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Inledning
I novellen ”PR Luftpost” i Allers Familj-journal från 1925 möter läsaren den unga kvinnan Hanna 

som flyttar från landsbygden in till staden. Till en början känner hon sig ensam men uppvaktas snart 

av en ung löjtnant vid namn Ebbe. I breven hem till den stränga fadern blir Ebbe istället den goda 

väninnan Ebba. När detta uppdagas för Ebbe får de båda ett gott skratt åt könsväxlingen och det 

absurda i att Hanna skulle umgås så tätt med en väninna. Denna novell rymmer flera nivåer både 

gällande genuspositioner och syn på sexualitet.1 Befästande av heteronormativitet är tydlig genom 

avfärdandet av chansen att ett samkönat begär skulle vara möjligt. En annan episod i samma novell 

är när Ebbe kysser Hanna och denna reagerar med fasa då Ebbe inte bett om lov och inte heller talat 

om  äktenskap  innan  han  tagit  sig  denna  frihet.  Hanna  flyr  storstaden  hem  till  tryggheten  på 

landsbygden och slickar sina sår och sörjer att  Ebbe inte var  den man hon trott.  Främst  ligger 

hennes sorg i att Ebbe inte respekterat henne då han närmat sig henne fysiskt innan han bett om 

hennes hand, eller talat om känslor. Även i denna händelse ligger en rad olika dimensioner så som 

att fysiska uttryck för sexualitet bör föregås av känslomässig anknytning samt inom en etablerad 

tvåsamhet.  Det  finns  också  en  genusdimension  vari  kvinnans  respektabilitet  ligger  i  att  bli 

respekterad  av  en  man  och  att  inte  ha  fysiska  relationer  i  någon  grad  utanför  den  tvåsamma 

relationen. Ebbe inser sitt misstag och erkänner att han borde deklarerat sin kärlek och sagt att han 

ville leva hela livet med Hanna innan han korsade denna gräns, vilken kyssen utgör. 

 I  denna  uppsats  undersöker  jag  konstruktioner  av  genus,  tvåsamhet  och  sexualitet  samt 

upprätthållandet av heteronormativitet i veckotidningsnoveller från åren 1925-1975 ur ett queer- 

och genusperspektiv. Veckopress har sedan embryot till det som idag utgör fenomenet diskuterats 

och debatterats. Debatterna har bland annat gällt bildningsfrågan och huruvida veckotidningar är 

fördummande eller kan fungera upplysande. Säkert är i alla fall att veckopressen tilltalat och nått en 

bred  publik.  Allers var  en  av  de  första  veckotidningarna  på  den  svenska  marknaden  och 

publicerades första gången i  slutet  av 1870-talet  men gick då under namnet  Illustrerad Familj-

journal. Tidningen var också en av de mest framgångsrika på marknaden redan från etableringen.2

    Jag har valt att undersöka perioden från 1925 till 1975 på grund av de förändringar som skedde i  

synen på genus under denna period och främst gällande kvinnlighet, men också på grund av den 

föränderlighet och attitydförändring som återfinns gällande familj så som synen på och frekvensen 

av skilsmässor som i högsta grad är föränderlig under denna period. 

     1920-talet inleddes med nya äktenskapslagar och kvinnlig rösträtt i det svenska samhället. Under 
1 Signaturen JS, ”Pr luftpost”, Allers familj-Journal, nr 1, 1925. 
2 Lisbeth Larsson, En annan historia – Om kvinnors läsning och svensk veckopress, Stockholm 1989, 33. 
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denna period växte en ny ideal kvinnobild fram med ”den nya kvinnan”. Kvinnoidealet kom sedan 

på 1950-talet att representeras av hemmafrun, och andra vågens kvinnorörelse på 1970-talet kom 

därefter  att  göra  upp  med  hemmafruidealet.  Det  är  en  minst  sagt  händelserik  period  gällande 

genuskonstruktioner och synen på kvinnligt och manligt men också gällande synen på kärnfamilj 

och relationer, något som jag tar fasta på i uppsatsen. Idéhistoriker Claes Ekenstam framhåller att 

olika manligheter kan vara ideala vid samma tidpunkt.3 Detta kan också vara fallet i de undersökta 

novellerna,  gällande  såväl  manlighet  som  kvinnlighet.  Under  perioden  som  undersöks  är 

homosexualitet först kriminaliserat för att sedan ersättas av en sjukdomsstämpel. Heterosexualitet är 

således lagstiftat och strukturerat som det normativa under hela perioden vilket gör det viktigt att se 

hur heterosexualitet konstrueras som normalt på olika nivåer i samhället, inte minst i populärkultur. 

    Valet  föll  på  just  Allers på  grund av  att  denna  var  en  av  de  första  veckotidningarna  som 

etablerades i Sverige och som inte heller tycks ha undersökts i någon större utsträckning. Ett av 

motiven till att valet föll på just Allers bland all svensk veckopress som publicerats är också att det 

är en tidning som fortfarande finns på marknaden.

Syfte och frågeställningar
I denna uppsats undersöker jag hur det fiktiva materialet i form av noveller i Allers knyter an till 

samtida normer och värderingar gällande sexualitet och genus. Jag utgår från den övergripande 

frågan om det finns en utveckling av fiktionsmaterialet i veckopressen och utifrån detta tittar jag på 

frågor om genus, relationer och sexualitet. De frågor som är centrala i uppsatsen är: Vilka normer 

och värderingar kring genus, tvåsamhet och sexualitet återfinns i materialet? Vilka genuspositioner 

är möjliga? Finns det utmaningar mot genus-, tvåsamhet- och sexualitetsnormer i materialet? 

    Främst fokuserar jag på kärleksnoveller för att se hur synen på relationer samt tvåsamhet ser ut. 

Fram för allt tittar jag på hur heteronormativitet skapas och hur heterosexualiteten upprätthålls och 

konstrueras  som  naturlig.  Jag  undersöker  hur  performativa  handlingar  upprätthåller 

heterosexualiteten och om dessa handlingar förändras över tid och därmed om den heterosexuella 

relationen förändras eller om framställningen av denna är statisk i materialet. 

    Ett övergripande syfte med uppsatsen är att se hur fiktivt material i veckopress kan verka som en  

historisk källa. Detta är inte nytt men det finns fortfarande mycket kvar att göra gällande forskning 

kring veckotidningsnoveller. De flesta studier som jag funnit tycks kretsa kring åren runt 1900 eller 

efter  1950-talet.  Det  tycks  alltså  vara  nytt  att  titta  på  en  längre  tidsperiod  gällande 

veckotidningsnoveller, något som är givande för att undersöka förändringar över tid. Ett annat mer 

3 Claes Ekenstam, ”Män, manlighet och omanlighet i historien” i Män i norden – manlighet och modernitet 1840-
1940, Jørgen Lorentzen och Claes Ekenstam (red), Göteborg, 2006. 
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specifikt syfte med studien är att se om och hur normer och värderingar kring genus och sexualitet 

knyter an till eller bryter mot samtida värderingar. Det är relevant att undersöka de normer som 

reproduceras och förmedlas genom populärkulturella yttringar för att se vilken bild av sexualitet, 

genus och relationer som förmedlas till en bred publik. 

