s.k. osedlig skönlitteratur huller om buller. Om herrar och 
damer zeloter bara ville vara snälla att först definiera orden pornografisk och osedlig så att man kunde 
få veta, vad det är frågan om! Skulle man inte till dess kunna komma överens om att det avgörande 
kriteriet är syftet? /.../ ett krasst spekulerande i till exempel ungdomlig lystnad” eller ”ärligt och 
allvarligt upplysande, psykologiskt eller konstnärligt. /.../ Med hänsyn till hur bedrövligt få det är, som 
fattar denna fundamentala skillnad, måste det livligt beklagas, om ett i och för sig säkerligen lojalt 
intresse för folkmoralens höjande skulle av oklart känslotänkande ge sig in på obehörig mark. 

Så menar lektor Allan Bergstrand, och det råder få tvivel om vilket syfte han själv ser: ”Agnes von 

Krusenstjerna har sett med vakna ögon, och hon har skildrat vad hon sett”. Han anser därtill att 

incestskildringarna är lite ”svårsmälta”, men relaterar i ett legitimerande syfte till litteratur; ”Kung 

Fjalar” och ”Konung Oidipus” som båda berör ”blodskam”, och stöder sig på ”vissa tidningsnotiser 

då och då”, som visar att denna företeelse existerar även i samtiden. (Sprengel 1935: 110ff)
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Det står diktaren fritt att dikta som honom lyster, att forma människor som ha rotfäste i det dekadenta 
och perversa, men han kan ej skapa ett helgjutet verk om sexualiteten göres till skildringens enda 
föremål. Agnes von Krusenstjerna har möjligheten att skapa ett helgjutet verk. De senaste delarna av 
romancykeln Fröknarna von Pahlen pekar i den riktningen. Därför vore det orätt mot författarinnan 
och mot oss själva om vi akademiker avfärdade henne med en axelryckning, och utdömde hennes 
romaner olästa såsom sedlighetssårande eller erotiskt sensationsbetonade. von Krusenstjerna kämpar 
icke mot väderkvarnar, hon hämtar icke sitt stoff ur tomma luften /.../ hon vill något /.../ hennes böcker 
äro till sin inre tendens en protest mot den sexuella abnormitet och det neurosskapande dagdrivarliv 
som otvivelaktigt florera inom vissa kretsar. 

Så går det att läsa i ”Gaudemus, officiellt organ för Stockholms Högskolas studentkår”. (Sprengel 

1935: 126) Elmer Diktonius ser det som att en anledning till att ”Fröknarna von Pahlen” bemötts 

mindre bra är att det är det moraliska förfallet i nutidens samhälle som skildras ”si det är tabu”. Han 

menar dessutom att det inte går att neka till hur väl von Krusenstjernas skildringar ”överensstämmer 

med sanna förhållanden”, och fortsätter: ”Bättre att skåda perversiteten i ögat, blotta dess 

psykologiska grunder, då får man rätta greppet på det sjukliga, ser hälsans väg öppna sig.” 

(Sprengel 1935: 93)

Är verkligen sanningen om alla möjliga illaluktande avfallsprodukter från det dekadenta 
njutningslivets domäner av något särskilt värde att bli förtrogen med? Tänk exempelvis på de där 
romanerna av Agnes von Krusenstjerna som till och med Bonniers vägrade att ge ut, tydligen därför att 
de för mycket rotade (sic.) i abnormiteter på det sexuella området (exempelvis kärlek mellan kvinna 
och kvinna). Kan någon människa säga, vad intima skildringar av dylika abnormiteter ha för legitim 
uppgift i en för kreti och pleti avsedd, för alla tillgängliga roman? Dylika abnormiteter må 
läkarvetenskapen syssla med; läkarna varna ju för publika skildringar om sjukliga företeelser av denna 
art, enär erfarenheten lärt, att latenta och slumrande böjelser i abnorm riktning lätteligen kunna bli 
medvetna och få näring genom dylika skildringar. Talet om, att bara en bok skildrar sanna förhållanden 
har den en uppgift att fylla, om den för övrigt håller måttet ur litterära synpunkter, är nog ganska 
vilseledande. (Sprengel 1935: LXXVII) 

Sprengel replikerar dessa åsikter som yttras i ”Svenska Morgonbladet” : ”/.../ ifrågavarande 

”sjukliga företeelser” äro till den grad vanliga, att knappast någon kan undvika att komma i beröring 

med dem i levande livet. Naturligtvis är det då en fördel att på förhand veta vad saken går ut på, och 

naturligtvis gäller detta särskilt ungdomen.” (Sprengel 1935: CX) Sprengel fortsätter att försvara:

Möjligheten att ”slumrande böjelser i abnorm riktning” kunna väckas av skildringarna i en roman är 
däremot endast teoretisk, ty i verkligheten blir det alltid de redan vakna levande som väcka dem. 
Någon näring kunna de omskrivna böjelserna i alla händelser icke finna i skildringar som de här 
ifrågavarande, eftersom de icke äro av den arten utan av den rakt motsatta. Bevis nog är att de 
framkallat mest indignation just inom de homosexuellas läger samt inom de ”kristliga” 
sedlighetsivrarnas, vilka ligga dessa så snubblande nära – av antydda skäl och inte bara därför att 
Sodom allra först är beskrivet i Bibeln, vars läsning sålunda också ”lätteligen” skulle kunna medföra 
väckandet av perversa böjelser. De ha också framkallat missbehag inom alla de ”radikala” och 
”moderna” läger, där man styvt håller på att t.o.m. de många av förvärvsbegär eller narraktighet 

43



simulerande homosexuella ständigt måste tagas på blodigt allvar. /.../ ”Beträffande ”blodskammen” 
mellan syskon veta alla erfarna att denna under kanske årtusenden varit sed och tradition och sedan 
åtminstone ganska vanlig såsom återfall samt fortfarande icke är sällsynt. /.../ Att det alltid vimlat av 
”lustvisare” och s.k. satyrer, som även antasta minderåriga, runt om i våra städer och våra bygder, av 
sadister och perversa barnplågare av båda könen i våra skolor och uppfostringsanstalter, av tusen andra 
abnormiteter i hela landet, utgör ingen hemlighet för någon, men det betraktas icke som fint att tala om 
det /.../ Men när vår litteratur någon enstaka gång, och så utomordentligt sällan, i växling av satir och 
allvar vill litet ingående sysselsätta sig med något som hetes tillhöra ”livets nattsida”, men ofta tilldrar 
sig i fullt dagsljus och eljes i skymningens muntra maskerad, då anses detta icke för en legitim uppgift. 
/.../  Och hur kan det komma sig att dessa ”kristna” då fylla sina eländiga ”kristna” smutsblad med 
injurier mot författarna, vilkas böcker de samtidigt tydligt visa att de icke ha läst, och hur kan det 
komma sig att deras smutsartiklar ofta nog tillsändas de så kristligt bakdantade författarna i urklipp, 
försedda med radanteckningar bestående i obscena ord? Finns det något slags hemlig samhörighet 
mellan de ”kristna” och de skändliga? Äro de möjligen mycket nära besläktade? Äro de kanske i grund 
och botten av ”samma sort”? (Sprengel 1935: CXVff)

Karl Otto Bonnier skriver till von Krusenstjerna att: ”Men just därför, att jag har en så stor 

veneration för Er begåvning, är det som jag med sorg konstaterat Er sjukliga lust att behandla 

perversa undantagsfall och icke mindre Er lust att så detaljerat skildra erotiska scener, vilka man – 

även utan något slags pryderi – måste bannlysa ur litteraturen.” (Sprengel 1935: 1).

Bergstrand efterlyser definitioner av ord som ”pornografisk” och ”osedlig”, då han undrar vad 

diskussionerna egentligen handlar om. Han gör en egen definition, där syftet, ”krasst spekulerande” 

eller ”upplysande, psykologiskt eller konstnärligt”, får avgöra vad som är pornografiskt och 

osedligt. Han talar om en fundamental skillnad, en gräns som retoriskt ter sig klar och berättigad. 

Det kan delvis bero på de trivialiserande, fördömande och raljerande ordalag han omger de 

oliksinnade med. Det är ”bedrövligt” att de inte ”fattar”, och de är ”känslotänkande”. Inlägget 

vittnar om ett hyllande av att rationellt diskutera, vilket kan förstås som ett sätt att ta avstånd från 

känslomässiga aspekter, vilka verkar värderas lägre. von Krusenstjerna har rationellt ”sett vad hon 

sett”, och det ska hon ha rätt att förmedla. Det relateras till annan litteratur, som bevismaterial, en 

intygan om att även det ”svårsmälta” kan skrivas om.

I ”Gaudemus, officiellt organ för Stockholms Högskolas studentkår” ses det som en rättighet för 

diktare att ta upp även det ”dekadenta och perversa”, även om detta ej bör överbetonas, då verket 

inte blir ”helgjutet”, inte lika mycket konst. ”Sedlighetssårande” och ”erotiskt sensationsbetonade” 

ställs mot en förmodat genuin protest mot ”sexuella abnormiteter” och ”neurosskapande 

dagdrivarliv”. Denna förmodade genuinitet ger von Krusenstjernas skrifter en högre legitimitet. 

Igen handlar det om att det måste finnas en genuinitet och riktighet i hennes iakttagelser för att det 

ska finnas fog för dem. Ifall allt var sprunget ur hennes fantasi, skulle dessa ”perversiteter” således 

inte vara acceptabla att skriva om. 
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Hos Diktonius får fejden mening i ett tidsperspektiv; det ses som tabu att skildra samtiden. Implicit, 

hade hon skildrat historien hade det varit mer acceptabelt, då kritiken kanske inte träffar levande 

människor lika direkt. Även här talas det om huruvida hennes skildringar ”överensstämmer med 

sanna förhållanden”, för kanske har de inte samma moraliska belägg annars. Diktonius har också 

botemedlet mot perversiteten; skåda den i ögat och blotta den. Den ses som något dunkelt, som kan 

bekämpas genom öppenhet, vilket skapar en ”hälsans väg”. Detta kan jämföras med livsåskådningar 

i denna debatt, som handlar om hur livet ”egentligen” är ständigt uppfyllt av hotande och mörka 

aspekter. I detta sammanhang framstår istället hälsan som ljuset, det mest ”egentliga” och sanna, 

som med ett öppet och korrekt behandlande är det som lyser igenom.

I ”Svenska Morgonbladet” blir den känslomässiga insändaren begriplig om de ”feelings” skribenten 

yttrar ses som delar av indignerade och hotade ”emotions”. De dekadenta abnormiteterna fyller 

ingen positiv funktion, utan framstår endast som farliga; de kan leda till ännu mer abnormiteter. 

”Läkarvetenskapen” blir retoriskt effektiv i att legitimera berättelsen, då medicinska diskurser ofta 

kan ha en stark ställning. Denna ”läkarvetenskap” tillhör alla och ingen, då det inte hänvisas till 

någon faktisk individ eller institution. Att sanningsskildrande böcker har en uppgift, avfärdas utan 

fler argument än ”läkarvetenskapen”, och att de nog ”är ganska vilseledande”. Artikeln fokuserar, 

om än underförstått, på författarnas skyldigheter inför läsarna, snarare än deras rättigheter att fritt 

skildra sanningen. Det handlar inte om huruvida von Krusenstjerna verkligen skildrar sanningen 

eller inte, utan sanningen upplevs så smutsig att den inte bör spridas. 

Sprengels formuleringar vittnar om att dylika meningssammanhang är nonsens för honom. 

Beskrivningar av ”sjukliga företeelser” ses inte som reella hot, utan som möjligheter till att kunna 

hantera dem, då de finns i det ”levande livet”, ligger på ett teoretiskt plan, och saknar bevis. Hans 

kritik är hätsk, paralleller dras mellan homosexuella och ”kristliga sedlighetsivrare”, och ”kristna” 

och ”de skändliga”. I en spydig ton talas om hur Bibelns Sodom också skulle kunna väcka 

”perversa böjelser”. Denna försvarsinställda argumentationsteknik är fylld av ”feelings”, såsom 

indignation. Som del i större ”emotions” där de blir begripliga, kan de även ha som uppgift att 

väcka reaktioner, och kan ses som ageranden som stämmer överens med hur indignerade människor 

bör uppträda i dylika sammanhang. 

Hos Bonnier kritiseras också von Krusenstjernas ”perversa” skildringar, men inte av samma 

orsaker. I hans sammanhang är det istället de sjukliga associationerna och detaljrika erotiska 
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skildringarna som utgör ett problem. Genom att hävda att dessa åsikter inte är sprungna ur ”pryderi” 

ges hans berättelse en större legitimitet, då det perversa och sjukliga blir så allvarligt, att de framstår 

som berättigade att reagera mot, även för de opryda. Hans sakliga ton kan sättas i kontrast mot de 

ovan nämnda indignerade reaktionerna, och även om upprörda känslomässiga inlägg kan vara nog 

så effektivt retoriskt sett, så blir även detta myndiga, säkra och samlade uttryckssätt övertygande.

Välborna Fru Agnes von Krusenstjerna. Vi ha med stort intresse tagit del av Eder roman ”Förälskade 
par” (titeln lyder egentligen ”Älskande par”, egen anm.) och tillåta oss härmed hemställa, att Ni ville å 
oss överlåta uppföranderätten till sagda berättelse genom filminspelning här i Sverige samt i 
Frankrike. Det är ett flertal scener, som synas oss särdeles ägna sig för filmatisk behandling, vi tänka 
närmast på förförelsescenerna. Vi förfoga sedan hösten över drivna skådespelare i genren. Tilläggas 
kan att klubben är flitigt använd, då det gäller att genom arrangerade äktenskapsbrott utverka 
äktenskapsskillnad åt äkta makar. Klubbens specialitet är eljes som torde vara Eder välbekant 
nakenscener med djurinslag ävensom samlag mellan närskylda, såsom mor och son eller far och dotter 
eller mellan kontrahenter av vitt skild ålder. Jämväl illusoriska tidelag kunna effektueras. Genom 
ljudfilmsanordningar äro vi i tillfälle att återgiva lämpliga läten. Parningsrop med 
sirénackompanjemang. Ett besök å vår officin vore oss mycket angenämt. Medtag gärna Er man! 

”Prov på ett anonymt brev från nazisthåll” kallar Sprengel detta hätska påhopp på von 

Krusenstjerna. (Sprengel 1935: 32f) Inlägget präglas inte av den upprördhet eller moraliska 

indignation som finns i många andra inlägg mot ”Fröknarna von Pahlen”. Istället rör det sig om 

synnerligen stark satir. Genom att leka med genregränser och på ett uppenbart sätt göra tvärt emot 

vad som förväntas i ett dylikt meningssammanhang, lyser kritiken fram mellan raderna. Sakligheten 

kan dock ifrågasättas, då ett dylikt framställningssätt blir ett direkt personangrepp, istället för att på 

ett resonabelt sätt försöka skapa en dialog.

Summering

De sex delrubrikerna ovan representerar olika värden jag menar framkommer i fejden. Det ses som 

värden att ha en konstnärlig skicklighet; att kunna åstadkomma konst, och att söka och yttra 

sanningen. Yttrandefrihet och tryckfrihet framstår också som värden, på samma sätt som god moral 

är ett värde, trots att termen i dessa sammanhang är relativ. Det kvinnliga, att lyfta fram 

kvinnoperspektiv har också ett värde, precis som det anses finnas ett värde i de unga, som 

kommande generation. Underrubrikerna visar främst några viktiga knutpunkter i debatterna. 

DIFFERENTIERINGSPROCESSER 

I de små berättelserna syns olika differentieringsprocesser. Det finns små berättelser om klass, då 

von Krusenstjernas egen klasstillhörighet ses som relevant för hur hennes böcker ska förstås och för 
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vad hon ens kan skildra. Även de förmodade läsarnas klasstillhörighet blir del i förståelsen av vilka 

böckerna är skrivna för, och vilka som läser dem. Dessa små berättelser bär spår om stora 

berättelser om det klassamhälle som kan ha varit en realitet för många i 1930-talets Sverige. Det 

finns också små berättelser om estetik, hur von Krusenstjernas anses ha konstnärlig skicklighet eller 

inte, och huruvida hennes böcker är konst. Dessa bär spår av stora berättelser om vad som är konst 

och skicklighet. De små berättelserna handlar också om etnicitet; mot en bakgrund i ett ariskt ideal 

från Nazi-Tyskland förstås von Krusenstjernas skildring av judar. Företeelser i hennes böcker och i 

debatterna kring dem förstås också stundtals på ett speciellt sätt just för att de är svenska. Det finns 

också många små berättelser om ålder; då unga (läsare) kontrasteras mot gamla, vilket speglar stora 

berättelser om hur olika åldrar medför olika egenskaper. 

De små berättelserna om kön, om hur von Krusenstjerna i egenskap av att vara kvinnlig författare 

besitter vissa egenskaper, speglar stora berättelser där kvinnor sätts i ett dikotomiskt förhållande till 

män, och får representera ”de andra”, som exempelvis Simone de Beauvoirs teorier handlar om. 