Material, avgränsningar och källkritik
Materialet för uppsatsen utgörs av noveller ur Allers från åren 1925, 1935, 1945, 1955, 1965 samt 

1975. Från dessa årgångar ingår samtliga noveller med den tematik som analyseras i 

undersökningen. Urvalet av har gjorts tematiskt, det vill säga att jag har valt ut de noveller som 

främst behandlar kärleksrelationer, tvåsamhet och familj. Jag har valt bort noveller som rubricerats 

som kriminalnoveller, mordgåtor eller liknande just för att göra materialet överskådligt och på 

grund av att dessa inte i lika hög grad speglar vardagsliv. Dessutom inkluderas inte heller de 

noveller som dyker upp i årgång 1965 som rubriceras som ”filmnoveller” oavsett tematik. Dessa är 

noveller som bygger på filmer vilka skulle behöva en annan källkritik och även en jämförelse med 

de faktiska filmerna för att vara relevanta i uppsatsen. Sammanlagt ingår 549 noveller i 

undersökningen. Det vill säga att jag har läst samtliga noveller som utspelar sig i en vardaglig 

kontext och också samtliga med kärleks- och familjetematik från de utvalda årgångarna. Jag gör 

nedslag i varje årtionde för att se om det finns en kontinuitet eller förändring i framställningen av 

genus, sexualitet, familj och kärleksrelationer i novellerna. 

   Jag har inte gjort någon distinktion mellan noveller författade på svenska eller översatta sådana. 

Detta på grund av att det inte alltid framgår vem författaren är då denne kan presenteras med endast 

initialer eller med endast förnamn. Det är inte heller ett fokus på författaren som är relevant utan  

vad som förmedlas i texten. Där det framträder skillnader i materialet mellan noveller utspelade i en 

svensk kontext och i  de där handlingen är förlagd till  andra nationella kontexter kommer detta 

givetvis  att  påvisas.  För  att  få  ett  mer  överskådligt  material  har  jag  valt  att  endast  inkludera 

novellerna i uppsatsen, det vill säga att jag har valt utesluta följetonger ur min undersökning, som i 

Allers  kallas  romaner.  Då följetongerna  ofta  består  av  redan  publicerade  romaner,  till  exempel 

förekommer Moa Martinssons Mor gifter sig, skulle detta innebära en helt annan källkritik och en 

annan koppling till ett forskningsläge. Trots att samtliga nummer av Allers innehåller romaner men 

inte noveller har jag valt att fokusera på noveller. Medieforskaren och en av pionjärerna när det 

gäller veckopressforskning i Sverige Margareta Berger framhåller att noveller i veckopress oftare 

har en vardaglig tematik medan följetongerna har större tendenser av verklighetsflykt. Dessutom 
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utspelar  sig  novellerna  nästan  alltid  i  nutid.4 Detta  motiverar  mitt  val  att  avgränsa  mig  mot 

romanerna i än högre grad. I stort sett varje nummer innehåller en novell, oftast flera, med den 

tematik jag valt att undersöka. Det finns dock ett par nummer per år som inte innefattar någon 

novell  med  denna  tematik,  och  i  vissa  nummer  saknas  noveller  ibland  helt.  I  den  tidiga 

veckopressen utgjorde det fiktiva materialet största delen av veckopressen.  Detta är tydligt i Allers  

årgångarna 1925, 1935 samt 1945, medan det i årgången 1975 endast finns en novell per nummer, 

och ibland ingen alls.  Sammanlagt  finns det  35 noveller  med denna tematik 1975 medan det i 

årgång  1945  som är  den  årgång  med  mest  fiktivt  material,  finns  144  noveller  som berör  den 

undersökta tematiken. Dock kvarstår det som i  Allers  kallas romaner, det vill säga följetonger, i 

högre grad även i de senare årgångarna. Förmodligen på grund av att en följetong gör att läsaren 

måste köpa följande nummer för att få hela berättelsen, vilket knyter läsaren till tidningen.

     Historikern Andres Brink Pinto knyter an till en tradition inom veckotidningsforskningen som 

menar att noveller i denna form av tidningar ofta är vardagsnära på gränsen till dokumentära. Brink 

Pinto  framhåller  att  det  finns  anledning  att  se  att  veckotidningsnoveller  skiljer  sig  från  annat 

populärkulturellt material så som romaner, pjäser och filmer genom att de just är mer vardagsnära.5 

Även  sociologen  Britt-Louise  Wersäll  framhåller  att  veckotidningsnoveller  främst  behandlar 

privatliv och samlevnad och då främst kärlek mellan kvinnor och män.6 Utifrån detta synsätt blir det 

relevant att se vilka normer som förmedlas och konstrueras då det är tänkbart att det vardagliga i 

veckotidningsnovellen gör  det  lätt  för  läsaren att  läsa  identifikatoriskt.  Vidare framhåller  Brink 

Pinto att det var det skönlitterära materialet i form av novellerna som lockade läsare.7 Wersäll menar 

att det fiktiva materialet i populärpress blev betydande för tidningarnas framgång.8 I de tidigare 

årgångarna i min analys dominerar också det fiktiva materialet för att sedan i högre utsträckning 

ersättas av reportage, dock ofta med en personlig eller om man så vill vardagsnära tematik. 

    Varken veckotidningar eller fiktivt material i olika former har stått oproblematiserade som källor  

i historisk forskning. Min syn gällande att använda populärkulturella produkter samt fiktivt material 

i historisk forskning ligger i  linje med historikern Ulrika Holgerssons. Hon vänder sig emot en 

distinktion  mellan  verklighet  och  fiktion  i  avhandlingen  Populärkulturen  och  klassamhället. 

Holgersson undersöker veckopress och ser denna som en kvarleva av periodens förhandlande kring 

diskurser  och  erfarenheter.  Här  dras  ingen  skiljelinje  mellan  verklighet  och  populärkulturella 

4 Margareta Berger, Fruar och damer, Stockholm, 1974, s. 213-214. 
5 Andres Brink Pinto, Med Lenin på byrån – Normer kring klass, genus och sexualitet i den svenska kommunistiska  

rörelsen 1921-1939, Lund 2008, s. 44. 
6 Britt-Louise Wersäll, Veckotidningsnovellen 1950-1975 – en sociologisk analys, Lund 1989, s.11. 
7 Brink Pinto, s. 42. 
8 Wersäll,  s. 35. 
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yttringar utan utgångspunkten är att det inte går att separera text, erfarenhet och liv från varandra.9 

    Min syn på mitt material ligger i enlighet med Holgerssons resonemang kring att det inte går att 

separera text från ”verklighet”. Jag kommer därför att se på mitt material som en yttring av den 

samtid då det producerades och som en kvarleva från den samtida ”verkligheten”. Fiktivt material 

är inte användbart i alla historiska studier så som de som syftar till att till exempel rekonstruera ett 

händelseförlopp, men att hantera fiktivt material som en historisk källa är enligt mig fruktbart då det 

gäller att undersöka en förfluten tids normer, värderingar och ideal, vilka jag hävdar återfinns i  

veckopress.  Att använda skönlitterärt material som historisk källa är inte längre kontroversiellt men 

det finns fortfarande historiker som vänder sig emot detta.10 Det rankianska arvet och den stränga 

källkritiken lever med andra ord fortfarande.  Leopold von Ranke skriver att ”History by its nature 

must reject poesy and empty shadows [...]”11 Rädslan för att källorna ska bära på skuggor och inte 

ska ge en sanningsenlig bild är kanske inte lika aktuell idag men att populärkulturella källor ibland 

behandlas med skepticism tror jag grundar sig i just rädslan för att källorna ska bära på ”skuggor”  

och ge en felaktig bild av historien. Fiktivt material lämpar sig väl för att se hur ideal, normer och 

värderingar  konstrueras  och rekonstrueras  och enligt  min  mening är  det  ett  mycket  användbart 

material.12 Historikern Torbjörn Nilsson menar att det finns olika ingångar till hur skönlitteratur kan 

brukas som källa. Jag tar fasta på den punkt som han kallar ”skönlitteraturen som […] uttryck för  

ideologiska  och  politiska  strömningar,  dvs  som  källor  till  tidsandan.”13 Nilsson  påvisar  att 

användandet av skönlitteratur som källa i historisk forskning inte är användbart för att visa på hur 

faktiska händelser förlupit,  men däremot som kvarlevor för att  se hur ideologiska och politiska 

värderingar  i  samtiden  sett  ut.14 Historikerna  Christer  Alberger  och  Tomas  Nilsson  menar  att 

skönlitteratur tidigare setts som en ”opålitlig källa” och att detta har sin grund i den weibullska 

stränga källkritiken. De menar dock att om historiker istället anammar synen på skönlitteratur som 

en okontroversiell källa behöver inte ambivalensen till denna typ av material vara så stor. 15