Små berättelser där knutpunkter såsom ”dekadens” eller ”degeneration” dyker upp, kan ibland 

utifrån de meningssammanhang de ingår i, antas handla om homosexualitet. En möjlig spegling av 

30-talets stora berättelser angående sexuell läggning. Religion dyker också upp i några små 

berättelser, då vissa kristna grupper förses med (stundtals negativa) epitet. Dessa kristna sällskap 

med sina förmodade egenskaper, kan sättas in i större meningssammanhang där kyrko- och 

religionsfrågor blir begripliga. Slutligen till de små berättelserna om von Krusenstjernas 

erfarenheter av ”det patologiska området”, hennes ”erotomani” och ”monomani”, knutpunkter som 

ibland används som förklaringar till hennes skicklighet i att beskriva förmodat sjukliga företeelser, 

eller till varför hennes skildringar är så ”sjuka”. Detta kan ses mot en bakgrund av hennes mentala 

ohälsa, och som speglingar av stora berättelser om mental hälsa, då människor delas upp i grupper; 

friska (”vi”, som är normala och rätta) och sjuka (”dom” som är onormala och felaktiga). 

Utifrån ett intersektionellt perspektiv samverkar dessa differentieringsprocesser. Exempelvis pekas 

von Krusenstjerna ut som överklasskvinna, eller när hon anses vara en god kvinnopsykolog, då 

hennes egenskap av vara kvinna och av att besitta en psykologisk skicklighet kombineras. På 

samma sätt som det ibland talas om kristna ungdomar eller den degenererade överklassen, som kan 

anspela på homosexuella överklasskretsar. De samverkar inte bara som ordkombinationer, utan 

kanske oftare sida vid sida i samma resonemang. När differentieringsprocesserna samverkar, kan 

resonemangen bli kraftfullare, då det ofta är en antydan om att laddade diskussioner pågår. 

Samtidigt kan de också kan ta udden av varandra, och upprätta hierarkier. En kvinnopsykolog kan 

47



exempelvis vara ”lägre” än en psykolog (manspsykolog). En överklasskvinna kan vara ”högre” än 

en underklasskvinna, men inte nödvändigtvis ”högre” än en underklassman. Ovan nämnda 

differentieringsprocessers huvudsakliga uppgift är att skapa och upprätthålla skillnader mellan olika 

människogrupper, att dela in dem i ”vi” och ”dom”.

Flera av dessa differentieringsprocesser har en dubbel mening, både som differentieringsprocesser 

och som värden. Beträffande estetik speglas stora berättelser om värdet i konst och 

konstnärsskicklighet, då det framstår som ett värde för en författare/konstnär att leva upp till 

kulturens (samhällets) syn på vad som är konst. Även ålder fungerar inte bara som en 

differentieringsprocess, utan de unga tillskrivs ett värde i sig som en kommande generation. Det 

framkommer också ett värde i att lyfta fram ett kvinnligt perspektiv, i kontrast mot ett manligt. 

KNUTPUNKTER

Värdena kan även betraktas som återkommande knutpunkter i diskussionerna. Gränsdragningen 

mellan värde och knutpunkt är analytisk, och baseras på mina iakttagelser av materialet, vilka jag 

dock menar har en viss intersubjektivitet. De sex värdena ses som mer än bara knutpunkter, och 

förmedlar någonting mer tidlöst. Värdena har både emiska och etiska beteckningar. Alla värdena är 

dock analytiska kategorier, då exempelvis det analytiska värdet ”sanning” är en forskarkonstruktion 

från år 2009, medan ”sanning” i materialet härstammar från 1930-tal, och kan ha andra innebörder. 

De analytiska värdena är avsedda att betraktas som samlande beteckningar, dit många olika 

knutpunkter kan kopplas.  

Sherry Ortner gör en åtskillnad mellan summerande och utvecklande (elaborerande) symboler. De 

summerande anses vädja till känslor, medan de utvecklande snarare är ”ett redskap för att sortera 

känslor och idéer, göra dem hanterliga.” (Ehn & Löfgren 2001: 21f) Inspirerad av en dylik 

indelning, görs här en analytisk skillnad mellan knutpunkter som främst har en emotionell karaktär 

(lite som summerande symboler), och tematiska, som handlar om vissa teman. Denna 

gränsdragning är inte absolut, utan är mer en flytande gradskillnad. 

Beträffande sanning och konst och konstnärsskicklighet träder det fram relativt många tematiska 

knutpunkter, såsom: nyckelroman, psykologiskt skarpsinne, realism, naturalism, hänsynslöshet, 

öppenhet, mod, djärvhet och skicklighet. Det framkommer lite mer emotionella inlägg när 

författares rättigheter, och frågor om yttrandefrihet och tryckfrihet berörs. Existensberättigande talas 
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det om; en tematisk knutpunkt, som inte saknar emotionella aspekter. Kring klassfrågor finns flera 

emotionella knutpunkter, såsom Moa Martinsons ”överklasskäringar” och hennes långa harang om 

det negativa med överklassen. Dessa är emellertid inte så frekventa, utan snarare laddade uttryck 

som dyker upp vid enstaka tillfällen. Då är Karin Boyes tal om revolution, och upplösning av seder 

och familjeinstitution mer återkommande, och kan ses främst som tematiska knutpunkter. Flera av 

dessa nämnda tematiska knutpunkter innehåller också lite högtidliga anspelningar. 

I de små berättelserna i fejden anser jag att de starkast emotionellt laddade knutpunkterna ofta är de 

som kan relateras till de sexuella skildringarna. Det sker ständiga förhandlingar om vad som är 

acceptabelt att skriva om. Homosexualitet, incest, och andra ”perversiteter” får ofta representera det 

oacceptabla, medan kommentarer till den ”normala” sexualiteten istället lyser mer med sin frånvaro. 

Detta speglar stora berättelser om gränsdragningar mellan acceptabla och inte acceptabla (sexuella) 

beteenden, t.ex. som Emile Durkheim försöker visa i sin fokusering på samhället som ett moraliskt 

socialt system, där människor skapar gemensamma, kollektiva föreställningar angående vad som 

ligger i allas intresse och hur man bör bete sig mot varandra. Den mänskliga naturen kännetecknas 

då av många egoistiska drifter, begär och passioner, vilka måste hållas tillbaka med hjälp av en 

allmän känsla för moral, annars riskerar de att ta överhanden. (Miegel & Johansson 2002: 52f).

I ”sexualitet” som analytisk knutpunkt ryms många ord som kan ses som synonymer, eufemismer, 

eller bär på sexuella konnotationer. Exempelvis erotik, kön, kvinnligt driftliv, (o)sedlighet, 

(o)anständighet, libido och Eros kan ses främst som tematiska knutpunkter, synonymer, då vissa 

också fungerar som eufemismer. Medan exempelvis pornografi, blodskam, abnormiteter, 

perversiteter, erotiskt, sensationsbetonande, dekadens, degeneration, sexuell lössläppthet, 

naturvidrigt, samhällsvidrigt, snusk, skräp, smuts, vidrigheter, sjukligt och erotomani bär på 

negativa konnotationer, och kan klassas som emotionella knutpunkter. De tematiska knutpunkterna 

tenderar att vara mer neutrala eller rent av positiva, medan de emotionella är mer entydigt negativa. 

Den stora ansamlingen av emotionella knutpunkter kopplade till negativ sexualitet riskerar att göra 

debatterna mer ”osakliga”, jämfört med mer ”sakliga” tematiska knutpunkter, med högtidliga 

associationer. De sexuellt negativa emotionella knutpunkterna är istället snarare plumpa och råa. 

”Moralisk panik” kan det talas om, vilket antyder att det är viktiga kulturella fundament det tvistas 

om, och som visar när debatterna börjar röra sig på ”förbjudna” och laddade områden. Utifrån en 

kulturrelativistisk förståelse blir det problematiskt att hävda att ovan nämnda exempel bara skulle 

påvisa förtäckt sexualitet. Istället ses sexualitet som en möjlig benämning av flera, då dessa 

knutpunkter pekar mot lite olika håll, och fokuseringen på just denna benämning är en 
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”paraplybenämning”, som delvis är min nutida konstruktion.  

De sexualrelaterade knutpunkterna förekommer dessutom i två huvudsakliga kontexter. Dels i ett 

positivt laddad kärlekssammanhang som ofta berör en kvinnlig sfär, men också som en negativ, 

”onormal” sexualitet, i ett mer ”pornografiskt” sammanhang. Eros, libido, erotik och sexualitet är 

exempel som oftare förekommer i den förstnämnda kontexten, och då har en mer tematisk innebörd. 