      Jag har valt att undersöka veckopress dels på grund av den lättillgänglighet som materialet står 

för. Det vill säga att det når en bred publik och vänder sig till den breda allmänheten. Dels är det av 

9    Ulrika Holgersson, Populärkulturen och klassamhället, Stockholm 2005, s. 156,  151.
10   Historikern Kim Salomon redogör för denna debatt med polariserade ståndpunkter där motståndet mot att inkludera 
romaner som källor utgörs av bla. historikern Christer Winblad som menar att historia och skönlitteratur har olika syften 
och därför inte bör kombineras. Kim Salomon, ”Den kulturella vändningens provokationer”: Scandia 2009:1. s. 79.
11   Leopold von Ranke, The Theory and Practice of History (G.G Iggers ed.), London 2010, s. 78. 
12   Detta visar också en rad nyare forskning, av bland andra lundahistorikerna Ulrika Holgersson och Andres Brink 
Pinto. 
13 Torbjörn Nilsson, ”Skönlitteratur som tidsanda och historieteori” i Historier – Arton- och nittonhundratalens  

skönlitteratur som historisk källa, Göteborg 2009, s. 223.
14   Nilsson, s. 221. 
15   Christer Alberger och Tomas Nilsson, ”Historikerns historier” i  Historier – Arton- och nittonhundratalens  
skönlitteratur som historisk källa, Göteborg 2009, s. 11-15.
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vikt att undersöka material som inte getts någon hög status, vilket förmodligen dels grundar sig i 

den skepticism som populärkulturella produkter ofta möts av, dels av att Allers under åren kom att 

rikta sig till en yngre, sämre utbildad och allt större kvinnlig publik.16 En orsak till att jag valt att 

fokusera just novellen av det brokiga material som innefattas i veckopress är att just det fiktiva 

materialet i debatten kring mediet varit framträdande under 1900-talet. 

Allers – i en veckotidningskontext
På 1870-talet utkom för första gången Carl Allers Illustrerad Familj-Journal på marknaden, det som 

senare kom att bli Allers Familj-journal och sedermera endast Allers. Dock tycks det vara omtvistat 

vilket år den faktiskt etablerades då både 1877 och 1879 anges som första utgivningsår.17 Detta är 

ganska snart efter att familjetidskriften börjar dyka upp. Den var inte den första på marknaden i sitt 

slag men var den första som rönte stor framgång. En av anledningarna till framgången berodde på 

priset  eftersom  den  var  mycket  billigare  än  övriga  etablerade  veckotidningar.18 På  1860-talet 

etablerades familjetidskrifter i Sverige och de hade då funnits på den tyska och engelska marknaden 

sedan 1840-talet.19 Veckopress fanns dock tidigare och sägs ha sitt ursprung i England, redan i slutet 

av 1600-talet.20 I Sverige kan veckopressen härledas till Then Swänska Argus, ett veckoblad som 

hade moral som största ämne men som även hade ett stort underhållningsvärde. På denna tidning 

följde flera liknande men genren dog ut innan 1700-talets slut.21 

     Familjetidskriften definieras av att den vände sig explicit till familjen samt att den idealiserade 

hemmet och familjelivet menar litteraturvetaren Eric Johannesson. Illustrerad Familj-Journal blev 

den första populärpressen som slog igenom i Sverige. Genom att vara billig och genom att vända 

sig till en socialt bred samt kvinnlig målgrupp fick den sitt genombrott. Litteraturvetaren Lisbeth 

Larsson menar att det var med Carl Allers tidning som den kvinnliga läsetraditionen lyftes fram. 

Denna inriktning  skulle  kunna förklara  den stora  mängd fiktivt  material  som präglar  de  tidiga 

årgångarna av tidningen. I det fiktiva materialet hade kvinnan och hemmet också huvudrollen. Fram 

till första världskriget höll populariteten i sig och Illustrerad Familj-Journal,  omdöpt  till   Allers  

Familj-Journal vid denna tid, var den mest sålda på marknaden.22 

16   Larsson, 1989, s. 37-39. 
17   Se Larsson, 1989, s. 33 samt Britt Dahlström. ”Familjens världsbild (Allers 1919)” i Veckopressen i Sverige –  
analyser och perspektiv, Lund 1979, s. 65. 
18   Lisbeth Larsson, ”Om konsten att tala med kvinnor” i  Veckovis – en antologi om svensk veckopress, Helsingborg, 
2005, s.38. 
19   Eric Johannesson, Den läsande familjen – Familjetidskriften i Sverige 1850-1880, Stockholm 1980, s. 61. 
20   Wersäll, s. 19. 
21   Ingemar Oscarsson, ”Nöjsamt och nyttigt – Svensk veckopress i koncentrat” i Veckovis – en antologi om svensk  
veckopress, Peter Carelli och Ulf Dahlström (red.), Helsingborg, 2005, s.10. 
22   Larsson, 1989, 33-35. 
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    Mellan 1880 och 1930 formerades och  etablerades veckotidningar på marknaden. De följande 

trettio  åren brukar  kallas  veckopressens  guldålder,  då  upplagorna  ökade och konkurrensen från 

andra  medier  knappt  existerade.23 Redan  från  början  var  det  fiktiva  materialet  dominerande  i 

veckopressen och under mellankrigstiden satsades det  mycket på denna form av text som ansågs 

locka flest läsare. Efter hand minskade det fiktiva materialet markant i tidningarna men reportagen 

behöll till viss del den form som präglar det fiktiva materialet.24 Konkurrensen från TV gjorde att 

innehållet  förändras mot mer dokumentärt  material  samt fackmaterial.25  Allers  har varit relativt 

oförändrad innehållsmässigt sedan den först publicerades, menar pressvetaren Britta Dahlström i sin 

studie av Allers från 1979.  Allers är vid denna tid fortfarande en familjetidning menar Dahlström då 

30-40% av läsarna är män.26 Det vill säga att under hela den period jag undersöker är  Allers  en 

familjetidning i den bemärkelsen att den läses av såväl kvinnor som män, om än i högre grad av 

kvinnliga läsare. Under mellankrigstiden påbörjades en differentiering av veckopressen i allmänhet 

efter kön. Familjetidningen blev således en kvinnotidning. Medan pressen som riktade sig till män 

kretsade mycket kring sex, politik och kriminella reportage innehåller den som riktar sig till kvinnor 

kärlek, hemarbete och familjeidyll.