Att tala om kärlek ter sig överlag inte lika känslomässigt laddat som att tala om någonting förmodat 

onormalt. Hos dem som finner kärleksdiskussioner hotande verkar det därtill skapas en förflyttning 

mot knutpunkter med negativa associationer. Ordvalet kan därmed säga en hel del om vilket 

meningssammanhang en skribent tar avstamp från, och blir inte bara en spegling av vad skribenten 

vill förmedla, utan gör även något med det som sägs. 

De negativt laddade sexuella knutpunkterna har ytterligare motpoler. På flera ställen sätts de i 

opposition mot en positivt laddad ”god” (stundtals kristen) moral, då en negativ sexualitet per 

definition blir omoralisk, ”okristlig”, ett hot mot moral som ett värde. De ”kristna” Sprengel 

hånfullt liknar vid ”skändliga”, och frågar ”Äro de kanske i grund och botten av ”samma sort”?” 

skapar ännu ett sammanhang där ”kristenhet” inte representerar god moral, utan blir en täckmantel 

för de ”skändliga”, en hycklande moral. Sammankopplingar som ”sexualmoral” dyker också upp 

ganska frekvent. (Sexual-) moral och sedlighet verkar stundtals användas ganska synonymt. 

I ett försvar av von Krusenstjerna använder Sprengel uttrycket ” intellektuell pornografi”. Även om 

inte ordet pornografi nämns uttryckligen i artikeln han kritiserar (som finns citerad under rubriken 

”Dekadans, degeneration, perversitet”), finns det ett starkt fördömande av ”abnormiteter på det 

sexuella området” och dylikt. (Sprengel 1935: CVIIf) Sprengel använder ”pornografi” i omvänd 

mening, och kopplar samman det med något intellektuellt; då en av de starkare knutpunkterna hos 

motståndarna till en sexuell öppenhet, blir ett slagord från motsatt håll. ”Pornografi” får då potential 

att vara någonting icke-sexuellt, negativt i en intellektuell bemärkelse, utan att för den skull förlora 

sin retoriska slagkraft.

Genomgående har jag en benägenhet att klassa känsloladdade knutpunkter och argument som 

används mot von Krusenstjerna och hennes verk som osakliga, medan de som stöder hennes åsikter 

oftare betraktas som sakligare och mer sansade, trots att även deras berättelser kan bli emotionella. 

Personligen hör jag till skaran som uppskattar ”Fröknarna von Pahlen”, och tar som privatperson 

avstånd från åsikterna som riktas mot böckerna. Skulle jag istället höra till dem som fördömer 
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böckerna, skulle jag analysera fejden ur en annan position, se den på andra sätt. Mina personliga 

åsikter ser jag inte som något som måste döljas, då en forskare aldrig kan vara helt neutral. Jag vill 

dock synliggöra dem, så att läsarna blir medvetna om dem.

FÖRESTÄLLDA GEMENSKAPER

I ”Imagined communities” av Benedict Anderson definieras en nation som: 

/.../ an imagined political community – and imagined as both inherently limited and sovereign.” It is 
imagined because the members of even the smallest nation will never know most of their fellow-
members, meet them, or even hear of them, yet in the minds of each lives the image of their 
communion. /.../ Communities are to be distinguished, not by their falsity/genuineness, but by the style 
in which they are imagined. /.../ The nation is imagined as limited because even the largest of them, 
encompassing perhaps a billion living human beings, has finite, if elastic, boundaries, beyond which 
lie other nations. No nation imagines itself coterminous with mankind. /.../ It is imagined as 
sovereign /.../ it is imagined as a community /.../ the nation is always conceived as a deep, horizontal 
comradeship. (Anderson 1991: 6f) 

Med inspiration av begreppet ”imagined communities” (föreställda gemenskaper)  fokuseras på 

vilka olika föreställda gemenskaper de olika debattörerna anser sig eller anses tillhöra. Istället för 

att tala om olika länder tas fasta på gränsdragningen mellan olika gemenskaper och kategorier, och 

hur de är del i att separera människor i ”vi”- och ”dom”-grupper. Vilka som anser sig och/eller får 

höra till kamratskapen.

Det syns en dikotomisering mellan en litterär verklighet och en ”verklig” verklighet. Sven Stolpe 

menar exempelvis att ”En av diktens högsta uppgifter är att utan reservation säga sanningen om det 

mänskliga. Oändligt mycket har förlorats, därför att en förljugen dikt skapar illusioner, vilkas 

smärtsamma konfrontering med verkligheten individerna icke ha förmått uthärda.” (Sprengel 1935: 

63) Då framstår diskrepansen mellan dikten och ”verkligheten” som potentiellt problematisk. I flera 

ovan nämnda meningssammanhang anses ”verkligheten” förekomma och skapa litteraturen. Under 

rubriken ”Moral” i ”Bonniers Litterära Magasin” speglar litteraturen samhället, men har också en 

påverkan på samhället, då dialektiska tankegångar framkommer. Hos Boye förefaller ”verkligheten” 

förekomma den ”litterära världen”, och problemet är att somliga ser omoralisk litteratur som 

skapare av omoral i samhället.  Då faller ena sidan av det dialektiska förhållandet, och samhällets 

påverkan på litteraturen förbises; litteraturens påverkan på samhället blir primär. De som med 

indignation talar om hur litteraturen kan skada de unga rör sig i dylika meningssammanhang. 

”Diktens” och samhällets sammanflätning är alltså ständigt förhandlingsbar. 
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I Sprengels ”I stället för förord” dras, som hos många av debattörerna, paralleller mellan von 

Krusenstjerna och August Strindberg. I argumenterandet för skillnader och likheter mellan dessa två 

drar Sprengel liknelser till andra författare och annan litteratur, såsom ”greve Snolisky” och 

Voltaire. Denna litteratur har dock en godtycklig gräns till samhället i stort, till ”icke litteratur”. Vad 

som jämförs är kritikantologier om de respektive författarna, deras personliga drag, deras skrifter, 

och de politiska olika sammanhang de är del av. (Sprengel 1935: VIIff) Således jämförs deras roller 

i både den ”verkliga” och den litterära världen. Parallellerna till Strindberg kan också grundas i att 

von Krusenstjerna citerar ett stycke ur Strindbergs ”Svarta fanor” i föreskriften till ”Porten vid 

Johannes”. Efterhand framkommer fler aktörer i den litterära världen. Hos Sprengel träder ”de stora 

mästarna” Zola och Daudet fram (Sprengel 1935: XXXI). Liksom Heidenstam, ”Viktor Rydberg 

och den ännu levande, så mycket större mästaren Vilhelm Ekelund” (Sprengel 1935: LXVII). Även 

Gustaf Fröding och Selma Lagerlöf mfl. nämns. Centrum i denna ”litterära verklighet” utgörs av 

svenska författare, även om våra grannländer inte lämnas utanför. Svenskhet enbart pekar dock inte 

ut centrum, då t.ex. Voltaire och Zola räknas in. Det finns en Nordeuropeisk (västerländsk) slagsida, 

med reservationer för t.ex. Amerika, då även länder som Tyskland och Frankrike innehar centrala 

positioner. En hierarkisk ordning uppstår, då de länder som utesluts ur gemenskapen utsätts för en 

form av marginalisering. Dessutom kan centrum- och periferirelationer även avgöras av förmodad 

konstnärsskicklighet och anseende. Ju skickligare ansedda, eller högre värderade författare, desto 

mer i centrum hamnar deras böcker. 

Det framkommer också gemenskaper av litteraturkritiker, debattörer och litteraturkännare. Det finns 

ingen skarp gräns mellan författarvärlden och kritikernas värld, och centrum- och 

periferirelationerna är snarlika. Andra huvudrubriken i kritikantologin lyder: ”Modern dikt i Sverige 

och på andra sidan Bottenhavet”. Ett debattinlägg från Danmark har en egen rubrik: ”I Danmark”. 

Våra grannländers kritiker har alltså givna platser i debatterna. Rubriken: ”I Frankrike och 

Tyskland”, vittnar om hur även dessa länders kritiker får delta i gemenskapen. Debattörernas 

gemenskaper innehåller även, precis som litteraturvärlden, tidsliga aspekter. Sprengel finner det 

t.ex. meningsfullt att som bilaga ta med ”Röster från 80-talet”, bestående av Leon Ljunglunds 

”Varför är icke vår nyare skönlitteratur populär? Några anmärkningar tillägnade den litterära 

vänstern.” från 1887, och Gustaf F Steffens ”Sedlighetshyckleriet” från 1888. Ljunglund och 

Steffen representerar en svunnen tid, och hamnar i en perifer tidslig position i fejden. Tid ter sig inte 

alltid som en så viktig gränsdragning när det gäller vilka som får räknas till en gemenskap i den 

litterära verkligheten. Där finns en relativ tidlöshet, då litteratur från många olika århundraden 
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jämställs, såsom Bibeln, ”Konung Oidipus” och modernare verk.

Jag lockas av att säga att fejden har ett centrum som utgörs av storstäder (främst Stockholm), då jag 

utifrån min egen förförståelse vet att von Krusenstjerna själv delvis bodde i Stockholm, och utgår 

från att hon vistades i ”Stockholmslitterära” kretsar. Artiklarna härstammar emellertid från alla 

möjliga tidskrifter landet över, och en dikotomisering mellan stad och land är inte ett så lämpligt 

analysverktyg. Istället blir det rimligare att tala om ett ”vi” och ”dom”, då ”vi” är föreställda 

gemenskaper som tillhör de litterära kretsarna, och ”dom” är resten, de som inte är invigda i litterära 

kamratskaper. Hierarkiska undertoner finns, då de som inte räknas till litteraturkretsarnas 

gemenskaper osynliggörs i debatterna. 

Det finns dock små berättelser i materialet där denna hierarki är omvänd. Hans Küntzel (citerad 

under rubriken ”Tystnaden”) talar om hur ”Fröknarna von Pahlen” är ”oläsbar” för allmänheten, 

eftersom erotiken tar för stor plats. Då utgör istället allmänheten centrum, en stor gemenskap som 

sätts i kontrast mot läsarna av von Krusenstjernas böcker, som är del av en så liten och exklusiv 

gemenskap att de dränks i den stora allmänheten. Denna ”större allmänhet” har likheter med en 

lägre stående ”masskultur,” som här behandlas lite som barn som måste skyddas för sitt eget bästa. 

För det verkar trots allt finnas en liten grupp människor för vilka ”Fröknarna von Pahlen” är läsbar, 

kanske på grund av att de anses vara mer vuxna, mer mogna, mer världsvana, eller liknande. 

Egenskaper de besitter som gör att just de kan hantera ”en häxdans av erotiska förvecklingar”. 

Küntzel själv kan vara en av dessa människor, och kanske syftar han till ett litterärt lärt skikt, 

bestående av högre samhällsklasser. Gunnar Brandell presenterar en liknande liten berättelse, 

citerad på samma ställe: ”Agnes von Krusenstjernas namn står ej i den litterära diskussionens 

centrum. /.../ i större sammanhang nämnes hennes namn sällan eller aldrig, och för en stor del av 

den läsande allmänheten torde hennes författarskap ännu vara i det närmaste okänt.” Här finns 

också hierarkiska undertoner. Allmänheten ter sig som en ”lägre” form av ”masskultur”, i motsats 

till en ”finkultur”, där ”stilkonst och psykologisk inblick” går hem hos en liten klick av samhällets 

lärda elit, som har råd och förutsättningar att vara lediga ”dagdriverskor”. Hos dessa två är von 

Krusenstjerna i en perifer litterär position, och att tala om en föreställd litterär gemenskap blir 

således otillräckligt, då det finns många. 

Inom tidningsvärlden framkommer en polemik mellan gemenskaper, som syns i en delning mellan 

”Svenska Morgonbladet” och ”Social-Demokraten”. Boyes artikel ingår i ”Social-Demokraten”, 

liksom ”enquêten”, där författarkollegor som en reaktion till Boye, och som ett försvar för von 
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Krusenstjerna, visar på liberala ståndpunkter. Ledaren ”Gift” i ”Svenska Morgonbladet” är en hätsk 

skrift främst mot det Boye skrivit. Dagen efter denna publicerats sker ytterligare ett replikskifte, då 

följande publiceras i ”Social-Demokraten”: 

En av vårt lands skickligaste författare, Agnes von Krusenstjerna, har utgivit en samhälls- och 
sedesskildring från den nuvarande tidsepoken. I Social-Demokraten har detta arbete som alla andra 
recenserats. Recensionen har verkställts av en av vårt lands bästa litterära krafter, Karin Boye, en av 
medlemmarna i De Nio. Att en författare ger en bild av tidens lyten och förfall på ett högkonstnärligt 
sätt, att denna bok objektivt och i en utmärkt form recenseras och ej förtiges vållar det av gammalt 
kulturreaktionära Svenska Morgonbladet stor harm. (Sprengel 1935: 28)

I ”Nya Dagligt Allehanda”, riktas ytterligare kritik mot ”Svenska Morgonbladet”, en kritik som 

enligt Sprengel även ingår ”i annan polemik”, men också berör angreppen mot von Krusenstjerna: 

Svenska Morgonbladet är en av de i offentliga diskussioner ohederligaste tidningarna i Sverige, sade 
en gång vår för tidigt bortgångna kollega Erik Rinman. N.D.A. Har ofta haft anledning göra samma 
iakttagelse, men vanligtvis avstå vi från att diskutera med en dylik motståndare... Sv. Morg. Anser sig 
uppenbarligen inte behöva rätta sig efter budet, att man icke bör beljuga och baktala sin nästa. 
(Sprengel 1935: 29)

”Men i det fromlande Svenska Morgonbladet i Stockholm, vars prosa sannerligen är intellektuell 

pornografi, stånkade stupiditeten samtidigt, den 4 maj 1935”, skriver Sprengel (denna 

”intellektuella pornografi” finns citerad under rubriken ”Dekadans, degeneration, perversitet”). Han 

replikerar denna insändare i en giftig, avvisande, försvarande ton, och skriver om ”det ångestfyllda 

råmandet”, då von Krusenstjernas senaste romaner ”ingalunda äro avsedda för kreti och pleti, 

eftersom de aldrig tillsänts Svenska Morgonbladets redaktion”. (Sedan jämställs ”kreti och pleti” 

med ”pack och slödder”). (Sprengel 1935: CVIIf) 

Polemiken mellan tidningarna är del av en större polemik mellan liberala och konservativa läger. 

Sprengel kan i denna kontext räknas till de liberala, i likhet med Boye och författarkollegorna. 

Sprengel jämför vid ett tillfälle ”Svenska Morgonbladet” med ”de flesta av de s.k. kristliga 

ungdomarna” (Sprengel 1935: CXIV). Dessa ungdomar hör till de konservativa gemenskaperna, 

liksom debattörer som är indignerade över von Krusenstjernas verk eller Boyes artikel. Som jag 

även nämnt under ”Yttrandefrihet och tryckfrihet”, uppstår alltså två läger, där det liberala främst 

handlar om författares rättigheter, medan det konservativa talar om deras skyldigheter. Dessa 

gemenskaper kommer från två skilda meningssammanhang, och positiva eller negativa värderingar 

får motsatt innebörd i de olika lägren. 
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De föreställda gemenskaperna har en dubbelhet, i och med att någon själv kan anse sig tillhöra en 

gemenskap, men att individer också kan tillskrivas en tillhörighet i en gemenskap. Detta blir tydligt 

med Sprengels rubrik  ”Kvinnoröster” i antologin, där Moa Martinsson, Harriet Stillert, Elsa 

Björkman-Goldschmidt, Emmy Melin, Fil. d:r Margit Abenius och Lillemor Pauli-Ståhlgren får 

samsas. Det enda jag ser som tydligt förenar dessa individer är just deras kön. Vare sig de själva ser 

sig som en gemenskap eller inte, blir de här betraktade som en sådan.

SLUTSATSER 

Även om värdena analytiskt betraktas som abstraktioner, där de hierarkiska ordningarna är glidande 

gradskalor, kan de i fejdens små berättelser upplevas som faktiska, konkreta och reella, och de 

hierarkiska ordningarna kan pekas ut som ganska tydliga dikotomier. Dessa diskrepanser ses inte 

som problematiska, då värde fungerar väl när det gäller att analytiskt säga något om abstrakta 

hierarkiska företeelser som stundtals ligger bortom de enskilda individernas konkreta utsagor. 

Begreppet värde fungerar även bra för att synliggöra stora berättelser om hur världen och olika 

företeelser bör te sig. Om hur ”äkta” konst ska se ut, vilka sanningar som bör synliggöras och inte, 

vilka perspektiv som är ensidiga, och vilka som bör lyftas fram, hur god moral ska se ut osv. Det är 

ett bra begrepp till att synliggöra eftersträvansvärda saker. Genom att låta begreppet innefatta 

retoriska, språkliga aspekter, fungerar det också bra till att synliggöra hur olika små berättelser ges 

legitimitet, och att uppmärksamma känslor och tonlägen som inte ligger i textens innehåll, utan 

måste läsas mellan raderna. De emotionella aspekterna medför också att värdenas dubbelhet både 

som möjligheter och hot kan uppmärksammas.