     Veckopressen har sedan sin etablering varit mycket populär, men detta betyder inte att den fått  

stå oproblematiserad. Den massproducerade litteraturen och speciellt veckopress utkom i allt större 

upplagor under 1900-talets första hälft. Debatterna kring denna typ av texter eskalerade i något som 

kommit  att  kalls  ”Det  stora  veckopresskriget”  1947.  Kriget  bestod  av  en  debatt  där  diverse 

kulturskribenter  framhöll  att  veckopressen  var  fördärvlig  för  läsaren  och speciellt  de  kvinnliga 

sådana  som  matas  med  romantik,  erotik  och  våld  vilket  hotar  moralen.  Kvinnliga  läsare 

uppmanades att sluta köpa veckotidningar.27 Lars Alexandersson skriver i sin tidiga studie Kan vi  

leva utan veckopress?  att ”genom denna trettiåriga veckopressdebatt går föreställningen att man 

genom att  publicera  goda  romaner  och  noveller  i  tidningarna  skulle  kunna  uppfostra  läsarens 

litterära smak. Tanken var att man genom god litteratur och konst skulle kunna förädla människan, 

och ge henne goda karaktärsegenskaper.”28 Från veckopressförlagen besvarades dessa påhopp med 

argumentet att veckopressen erbjöd människor den eskapism som de behövde.29 Ingemar Oscarsson 

skriver att det från 1930-talet och några decennier framöver framfördes kritik mot veckopressen då 

den  ansågs  vara  samhällsfarlig  genom  att  vara  fördummande,  förslöande  och 

23   Oscarsson,  s.12-13. 
24   Larsson,  1989, s. 91, 118. 
25   Oscarsson, s. 17. 
26   Britt Dahlström ”Familjens världsbild (Allers 1919)” i Veckopressen i Sverige – analyser och perspektiv, Lund 
1979, s. 95, 97. 
27   Larsson, 1989, s. 39, 44, 143. 
28   Lars Alexandersson, Kan vi leva utan veckopress?, Stockholm 1964, s. 41. 
29   Alexandersson, s. 43. 
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verklighetsförfalskande. Kritiken blossade upp igen på 1960- och 1970-talen då bilden av könsroller 

och klassamhälle som förmedlades i veckopressen debatterades.30  Veckotidningsgenren som helhet 

planar  ut  på  1950-talet  och  på  1980-talet  ses  en  nedgång  i  försäljningssiffrorna.31 

Familjetidningarna har dock haft en ganska starkt position även efter den allmänna nedgången för 

veckopressen.32

Veckopress som forskningsfält
Veckopress är inte ett nytt undersökningsområde och inte heller veckotidningsnovellen. Dock har 

detta inte gjorts i särskilt stor utsträckning och vad jag kunnat finna inte heller ur ett 

queerperspektiv tidigare.33 Forskningsområdet om veckopress är också mycket brett då såväl 

sociologiska, litteraturvetenskapliga som historievetenskapliga studier samt undersökningar inom 

medieforskning gjorts på fenomenet. Inom historievetenskapen har studier av veckopress kommit 

senare men nu finns det ett antal avhandlingar som behandlar populärpress som källmaterial.34

    I  en svensk kontext  var Margareta  Berger,  verksam inom medieforskning,  först  ut  med att 

undersöka  denna  typ  av  material.  Redan  1974  kom  hennes  studie  Fruar  &  Damer  i  vilken 

kvinnoroller  i  veckotidningarna  Idun och  Husmodern  undersöks under  perioden 1930 till  1970. 

Berger skönjer i novellerna ett tyst budskap till  de kvinnliga läsarna att sätta sig upp emot den 

manliga  dominansen  och  menar  att  det  finns  en  viss  aggression  mot  män  i  novellerna.  Det 

konstateras också att kvinnor till stor del presenteras som ”bättre” än män i många situationer och 

som mer handlingskraftiga.35

   I  avhandlingen  Från  moder  till  samhällsvarelse  analyserar  medieforskaren  Gullan  Sköld 

veckotidningen Året Runt från mitten av 1900-talet och fram till slutet av samma århundrade. Hon 

undersöker veckotidningen i sin helhet och fokuserar främst på hur kvinnor framställs. En av de 

främsta slutsatserna som dras i studien är att  Året Runt präglas av ett särartstänkande där kvinnan 

ses som specifik och skild från mannen vilket är synligt i samtliga årgångar. Detta är dock inte 

hindrande  för  kvinnors  frigörelse  och  utveckling,  utan  Sköld  identifierar  en  utveckling  av 

framställningen av  kvinnor  i  tidningen.  Kvinnors  roller  är  mer varierade och bredare under  de 

senare årgångarna och kvinnor har tillgång till den offentliga sfären och inte endast hemmet. Sköld 

30   Oscarsson, s. 22. 
31   Larsson, 1989, s. 32. 
32   Oscarsson, s. 13. 
33   Med undantag av lundahistorikern Andrés Brink Pintos avhandling Med Lenin på byrån. Han undersöker dock en 
kontextbunden tidning, den kommunistiska pressen, medan jag här menar de med en bredare målgrupp. 
34   Holgersson, s. 131. 
35   Berger, s. 222-223. 
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påvisar dock att detta inte varit en enkel resa utan en krokig väg fram till förändring.36

    Sköld har också undersökt rådgivningsspalter från  Damernas värld, Veckorevyn och Året runt i 

studien Ett rum för råd och tröst.  Den främsta slutsatsen som dras handlar om framställningen av 

män och kvinnor i materialet och Sköld identifierar att mannen alltid är överordnad även om detta 

inte explicit uttalas. Hon ser också att kvinnor och män särskiljs och görs annorlunda från varandra 

på grund av sin biologi och sitt känsloliv.37 Sköld ser veckopressen som en  spegling av samtiden, 

och  menar  att  veckopress  inte  kan  antas  vara  samhällsomdanande.  Hon skriver  ”man  kan inte 

förvänta sig att  Damernas Värld,  Vecko-Revyn eller  Året Runt ska stå på barrikaderna och servera 

läsekretsen  radikala  budskap  som  den  inte  efterfrågat,  innebärande  till  exempelvis  ett  total 

utplånande av skillnaderna mellan könen.”38 Att  veckopress inte tar  ställning till  kontroversiella 

frågor,  menar  Sköld  har  sin  utgångspunkt  i  kommersiella  skäl.  Man vill  locka  nya  läsare  men 

samtidigt behålla sina gamla, och därför ”ligger man oftast lugnt i en åsikternas mittfåra [...]”.39

   Den  mest  grundliga  och  översiktliga  studien  av  svensk  veckopress  i  sin  helhet  görs  av 

litteraturvetaren Lisbeth Larsson i En annan historia där hon främst inriktar sig på kvinnors läsning. 

Larssons studie har inte fått stå oemotsagd men jag nöjer mig med att konstatera att hennes studie  

om kvinnors från mäns särskiljda läsning är kontroversiell.40 Dock tar hon också ett samlat grepp 

om den svenska veckopressen och ger en gedigen bakgrund till denna. Hon gör också nedslag och 

undersöker fiktivt  material  i  tidningarna.  Larsson menar  att  de olika typer  av texter  som utgör 

veckopress, här exemplifierad med Året Runt  från 1967, tillsammans bildar ”en berättelse om hur 

man blir, vad det är att vara, hur det skulle kunna vara... att vara kvinna.”41 Detta blir extra tydligt i 

det  fiktiva  materialet  i  veckopressen  även  när  de  skönlitterära  texterna  inte  längre  är  de  som 

dominerar veckotidningarna längre. I fiktionsmaterialet identifierar Larsson en återkommande typ, 

den spröda och värnlösa kvinnan som ofta  är  övergiven,  ensam och utsatt.  Dessutom är  denna 

kvinna fast mellan barndom och vuxenliv och genom att hon inte vet vem hon kan lita på hamnar 

hon  ofta  i  situationer  där  hennes  kvinnlighet  hotas.42 Litteraturvetaren  Kristina  Fjelkestam 

undersöker  synen  på  äktenskapet  i  modernistiska  romaner  i  sin  avhandling  ”Ungkarlsflickor, 

kamrathustrur och manhaftiga lesbianer”. Hon ser hur en ny typ av äktenskap som ideal tränger in i 

36   Gullan Sköld, Från moder till samhällsvarelse – vardagskvinnor och kvinnovardag från femtiotal till nittiotal i  
familjetidningen Året Runt, Stockholm 1998, 353-358. 
37   Gullan Sköld, Ett rum för råd och tröst, Stockholm 2003, s. 231. 
38   Sköld, 2003, s. 232. 
39   Sköld, 1998, s. 353.
40   För en mer ingående diskussion av Larssons ståndpunkter se lundahistorikern Ulrika Holgerssons avhandling 
Populärkulturen och klassamhället. 
41   Larsson,1989, s. 52. 
42   Larsson, 1989, s. 53, 57. 
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romanerna under 1930-talet och att även synen på kärlek förändras i skönlitteraturen. 43 

   Samma år som Larssons studie publicerades utkom också sociologen Britt-Louise Wersälls studie 

om veckotidningsnovellen från åren 1950-1975. Studien är delvis kvantitativ och syftar till att se 

om  moralen  i  fråga  om  kärlek  skiftar  över  tid.  I  undersökningen  framträder  några  linjer  av 

förändringar såsom att mannen i mindre grad var knuten till sin yrkesroll och förvärvsarbetet, att 

kvinnan kunde ta större initiativ då det gällde kärleksrelationer samt att sexualiteten visades lite mer 

öppet. När det gäller kvinnlighet kopplas denna dock under hela perioden samman med kärlek, 

vänskap,  hemarbete  och  familj.44 Den  brittiska  medieforskaren  Janice  Winship  urskiljer  en 

balansgång gällande kvinnlighet i veckopress från 1950-talet. Kvinnors möjligheter till att lyckas 

låg inom hemmets sfär medan männen förväntades göra karriär  individuellt i  det offentliga. En 

lyckad kvinna skulle vara duktig i hemmet och skulle också uppvisa en respektabel kvinnlighet, det 

vill säga vara intresserad av sitt yttre och moderna kläder.45

    Maria Ehrenberg undersöker i sin litteraturvetenskapliga studie  Romantik för ”vuxna flickor” 

romantiska berättelser riktade till kvinnor. Hon gör en koppling till veckotidningsnovellen och ger 

en tämligen negativ bild av denna litterära form. Hon menar att denna typ av novell bygger på en  

mall som gör att läsaren kan räkna ut slutet bara efter några raders läsning. Vidare menar hon att 

skildringarna av karaktärerna inte går på djupet utan att det finns fasta typer som återkommer. Den 

framförda kritiken avslutas med att Ehrenberg framhåller att de lösningar som ges på problem som 

uppstår inte är trovärdiga utan lättvindiga.46 Även Wersäll framhåller att novellerna ofta är utopiska 

och att de slutar lyckligt.47

   Mycket av veckopressforskningen har fokuserat på bilden av kvinnor och kvinnlighet.  Även 

historikern Ulrika Holgersson undersöker konstruktioner av kvinnligheter i veckopress, men under 

en tidigare period i början av 1900-talet. Holgersson begränsar sig dock inte till endast det fiktiva 

materialet utan studerar olika typer av text i veckopress. Hon finner att det kan finnas motstånd i  

novellerna som inte är förväntade. Till exempel då borgerlighetens sysslolöshetsideal för kvinnor 

kritiseras och istället framhävs en mer aktiv kvinnoroll i novellerna,48 vilket således går emot Skölds 

syn  på  veckopressens  förmåga  till  utmaningar  mot  samtida  normer.  Även  Janice  Radway som 

studerar romantisk läsning talar om motstånd. Radway menar att den ideologiska makten i romantik 

är stark men att det alltid finns ett motstånd. Kvinnor som läser romantik gör inte detta för att stödja 

43   Kristina Fjelkestam, Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer – modernitetens litterära gestalter i  
mellankrigstidens Sverige, Stockholm, 2002.
44   Wersäll, s. 190-191. 
45   Janice Winship, Inside Womens magazines, London, 1987, s. 60. 
46   Maria Ehrenberg, Romantik för ”vuxna flickor” - från Maeve Binchy till Mary Wesley, Lund 1999, s. 17. 
47   Wersäll, s. 191. 
48   Holgersson, s. 207. 

12



patriarkatet  utan genom en utopisk läsning om en längtan efter  en bättre  värld.49 För  att  få  en 

bredare syn på populärkulturhistorisk forskning vänder jag mig till historikern Lotta Johansson som 

undersöker tv-serier på 1950-talet. Hon tittar på hur kvinnlighet formeras inom ramen för samtida 

värderingar och vilket motstånd mot detta som är möjligt att göra.50

    Flera studier av veckopress är läsarinriktade så som den holländska medieforskaren Joke Hermes 

Easily put down i vilken hon tittar på hur läsningen av veckopress riktad till kvinnor ser ut. Det vill 

säga att hon undersöker läsning av samtida veckopress. Hon intervjuar kvinnliga och manliga läsare 

och ser  hur  läsningen av  denna typ  av  veckotidningar  skapar  mening.  En  av  de  huvudsakliga 

anledningarna till att läsarna valde denna typ av läsning var just som titeln avslöjar att den är lätt att  

lägga ner, och sedan fortsätta senare. Vidare menar Hermes att veckotidningarna ses som en samling 

av visioner snarare än ett regelverk. Hon  kritiserar feministisk forskning för att förringa ”everyday 

media use” och att påvisar att man istället bör se till den mening som denna form av veckopress 

skapar.51 Den amerikanska litteraturvetaren Ellen McCracken tar ett samlat grepp om veckopress 

riktad till kvinnor och ser såväl till innehåll som omslag. Hon talar i likhet med Radway om den 

möjlighet  till  utopisk  läsning  som veckopress  i  viss  mån  utgör.  Hon  menar  också  att  läsarna 

”participating in normal, expected feminine culture, they are at the same time learning consumerist 

competitiveness and refied indivudualism.”52 

  Historikern  Andrés  Brink  Pinto  är  en  av  de  forskare  som  på  senare  tid  undersökt 

veckotidningsnovellen och riktat blicken mot både manlighet och kvinnlighet. Undersökningar om 

manlighet  i  veckopress  är  annars  påtagligt  frånvarande.  Brink  Pintos  material  består  främst  av 

noveller  från  den  kommunistiska  veckotidningen  Stormklockan  från  perioden  1921-1939.  Hans 

forskning är också den som ligger närmast min uppsats då han undersöker hur sexualitet, genus och 

klass konstrueras i novellerna. Han använder också ett queerteoretiskt perspektiv. I avhandlingen 

Med Lenin på byrån  undersöker Brink Pinto olika typer av maskuliniteter och femininiteter som 

framträder i materialet. Gemensamt för de bilder av kvinnor som presenteras i novellerna är att de 

alla är offer för olika företeelser som förförelse, övergrepp eller sina egna drifter. Maskuliniteten 

som  framträder  i  novellerna  är  i  stället  kampbaserad  och  kämpar  med  att  kontrollera 

våldsutövandet. Kontroll och hängivenhet för den kommunistiska kampen var viktiga drag hos den 

normativa  manligheten.  Brink  Pinto  fokuserar  också  på  de  utmaningar  som  fanns  mot  den 

49   John Storey, Cultural theory and popular culture – an introduction, London 2006, s. 113. 
50   Lotta Johansson, ”I love Lucy och 1950-talets Tv – kvinnligheter och historieskrivning som berättelser” i Mer än 
bara kvinnor och män – feministiska perspektiv på genus, Diana Mulinari, Kerstin Sandell, Eva Schömer (red.), Lund 
2003.
51   Joke Hermes. Easily put down – readers, repertoires and every day life, Amsterdam, 1993, s. 99-111, 209. 
52   Ellen McCracken, Decoding Womens magaines, New York, 1993, s. 299. 
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normativa kvinnligheten och manligheten.  Det finns också en stark heteronorm i de romantiska 

noveller som ingår i undersökningen.53 

    Också medie- och kommunikationsvetaten Ulrika Torell undersöker manlighet i veckopress från 

1950 till 1970. Hon utgår från en bild som är återkommande i veckotidningar från 1950 och det är 

mannen  i  fåtöljen.  Denna  är  återkommande  i  flera  olika  framställningar  av  mannen  i  såväl 

illustrationer som i reklam. Under 1950-talet kretsar hemlivet kring mannen i fåtöljen medan han 

under 1960-talet sitter tillsammans med sin fru. På 1970-talet finns inte längre hustrun runt om  med 

sina hushållsbestyr utan mannen är delaktig i hemarbetet vilket exemplifieras med mannen i en 

fåtölj  som berättar att han håller  på att  tvätta och att  han därför inte kan sitta kvar i  sin fåtölj. 