Begreppet gör i sig inte någon åtskillnad mellan de olika värdenas natur. Yttrandefrihet, tryckfrihet 

och moral handlar t.ex. om rättigheter och skyldigheter. Yttrandefrihet och tryckfrihet är i vissa 

berättelser rättigheter, medan det hos andra debattörer framträder moraliska skyldigheter som är 

viktigare. Det finns berättelser om skyldigheten att lyfta fram en god moral, samtidigt som rätten att 

lyfta fram sanningen ibland blir det primära. De övriga värdena handlar mer om egenvärden, då 

konstnärsskicklighet, konst och sanning berör någonting sant, genuint, som har ett värde på grund 

av sin äkthet. Ungdomen, och kvinnoperspektiv får egenvärden på grund av att de anses viktiga i 

sig, men också för att de är del i att försöka uppnå något annat, såsom ett fungerande kommande 

samhälle fyllt av välartade vuxna, eller en nyanserad världsbild. Det finns dock inga tydliga gränser, 

och ett och samma värde kan höra hemma i flera av dessa kategorier.   
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I fejden syns inte bara värdediskussioner som analytiskt utspelas på en ”idénivå” och berör vad 

fejden handlar om. Debatterna används också av skribenterna för att ta ställning för och emot olika 

föreställningar, grupper och företeelser, och begreppet ”föreställda gemenskaper” är användbart i 

synliggörandet av dessa. Då handlar det om att mer faktiskt försöka positionera sig i världen. Dessa 

två begrepps användningsområden glider stundtals in i varandra, och tillsammans kan de täcka in 

både de mer abstrakta värden som utspelas i fejden, och de mer konkreta sätt de olika 

ställningstagandena används på.  

I de stora berättelserna i fejden hamnar sexualiteten i skymundan, då de olika värdena kommer i 

centrum. I många små berättelser om fejden är von Krusenstjernas sexuella skildringar däremot 

centrala. Handlar inte allt ”egentligen” om sexualitet, då det vid första anblicken är de sexuella 

skildringarna som väckt sådana reaktioner? Benämningen ”sexualitet” ändrar emellertid betydelse 

över tid, och min egen förståelse av det är tidsbunden och beroende av vem jag är. Intersektionellt 

blir det också svårt att inte se ett komplext samspel, vilket är just en av styrkorna med ett sådant 

perspektiv. Då handlar inte fejden om en sak ”egentligen”, utan om ett komplext samspel av många 

saker. Vissa aspekter av fejden kan dock framträda som viktigare än andra, men det är mer av en 

glidande skala än ett ”antingen eller”. För mig upplevs fejden främst handla om de sexuella 

beskrivningarna i ”Fröknarna von Pahlen”, en åsikt jag har gemensamt med flera av debattörerna, 

och som också syns i uppsatsens upplägg. För en annan läsare kanske den handlar främst om frågor 

om klass, kön, eller försök att positionera sig i en önskvärd ”vi”- grupp. Ingen av oss har absolut 

rätt eller fel, men utifrån ett intersubjektivt kriterium kan våra åsikter vara mer eller mindre goda. 

Genom ansatsen att väl redovisa materialet, får läsarna förutsättning att själva skapa så 

intersubjektivt goda tolkningar som möjligt av vad som pågår.  

SAMMANFATTNING

I debatterna kring ”Fröknarna von Pahlen” uppmärksammas sex värden: konst och 

konstnärsskicklighet, sanning, yttrandefrihet och tryckfrihet, ungdomen, kvinnoperspektiv och 

moral. Dessa värdena ses utifrån varierande meningssammanhang, med skiftande förförståelser, 

vilket medför att de upplevs både positivt och negativt. von Krusenstjernas verk ses t.ex. som 

konstfulla och skickligt utförda, men även som fula, ensidiga eller dåliga. Sanningen, och att få 

yttra sig och skriva fritt, är både eftersträvansvärt, men också hotande och farligt. Ungdomen ses 

både som framtidens hopp, men också som dess fördärv. Kvinnoperspektiv anses vara både 

berikande och ensidiga, precis som god moral är önskvärt, men också kan framstå som hycklande 
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eller falskt. Det framkommer flera sätt att göra sig hörd på i debatterna än bara med ”traditionella” 

inlägg. Tystnaden som fejden delvis präglas av ses analytiskt som ett ställningstagande i sig, en 

aktiv handling. Inläggen är också av varierande natur. Somliga är lugna och sakliga, andra upprörda 

och indignerade. Det finns också prov på stark satir och personangrepp. 

Diskussionerna kring värdena delas diskursivt in i stora och små berättelser, och de undersöks 

retoriskt och emotionellt. Diskursiva knutpunkter lyfts fram. Dessa är ofta återkommande och/eller 

emotionellt laddade uttryck som delas in i emotionella och tematiska knutpunkter. Dessa signalerar 

när debatterna börjar röra sig på laddade områden, exempelvis finns en stor ansamling av 

emotionella knutpunkter kopplade till en negativ sexualitet, vilket tyder på en moralisk panik. Ju 

mer emotionella knutpunkterna är, desto osakligare tenderar inläggen att bli. Utifrån ett 

intersektionellt perspektiv uppmärksammas olika differentieringsprocesser, såsom kön, klass, ålder, 

religion osv. Det utgås från att det är ett ständigt samspel mellan dessa, även om de kan ta upp olika 

stor plats i debatterna. Dessa syns i de små berättelserna om fejden, men analytiskt speglar de 

allmänna stora berättelser, exempelvis forskarteorier om konst och konstnärsskicklighet, eller 

resonemangen kring kön med utgång i Simone de Beauvoirs tankar om kvinnor som ”de andra”. 

Gränsdragningen mellan vad som är värden, knutpunkter eller differentieringsprocesser är analytisk, 

och vissa kan passa in under flera begrepp. 

Emotionellt utgås det från kognitiva känsloteorier, där känslor ses som tankar och omdömen. 

Resonemangen utvecklas här till att se känslor som handlingar, då inläggen blir aktioner för och 

mot olika ställningstaganden. De skilda meningssammanhang debatterna bottnar i är centrala; 

”feelings” ses som uttryck för individers känslor, medan ”emotions” är delar av större kontexter. 

Fejden analyseras också retoriskt, och det undersöks vilka dikotomier som byggs upp, och hur de 

fungerar. Några återkommande dikotomier är natur och kultur, friskt och sjukt, unga och gamla, fult 

och fint och manligt och kvinnligt. 

Det undersöks hur debattörerna delas in i eller anser sig tillhöra olika ”vi” och ”dom” grupper, 

vilket ses som differentieringsprocessernas viktigaste funktion. Sådana resonemang utvecklas 

ytterligare med begreppet ”föreställda gemenskaper”. Det ger en djupare förståelse för olika 

gemenskaper och kategorier som finns i debatterna, och säger en del om vilka grupper debattörerna 

positionerar sig för eller emot. Bland annat finns berättelser om en litterär värld, som analytiskt 

ställs mot en ”verklig” värld. Det finns också en dikotomisering mellan litteraturkretsar och en 

allmänhet, där den hierarkiska ordningen kan variera. Det framkommer även en polemik mellan 
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konservativa och liberala grupper, som representeras av tidningarna ”Svenska Morgonbladet” och 

”Social-Demokraten”. Det finns också nationella aspekter, då länder som Sverige, dess grannländer, 

Tyskland och Frankrike hamnar i centrala positioner, medan stora delar av övriga världen blir 

perifer.
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BILAGA

Fröknarna von Pahlen:

Den blå rullgardinen 1930
Kvinnogatan 1930
Höstens skuggor 1931
Porten vid Johannes 1933
Älskande par 1933
Bröllop på Ekered 1935
Av samma blod 1935

”Porten vid Johannes” kapitel XXVI:

- Vart skola vi gå nu? Sade Angela.
Angela hade ingen ro. Hon längtade efter Thomas Meller, men hon kunde inte springa upp i hans 
våning. De voro vid Paulas port.
- Jag kilar upp med de här tråkiga böckerna sade Paula. Så hälsa vi på i Stellans ateljé.
Angela väntade. När Paula kom ned igen, hade hon sin mor i sällskap. Lilian nickade nervöst åt 
Angela.
- Jag tänkte också titta upp till Stellan, sade hon. Han håller på att måla tant Alexandra. 
De två flickorna, besvärade av Lilians närvaro, sade inte mycket under den korta biten. Lilian 
promenerade hastigt framåt. 
- Lilla Alexandra skulle kommit och hämtat mig för en timme sedan, mumlade hon. Jag förstår inte 
varför, men hon måste ha gått till ateljén direkt.
Paula gav Angela en blick. Lilian hade en liten högröd, het fläck på vardera kinden. Det var inte 
smink. Hon föreföll upprörd och missbelåten. 
När de kommit uppför trapporna till Stellans ateljé, slet Lilian liksom rasande av handskarna.
Dörren var inte låst. Paula och Angela stego in först. Lilian dröjde för att knäppa upp sin kappa. Det 
var som och kappa och handskar tryckt henne i detta ögonblick. 
Stellan som stått nedböjd över Alexandra for hastigt ifrån henne med ett litet fnissande, då han 
hörde bullret från dörren. Han kom sig inte för med att hälsa, utan bara stirrade på Paula och 
Angela. De sågo tillbaka på honom, och Paula gick ett par steg baklänges, som ville hon med sin 
breda gestalt hindra modern från att se in i rummet. Men Lilian var redan där, och trängde sig 
emellan Angela och Paula.
- Lilla Alexandra, skrek Lilian till med gäll röst. Till och med nu kunde hon ej låta bli att säga 
”lilla” Alexandra.
Alexandra erbjöd en märklig anblick. Hon satt på en stol. Hennes klänning låg över en annan. Hon 
hade blott på sig en vit spetsunderkjol, som var uppdragen en smula, så att det ena benet i svart 
trådstrumpa syntes upp till knäet. Kjolbandet var starkt åtdraget i midjan, och däröver välvde sig 
bysten i åtsittande rosafärgad korsettskyddare grann och väldig. Halsen, som hon ansåg vara det 
vackraste hon hade, låg naken och blank ned till delningen mellan brösten, vilken likt en djup och 
mörk gångstig försvann hemlighetsfullt under korsettskyddaren. 
- Vad är det, lilla du? Sade Alexandra nonchalant. Du stör oss.
Hennes stora näsa blev röd, som alltid när hon var ond, och tänderna sköto ut, som tänkte hon 
hugga till.
- En sådan klädsel, utbrast Lilian med avsky. Hur kan du bara, lilla Alexandra?
Stellan skulle just idag måla min hals. Han beundrar dem, svarade Alexandra med ett kokett skratt.
- Ja, mamma, tant Alexandras hals är verkligen kolossalt stilig, muttrade Stellan och böjde sig över 
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sitt målarskrin. 
Lilian gick fram till tavlan. Den var ett enda kaos av in i varandra gående streck och plan i sötaktiga 
bjärta och grälla färger. I detta virrvarr kunde Alexandras gestalt nätt och jämt urskiljas.
- Du har inte hunnit långt på de här gångerna, Stellan, sade Lilian hätskt. Vad ha ni egentligen haft 
för er?
- Äsch, du vet ju inte hur jag arbetar, svarade Stellan. Det ser ut så där strax innan det blir färdigt. 
Men Alexandra steg häftigt upp, slet åt sig sin dräkt och gick in i Stellans rymliga garderob. Strax 
därpå kom hon tillbaka och hade dragit klänningen över sina gungande behag. 
- Din mor har aldrig förstått sig på konst, Stellan, sade hon högt rätt ut i luften med hopknipen min.
Angela och Paula hade gått fram till fönstret. De visste inte vart de skulle taga vägen. Paula hade 
gråten i strupen. I dag tyckte hon nästan synd om sin mor.
Lilian hade sjunkit ned på stolen där hennes älskade Alexandra nyss suttit. Med tårade ögon såg hon 
från Stellan till Alexandra. De båda unga flickorna hade hon glömt. Stellan stod och trampade 
otåligt och generat flinande. Hans stora huvud vickade av och an på den smala halsen. Alexandra 
tycktes växa. Hon sköt fram bysten och tittade med ett nedlåtande leende ned på den ömkliga 
Lilian.
När inte Lilian fick fram ett ord, sade Alexandra:
- Du gör dig löjlig, min lilla vän. Vad Stellan och jag haft för oss? Du önskade ju så varmt ett 
porträtt av mig. Du skall få det.
- Utan kläder, snyftade Lilian.
- Jag måste väl sitta modell, sade Alexandra lugnt. Du hör ju att han ska hålla på med min hals idag.
Då sade Lilian det värsta hon kunde säga:
- Du är kär i Stellan, lilla Alexandra.
Hon borde ju ha antytt i stället att det var Stellan som förälskat sig i Alexandra. Nu sårade hon 
Alexandra på det djupaste, allt under det Stellan bara fnissade och vred sig som en orm i sin gröna 
kostym. Paula gav Stellan en förgrymmad blick. Men han betedde sig som förr i världen. Ena 
halvan av hans ansikte log hult och övertygande mot Alexandra, medan den andra ilsket 
grimaserade mot Paula. Mitt i alltsammans hade Angela svårt att inte skratta. 
Alexandra tänkte just fräsa till något förkrossande, då en ny person gled in i rummet. Det var Agda 
Wising. Fastän Angela ej sett henne sedan den tiden för så länge sedan på Ekered kände hon strax 
igen henne. Denna brunhylta unga skönhet med de svarta strålande ögonen kunde inte vara någon 
annan än det trolska sagoväsen, som i böljande skira kläder och med trädgårdens gula rosor kring 
sitt blåsvarta hår och i en girland ända ned till sina fötter stigit in i skolrummet på Ekered till de 
förtjusta barnen. Angela höll på att ropa till, men Stellan gick emot Agda.
- Du kommer för tidigt, sade han ovänligt.
Ett ögonblick stod hon stilla och såg med ett litet skyggt leende på den fnysande Alexandra och den 
upprörda Lilian. Alexandra fixerade henne skarpt och hatfullt.
Det var en doft av utslagna rosors mystiskt glödande ungdom omkring henne, något kyskt sinnligt, 
en oberörd, ljuv mognads sötma, där hon rodnande dröjde mellan de två uppretade kvinnorna. Så 
vände hon och gled ut stilla som hon kommit.
Det blev alldeles tyst i rummet, när hon stängde dörren efter sig. Det var som om en uppenbarelse 
från den ovanskliga skönhetens rike för en sekund stigit ned i det fulas och groteskas solkade värld 
och lämnat alla skräckslagna. Ofrivilligt hade Alexandra med en instinktiv, skylande åtbörd fört 
båda händerna upp mot saltkaren vid halsen ovanför de gungande brösten, som klänningen likväl nu 
fullkomlig höljde – rädd att någon skulle komma på den hädiska tanken att hennes barm kanske 
ändå inte var så underbart vacker som Stellan förklarat. Nyss hade hon suttit där nästan naken. Hon 
ryste till och tog sin kappa. 
- Vem var den där varelsen?
Alexandras skarpa förhörsröst klöv igen luften i rummet. 
Stellan ryckte på axlarna, men hans ögon spelade.
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- En yrkesmodell jag har, sade han och uttalade orden tillgjort släpigt.
- Nu gå vi, Lilian, bröt Alexandra ut i giftig ton. Här stanna vi inte längre. Jag skulle ju hjälpa dig 
att välja en hatt.
Lilian såg sig hjälplöst omkring. Nu var hon åter i Alexandras våld. När de gått ut genom dörren, 
Alexandra med ett fast tag om Lilians arm, brast Stellan i ett vanvördigt skratt.
- Sitt ned flickor, sade han. Ha ni sett på maken?
- Du bör dig kanske dumt åt, Stellan, förmanade Paula på sitt tafatta sätt. 
Hon vågade inte säga mer för att inte reta brodern. Stellan spärrade ändå upp ögonen:
- Dumt? Vad menar du med dumt? Var det kanske dumt att jag höll på att göra de där såta 
väninnorna arga på varandra? Det vore väl bara en fördel, om de ville besluta sig för att skiljas åt. 
Men nu äro de redan lika förtjusta i varandra igen. Alexandra bli vi aldrig kvitt. Medge, Paula, att 
du skulle vara glad, om du sluppit se henne nere på vårt landställe i sommar.
Jo, det medgav Paula.
- Nå, ser du, sade Stellan triumferande och tände en cigarrett, eftersom jag begriper att vi ändå alltid 
måste dragas med henne, använder jag henne nu. Det skäms jag inte för. Hon har alltid tyckt om 
mig. Nu älskar hon mig!
Han svängde cigarretten av och an, så att den doftande röken fyllde rummet.
- Älskar? frågade Angela, som om hon ej hört rätt. 
Angela tyckte inte om det ordet i Stellans mun. Det lät som om han blåst ut det som en rökring. 
- Jag har kysst henne, log Stellan med fuktig mun.
- Har du kysst tant Alexandra? Är du galen? utbrast Paula förtrytsamt.
- För det behöver jag väl inte vara galen. Hon är verkligen frikostig, och inte bara med kyssar. 
- Menar du att du får pengar av henne? viskade Angela med häpnad och ett kväljande obehag.
- Äsch, jag menar ingenting, jag bara pratar. Nu får ni gå, sade Stellan.
Hans stämning hade redan svängt om. Han ångrade att han förrådde sina hemligheter för dessa 
flickor, som ingenting visste om livets realiteter och en bister verklighets krav. Medan han svalde 
röken, tänkte han på hur Alexandras läppar stuckit honom heta och svidande efter en livslång torka. 
Han hade kysst henne gång på gång, och haft hjärtligt roligt åt hennes miner och suckar. I likhet 
med Kiss Nilsson hade han egentligen icke något annat intresse för kvinnor än att småprata och 
nojsa med dem som flickor sinsemellan kunna småprata och nojsa. Gällde det mera allvar, skilde 
han på sådana, som på det ena eller andra sättet ville ha betalt, och sådana som själva betalade. De 
senare föredrog han avgjort, och till dem hörde Alexandra. Han lät Alexandra betala. Han gav henne 
sin mun, och hon stoppade pengar i honom, som om han varit en sparbössa, och vad där sparades 
kunde han nog få bruk för i framtiden.
Paula såg på Angela, Hon skämdes inför Angela över sin bror. 
- Du är avskyvärd, sade hon plötsligt. Allt blodet steg upp på hennes kinder. Något sådant hade hon 
aldrig förr vågat säga till Stellan. Men Stellan hejdade henne. Han gav henne en smeksam liten 
klapp på kinden. 
- Försök inte morska upp dig, Paula, sade han retsamt. Du är ändå bara min lilla snälla syster. 
När Angela och Paula kommit ut från Stellans port, gingo de en lång stund tysta och besvärade vid 
varandras sida.
- Tror du att det var sant – det med Alexandra? frågade slutligen Angela.
- Omöjligt, sade Paula, men utan någon övertygelse.
- Han sade att hon...älskade honom, fortsatte Angela sina tankar. Älska.
- Älska, upprepade Paula, blygt viskande 
Och ordet lyfte sig i den klara vårluften, fick en glans av guld från solstrålarna och sänkte sig som 
en lätt ljusring – en gloria över de två unga flickornas huvuden.