Fåtöljen blir till en symbol för hemmet och de förändringar som sker gällande manlighet under den 

undersökta perioden.54 Hemmet är också utgångspunkt i de noveller ur  Vårt Hem  från 1945 som 

litteraturvetaren Peter Rydén analyserar i sin tidiga studie från 1979. Rydén menar att novellerna 

under denna period handlar om att fly och detta i relation till hemmet. Tematiken kretsar ofta kring 

en flykt hem eller om en flykt bort från verkligheten.55

    En historiker som använt populärkulturella yttringar och däribland olika typer av veckopress som 

källa  är  Marie  Cronqvist  i  sin  avhandling  Mannen i  mitten.  Cronqvist  studerar  spionberättelser 

under kalla kriget. Hon ser att spionen i sig får stå tillbaka för de kringberättelser som finns runt 

honom, det vill säga att det är vardagen kring spionen och de som haft olika typer av relationer och 

förbindelser med denne som får komma till tals. Än en gång påvisas alltså vardagstematikens vikt i 

veckopress.56

I praktiken – metodologiska utgångspunkter
Trots det omfattande material som utgör grunden för uppsatsen är det inte en kvantitativ 

undersökning som utförs utan en kvalitativ. Att jag valt att innefatta en stor mängd material i 

undersökningen beror på att jag vill kunna generalisera utifrån detta. Jag kommer att gå på djupet i 

de noveller som särskiljer sig från mängden men också titta på de som är representativa för större 

delen av materialet. 

  Uppsatsen  bygger  på  två  metodologiska  angreppssätt,  nämligen  komparativ  metod  och 

heremeneutisk metod. En komparation mellan novellerna från olika årgångar är av vikt för att se om 
53   Brink Pinto, s. 176, 218. 
54   Ulrika Torell, ”Mannen i fåtöljen – Om mannen, kvinnan och hemmet i svensk veckopress mellan 1950 och 1970” i 
Visuella Spår - Bilder i kultur och samhällsanalys, Anna Sparrmann, Ulrika Torell och Eva Åhrén Snickare (red.), 
Lund, 2003.  

55   Peter Rydén, ”Att komma hem (vårt hem 1945)” i Veckopressen i Sverige – analyser och perspektiv, Lund 1979, s. 
144-146. 56   Marie Cronqvist, Mannen i mitten – ett spiondrama i svensk kallakrigskultur, Stockholm 2004, s. 219. 
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och  hur  förändringar  skett  då  det  gäller  heteronormativitet,  tvåsamhetsnormer  samt  genus. 

Historikern  Leos  Müller  menar  att   den  komparativa  metoden  kan  användas  för  att  motverka 

determinism, det vill  i  detta  fall  säga en förutfattad föreställning kring vissa företeelser.  Denna 

metod är också användbar för att finna och avslöja skillnader som kan vara större än vad man 

tidigare trott.57 Historikern Heinz-Gerard Haupt menar att den komparativa metoden lämpar sig för 

en rad olika fält inom historievetenskapen och att den är lämplig på grund av att den kan ge en ny 

bild  av  ett  visst  fenomen.  Haupt  talar  främst  om komparationer  i  en vidare  mening och större 

kontexter  än  de  som min undersökning behandlar,  dock anser  jag  att  det  är  en  metod  som är 

applicerbar  också utanför  världshistoriska studier.  Komparation som metod förutsätter  två olika 

kontexter som länkas samman av en liknande problematik och för att använda metoden på bästa sätt 

bör  dessa  två  kontexter  karakteriserats  och  sedan  jämföras  utifrån  likheter  och  skillnader  som 

framträder i komparationen, enligt Haupt.58 Mitt tillvägagångssätt ligger i linje med Haupts, det vill 

säga att jag ser till den samtida kontexten och jämför normer och värderingar kring viss tematik 

med de som framträder i novellerna från samma tid. Dessutom gör jag en undersökning mellan de 

olika tidsperioderna för att se hur utvecklingen av normer kring genus, tvåsamhet och sexualitet ser 

ut.  I  praktiken  kommer  jag  att  undersöka  till  exempel  tvåsamhet  kopplat  till  diskursen  kring 

skilsmässa som finns i novellerna och koppla detta till den samtida kontexten. 

     Även historikern Silke Neusinger talar om komparativ metod främst utifrån undersökningar 

mellan nationer eller andra större samband. Hon menar att det finns två typer av komparationer som 

lämpar sig inom historievetenskapen varav en syftar till att förklara utvecklingen i ett land medan 

den andra är mer generaliserande och utgår från fler undersökningsobjekt. Min studie syftar till att  

se  på  utvecklingen  av  normer  och  värderingar  i  veckotidningen  Allers. För att  knyta  an  till 

Neusinger skulle det kunna ses som ett mikroanvändande av den första typen av metod som hon 

presenterar. Neusinger framhåller också att komparativa undersökningar styrs av frågeställningen.59 

Min metod är starkt knuten såväl till frågeställningarna som  till de teoretiska utgångspunkterna. 

Det vill säga att det blir en slags kritisk komparativ metod som grundar sig på  ett queerperspektiv 

för  att  kritiskt  granska  hur  heterosexualitetens  funktion  som normbärare  kommer  till  uttryck  i 

texterna. Jag utgår i från att det i materialet konstrueras en heterosexuell norm och jag förhåller mig  

genomgående till detta. Det är således en jämförelse mellan novellerna men också en komparativ 

studie i den mån att jag gör en komparation med hur den samtida svenska kontexten såg ut vid 

57   Leos Müller, ”Att förutsäga framtiden – om kontrafaktisk historieskrivning” opublicerat föredrag, Uppsala, 2 
oktober 2008, s. 3. 
58   Heinz-Gerard Haupt, ”Comparative history – a contested method” i Historisk tidskrift, 2007-4. 

59   Silke Neusinger, ”Cross-over!Om komparationer, transferanalyser, historie croisée och den metodologiska 
nationalismens problem” i Historisk tidsskrift, 2010:1, s. 8, 10-11. 
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denna tidpunkt. Ett av huvudmålen med uppsatsen är att se om novellerna ger uttryck för rådande 

normer i samhället eller har potential att utmana samtida föreställningar kring genus och sexualitet, 

eller kanske är mer konservativa och bakåtsträvande. Min intention är att kontextualisera novellerna 

för  att  se  om de  normer  och värderingar  som återfinns  i  novellerna  stämmer  överens  med  de 

förändringar  som  sker  i  samhället  gällande  arbetsmarknad,  sexualitet,  genuspositioner  samt 

familjenormer. Det vill säga att jag undersöker vilken form av kontext som var rådande under tiden 

för textens tillkomst och ser om jag finner likheter eller avvikelser från kontexten i novellerna. Jag 

undersöker  om  man  kan  se  ett  motstånd  eller  ett  inordnade  gällande  de  ovannämnda 

undersökningsfaktorerna.   Jag gör också en form av tematisk analys då jag kommer att analysera 

vissa  specifika  företeelser  och  teman  i  novellerna  såsom  tvåsamhet  och  sexualitet,  samt 

framställningen av manligt och kvinnligt. Den tematiska analysen är betydande då den är avgörande 

för att strukturera novellerna och kunna säga något om dem i sin helhet. Med detta inte sagt att 

kronologin inte är av vikt. Då kopplingen till samtidens normer och värderingar är av vikt kommer 

även kronologin vara betydande i analysen. 

   Hermeneutisk  metod kan sägas utgöra grunden för de ovannämnda metodologiska ansatserna i 

undersökningen. Grundförutsättningen för hermeneutisk metod är att föra en dialog med materialet 

baserat på lika villkor, menar Per-Johan Ödman.60 I mitt fall utgörs denna dialog med materialet av 

att  jag  utläser  vad  som kan  tolkas  vara  gällande  normer  i  relation  till  den  samtida  kontexten. 

Kontexten  är  ofta  avgörande  för  hela  förståelsen,  påvisar  Ödman  vidare.  Han  använder  en 

pusselmetafor och framhåller att tolka hermeneutiskt är som att lägga ett pussel och foga samman 

bitarna.61 Denna metafor är förklarande för hur mitt arbete fortskridit. Genom att se på olika teman i 

novellerna och hur dessa kan relateras till varandra och till den samtida kontexten har en tydligare 

bild av vilka normer och värderingar som produceras och reproduceras i novellerna framträtt. 

I teorin – perspektiv och begrepp 
Den teoretiska ramen för uppsatsen utgörs av queerteori. Queer är snarare ett paraplybegrepp över 

flera  perspektiv,  mer än en  enhetlig  teoribildning.  Även ett  genusperspektiv  kommer  att  prägla 

uppsatsen och utgångspunkt är genomgående socialkonstruktivistisk. Det vill säga att jag ser  genus, 

kön  och  sexualitet  som  konstruerade.  Det  som  är  utmärkande  för  queerteorin  är  den  kritiska 

granskningen av upprätthållandet av heterosexualiteten som naturlig och enhetlig.62 Queer ses ofta 

som sprunget ur genusperspektivet. Jag ser queer som ett fullbordande av genusperspektivet och 

60 Per-Johan Ödman, Tolkning, förståelse, vetande – Hermeneutik i teori och praktik, Stockholm, 2007, s. 14.
61 Ödman, s. 99-100. 
62   Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda, Stockholm 2003, s. 13.

16



kommer  att  utgå  från  ett  mer  klassiskt  genusperspektiv  och  komplettera  detta  med  queerteori. 

Grunden för queer är att rikta blicken mot det som anses vara normalt, snarare än mot det som 

avviker från normen. Socialantropologen Fanny Ambjörnsson menar dock att det finns en vidare 

mening och denna ligger i att påvisa att sexualitet inte är lättförståeligt, utan mångtydigt och svårt 

att avgränsa  från andra fenomen.63

  Tidigare har en distinktion gjorts mellan kön och genus men flera genusforskare ser idag denna 

uppdelning som alltför fast och även kön ses av många idag som socialt konstruerat. Denna senare 

tradition knyter jag an till och menar att så väl kön som genus är socialt skapade kategorier. Att vara 

kvinna eller man innebär olika saker i olika tidsperioder och också i olika kulturer, något som jag 

tar fasta på i uppsatsen. För ett genusperspektiv vänder jag mig till genusteoretikern Joan Scott, och 

också till viss del Yvonne Hirdman. Scott menar att ett användande av genusperspektiv innebär att 

man kan avkoda och förstå den komplexitet som mänskliga relationer utgör.64 Scott menar vidare att 

män och kvinnor definieras i relation till varandra och att inget kan sägas om den ena utan att också 

se  till  den  andra.65 Genuspositionerna  är  således  beroende  av  varandras  existens,  vad  som är 

kvinnligt i en viss kontext definieras efter vad som är manligt och vice versa. Det är ett beroende 

förhållande i  vilket  kvinnligt som kategori  blir  meningslöst  om inte manlighet  konstrueras som 

motsatsen. Scott framhåller att det är processen som skapar genus som kan säga något om varför det 

händer. Genom att se hur genus skapas kan detta säga något om varför. Scotts definition av genus 

har två ingångar. Dels att genus är socialt skapat och att relationen mellan manligt och kvinnligt har  

en stark maktdimension. Dels att genus har en symbolisk dimension som gestaltas på alla plan i 

samhället  såväl på religiösa, vetenskapliga och politiska. Genus har också en binär form som gör 

att kategorier skapar mening utifrån varandra och att det som anses idealt, eller dominant, vid en 

viss tid är beroende av samhället i stort.66

   Historikern och genusteoretikern Yvonne Hirdman talar om isärhållandet som princip för den 

manliga  överordningen.  Genom  att  isärhålla  manligt  och  kvinnligt  och  tillskriva  dem  olika 

egenskaper överordnas det manliga och görs till norm. Hirdman visar på den polarisering i vad som 

brukar härledas som manligt respektive kvinnligt. Hon menar att det bakom detta finns en iver i att  

kontrastera  och  genusdefiniera.  Detta  gör  att  det  bildas  en  kedja  av  vad  som  förväntas  vara 

sammanhängande manligheter och kvinnligheter som tillskrivits olika attribut.67 Hirdman talar om 

de olika egenskaper som tillskrivs män och kvinnor som ett isärhållande. Detta kan dock också ses 

63   Fanny Ambjörnsson, Vad är queer, Stockholm 2006, s. 36. 
64   Joan W. Scott, Gender and the politics of history, Columbia, 1988, s. 45-46.
65   Joan W. Scott, ”Gender: A Useful Category of Historical Analysis”i The American Historical Reviem, nr 91, 1986. 
66   Scott, 1986, s. 1068. 
67   Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former, Malmö, 2001, s, 65-73. 
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som en vilja att skapa komplementaritet, det vill säga att upprätthålla en heterosexuell norm genom 

påvisandet av att män och kvinnor är olika. På grund av att manligt och kvinnligt anses  komplettera 

varandra skapas ett behov och ett beroendeförhållande mellan manligt och kvinnligt som förstärker 

en heterosexuell norm.68

    Heteronormativitet är ett av de mest centrala begreppen inom queerteori och syftar på antagandet 

att alla är heterosexuella samt att detta är naturligt och därmed det normala.69 Heteronormativiteten 

upprätthålls  som naturlig  och allomfattande genom lagar,  institutioner,  strukturer,  relationer och 

handlingar  som  producerar  en  viss  sorts  heterosexualitet  som  det  eftersträvansvärda.70 

Queerteoretikern Tiina Rosenberg menar att begreppet heteronormativitet inte bör användas för all 

heterosexualitet utan för heterosexualiteten i den förväntade och normativa formen.71 Det är således 

inte all heterosexualitet som är normativ och detta är en av grunderna i uppsatsen, just att se vilken 

sorts heterosexualitet som ses som önskvärd och om denna förändras över tid i framställningen i 

Allers. 