”Älskande par” kapitel VIII, s. 75
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/.../
- Smaka på mitt glas, mumlade han, och hans röst var litet grumlig.
Stanny drack ur hans glas som en liten hund dricker, när man ställer fram en skål för honom.
Bernard hade tänt en cigarett och stack den nu skrattande mellan Stannys läppar. 
- Du ser ut som en page, sade han. Jag tycker om den där dräkten. Du är varken flicka eller gosse i 
den. Ett underbart väsen som har makt att skänka kärlek både åt män och kvinnor!
Stanny hörde på. Hans knä, runt och kraftigt, tryckte sig mot hennes. Hon kände sig litet berusad 
och lät cigarretten falla.
Hon hade aldrig låtit någon annan man än Bernard närma sig henne. Visade sig någon särskilt 
uppmärksam mot henne, jämförde hon honom strax med sin bror och förblev kall. Varför var det då 
som om en elektrisk stöt genomilat henne, bara Bernard berörde hennes knä? Stanny grubblade inte 
som Bernard över deras känslor för varandra. Hon nalkades den heta lågan som strömmade emot 
henne från hans kropp med ett slags vansinnig blind oskuld och med öppna händer. Det var inte 
grubbleriet över att hon så brinnande längtade efter sin egen bror som ibland höll på att göra henne 
tokig. Det var själva kärleken till honom, pinan av att vara skild från honom, den kvalfulla tanken 
att han kanske inte älskade henne på samma sätt... Det var detta hon försökt att bekänna för Angela 
för ett par dagar sedan. Men i denna kärlek blandade sig väl ändock, om också omedvetet, en viss 
skuldkänsla. Detta gjorde att när hon skulle finna ord för att förklara sina känslor för Bernard, blev 
hon maktlös, rädd och stammande. Något tålde icke att vidröras. Något föll sönder i små smulor 
mellan hennes händer, då hon skulle visa det för en annan – om det så även var hennes bästa 
väninna. 
Bernard lade sin arm smekande om sin systers axlar. Hans heta ansikte var mycket nära hennes. 
Också han kände sig lätt yr i huvudet. Hennes mun skimrade för hans ögon. Han kysste den. Han 
trängde henne in mot stolen och kysste henne igen och igen. Hans händer omkring hennes axlar 
började skälva. Stenen på hans ring skar in i huden på hennes hals, då han nu flyttade handen. Hon 
gav till ett litet klagande rop. 
- Gjorde jag dig illa? frågade han.
Och då han nu såg en bloddroppe sippra ut från det röda märket som stenen gjort på hennes hals, 
lade han sina läppar mot den. 
- Lilla syster, viskade han. Lilla syster. Och namnet syster gav en besynnerlig smak åt hans kyssar. 
Hennes blod, av samma slag som hans eget, fuktade hans läppar. Var det inte som att älska sig 
själv? Dessa smekningar han slösade på Stanny voro icke en hetsig förberedelse till blodskam utan 
till självbefläckelse, en naturligare, tuktigare och mera hygienisk art av självbefläckelse, sade han 
sig. Han lekte med tanken och blev varm av den. Den gjorde synden, som han brann av lust att 
begå, mindre brottslig och bara litet grand neslig, och det brottsliga och nesliga, som återstod, 
gömde ju någonting mörkt retande, varav han njöt. I detta retande nesliga fanns det till och med 
något älskligt och intagande som tycktes göra förvillelsen, begången tillsammans med en så 
förtjusande medskyldig, mera ursäktlig. Han tänkte låta henne ge sig för första gången nu – nu i 
afton, när det stora huset var tyst och dagern i biblioteket hade börjat skimra i rött från solen som 
höll på att sjunka i havet. 
Han mötte hennes glänsande blå ögon. Det var en blick i dem, som han just då icke kunde tyda, 
därför att den uttryckte hela hennes kärlek. 
- Lilla syster, sade han. Kom.
Han tog henne i handen och ledde henne till den breda soffan i det dunklaste hörnet av rummet. 
Åter följde hon honom som en hund sin herre – med nedböjt huvud och lysande blickar. 
Han drog henne ned till sig på soffan.
- Stanny, viskade han. Vi skola älska varandra. Vet du, vad det är?
- Ja, viskade hon tillbaka.
Och hon kände hur han med nervösa och brådskande händer knäppte upp hennes rock. Han såg med 
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ögon som voro röda av åtrå på henne.
Han klädde av henne och slängde hennes byxor på golvet. 
- Det är som att hjälpa en liten pojke i säng, skrattade han med darrande röst. 
Men nu när hon nu låg där i linne av silke och de kraftiga duniga låren bara sjönk han emot henne 
som om han velat skydda henne till och med mot sina egna blickar. 
Två gånger kastade hon av honom så att han måste gripa ett hårt tag kring hennes midja för att inte 
falla i golvet. Hon var som en av dessa patienter, vilka när de bundits på operationsbordet, i yrseln 
och utan att veta vad de göra, bara i ett begär efter att få bort något som hindrar dem att andas, vilt 
slita narkosmasken från sitt ansikte och sparka omkring sig.
- Du är stark, Stanny, utbrast Bernard. Men du längtar efter mig. 
Och han trängde sig inpå henne och kände hur hennes lemmar med ens blevo lydiga. Det brusade 
för hans öron. Han hörde en djup suck från henne. Hon hade slagit sina armar om hans hals. 
Efteråt låg hon alldeles stilla med en känsla av att hennes kropp blivit fylld av honom. Hon var 
tacksam och alls inte rädd mera. Han låg bredvid henne med huvudet nedborrat i kudden. Ångrade 
han sig? Hon förde fingrarna varsamt genom hans tjocka hår. Det föreföll henne som om det var 
flera dagar sedan hon och Bernard suttit där borta i de röda stolarna och pratat. Hon betraktade 
fundersamt sin riddräkt på golvet och tyckte att den tillhört hennes gamla jag, och omöjligt längre 
skulle passa henne. Hon var en annan nu, en ny...
Men varför såg inte Bernard på henne?
- Bernard, sade hon lågt.
Då vände han sig på rygg och betraktade henne under lugg. All färg hade sjunkit bort från hans 
kinder. Han var vit. Till och med läpparna hade bleknat. 
- Jag tror att vi äro vansinniga, utbrast han gällt.
Men Stanny förstod honom inte riktigt. Hon hade blivit hans, och hon ångrade sig inte, åtminstone 
inte än. 
Ända sedan hon var en helt liten flicka hade hon ju älskat honom – tillbett marken han trampade på. 
Hennes lidelsefulla kärlek hade lett henne fram till detta ögonblick. Djupt i hennes inre började en 
sakta susning som hon icke lyssnade till. Den skulle snart blåsa upp till storm och skaka henne 
vaken. Men ännu var hon så uppfylld av Bernard att hon icke tyckte att hon kunde röra sig.
Men han tålde inte hennes blickar på sig. /.../ 
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