   Heteronormativitet i sin tur bygger på två bärande principer nämligen performativitet och den 

heterosexuella  matrisen.  Filosofen  Judith  Butler,  en  av  de  främsta  queerteoretikerna,  menar  att 

performativitet är de upprepade handlingar som likt en ritual skapar genus.72 Genom att se genus 

som performativt skapat genom vissa handlingar fråntas genus, det vill säga manligt och kvinnligt,  

den naturlighet som dessa ofta anses innefatta. Performativitet innebär att vi skapas och omskapas i 

en pågående process till att leva i genuspositionerna manligt och kvinnligt. De gester, handlingar 

och  begär  som framställs  som naturliga  i  förhållande  till  genuspositionerna  är  i  själva  verket 

konstruerade  för  att  upprätthålla  genus  som naturgivet.73 Vi  är  helt  enkelt  inte  genus  utan  vi 

producerar  och  reproducerar  genus.  Den  heterosexuella  matrisen  upprätthålls  genom  att  två 

begripliga kroppar med ett tillhörande (och begripligt) genus förutsätts begära varandra. Detta kan 

dock aldrig fullbordas helt och därmed läcker kulturen queerhet. Dessa queera läckage stör den 

heteronormativa  ordningen  på  olika  vis.  Då  heteronormativiteten  är  påtvingad  genom  olika 

strukturer kan den aldrig helt upprätthållas utan det uppstår ofrånkomligt queera läckage. Rosenberg 

menar att ”könskategorier och heterosexualitet inte är frivilliga utan socialt sett obligatoriska.”74 

Heteronormativitet skapas genom ett kategoriserande av vi och dem. Denna dikotoma uppdelning 

rymmer också att de som inkluderas i kategorin ”vi” privilegieras på bekostnad av kategorin ”dem”. 

68   Begreppet är hämtat från Sexologen Sandra Dahléns populärvetenskapliga studie Hetero, Stockholm, 2006, s. 78. 
69   Rosenberg, s. 100-101.
70   Ambjörnsson, s. 52.
71   Rosenberg, s. 91. 
72   Judith Butler, Genustrubbel: Feminism och identitetens subversion, Göteborg 2007, s. 28-29. 
73   Butler, s. 214. 
74   Rosenberg, s. 71. 
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Dessutom  är  assimilering  av  det  avvikande  in  i  normen  en  viktig  del  av  upprätthållandet. 

Heterosexualiteten kräver homosexualiteten som sin negativa motpol för att kunna upprätthållas 

som norm. Införlivandet av det avvikande i normen genom att detta inte synliggörs gör att hotet från 

det  avvikande  försvinner.  75 Knutet  till  detta  är  även  normalitetsbegreppet.  Normalitet  innebär 

känslan av att höra till och att helt enkelt känna sig önskad i en kontext och detta skapar också 

tydligt de som avviker från det normala.76

En historisk exposé – om genus, familj och arbete 1920-1975
1920-talet i Sverige inleds med införandet av lagen om kvinnlig rösträtt som också innebar att gifta 

kvinnor blev myndiga. Kvinnor fick efterhand också rätt till högre statliga positioner och inträde i 

riksdagen, något som i praktiken inte tillämpades i någon större utsträckning.77 Nya äktenskapslagar 

stiftades också 1920 som gjorde att makarna var rättsligt likställda och rådde över sin egendom 

samt bar ett  gemensamt ansvar för barn och barnuppfostran.78 Detta innebar också att  kvinnans 

hemarbete  skulle  anses  vara  lika  mycket  värt  som  mannens  lönearbete.  Historikern  Yvonne 

Hirdman menar att med detta var könskriget på paus ett tag.79 Under detta årtionde växte också ett 

nytt ideal med”den nya kvinnan” fram. Den unga generationen av kvinnor krävde en självständigare 

livsstil där de fick vistas i det offentliga rummet i högre utsträckning och vara mer aktiva genom  att 

utöva  sport,  gå  på  dans  och  spendera  tid  utanför  hemmet  på  kvällarna.  Synen  på  äktenskapet 

förändrades  också  och  ett  kärleksfullt  kamratäktenskap  blev  idealet.  Det  nya  kvinnoidealet 

medförde också en ny klädstil och en ny ideal kroppstyp med korta klänningar, korta frisyrer och en 

slank och stark kropp. Kraven på självständighet och att få vistas mer i offentligheten mötte dock 

motstånd och det var ingen enkel väg att gå. Genusvetaren Jens Rydström och historikern David 

Tjeder  framhåller  att  den  nya  androgyna  kvinnotypen  innebar  en  utmaning  mot 

heteronormativiteten.80 Den sminkade och rökande ungkarlsflickan i kort kjol eller byxor var ett 

uppror mot traditionellt kvinnoideal, menar idéhistorikern Åsa Bergenheim. Kort hår, långbyxor och 

rökning blev symboler för självständighet och frigjordhet.81 Dock menar Rydström och Tjeder att 

hela  mellankrigstiden  präglades  av  sega  genusstrukturer  som  hindrade  kvinnor  som grupp  att 

faktiskt ta del av det offentliga rummet, men som individer fanns det ett möjligt motstånd med de 

75   Rosenberg, s. 17, 21 och 102. 
76   Rosenberg, s. 101. 
77   Jens Rydström och David Tjeder, Kvinnor, män och alla andra – en svensk genushistoria, Lund, 2009, s. 134-141.
78   Kari Melby, Anu Pylkkänen, Bente Rosenbeck och Christina Carlsson Wetterberg, Inte ett ord om kärlek – 
Äktenskap och politik i Norden ca 1850-1930, Lund, 2006, s.184. 
79   Yvonne Hirdman, Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier, Stockholm, 1992, s. 169. 
80   Rydström och Tjeder, s. 134-141, 154-155. 
81   Åsa Bergenhiem, ”Den aktive mannen och den passiva kvinnan föreställningar kring kön och makt i historien” i 
Mot halva makten – elva historiska essäer om kvinnors strategier och mäns motstånd, red. Ingrid Hagman. SOU 1997: 
113, s. 33. 
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möjligheter som det nya kvinnoidealet erbjöd.82

    Under 1920- och 1930-talet ökade antalet kvinnor som förvärvsarbetande. Vid denna tid flyttade 

många ogifta  kvinnor  från  landsbygden in till  städerna  för  att  arbeta.83 Under  mellankrigstiden 

uppkom protester mot den förändrade arbetsmarknaden då tiderna försämrades och ett motstånd 

mot  att   gifta  kvinnor  arbetade  växte  fram.  I  detta  ligger  också  normen  om  mannen  som 

familjeförsörjare.  I  slutet  av  1930-talet  med  andra  världskriget  på  intåg  med  en  väntad 

högkonjunktur och efter långdragen debatt infördes en lag som förbjöd arbetsgivare att avskeda 

gravida eller gifta kvinnor. Kvinnorörelsen var starkt drivande i denna fråga.84 Undre denna period 

var  preventivmedel  förbjudna  i  Sverige  och  oro  för  oönskade  graviditeter  var  stor.  1938  togs 

förbudet bort vilket gjorde det lättare att kontrollera storleken på sin familj.85

   Under  mellankrigstiden  var  rasbiologiska  föreställningar  starka  i  Sverige  vilket  bland annat 

yttrade  sig  i  förföljelser  av  romer  samt  undersökningar  av  dem  som  särskiljde  sig  från  ”det 

normala”.  Steriliseringar  för  att  undvika sociala  problem blev lagliga 1934. Detta  var  det  enda 

lagliga  sättet  att  skydda sig  mot  graviditeter.  Dock har  det  uppdagats  att  många steriliseringar 

präglades av tvång för att hindra ”sexuellt lössläppta” eller ”vanvårdade” kvinnor från att skaffa 

familj.  Det var till  övervägande del kvinnor som steriliserades.86 1930- och 1940-talets  Sverige 

präglades av social ingenjörskonst och två av dessa sociala ingenjörer var Gunnar och Alva Myrdal 

som  skrev  Kris  i  befolkningsfrågan  1934,  vilken  behandlade  de  nedåtgående  födelsetalen. 

Minskningen av befolkningen började ses som ett  nationellt  hot  och  kvinnorna i  egenskap av 

mödrar gavs ansvaret för det framtida Sverige. Flera politiska åtgärder sattes in för att underlätta 

familjeliv.87 Nu lanserades också folkhemstanken vilken historikern Yvonne Hirdman något ironiskt 

menar  krävde  ”sin  mamma  och  sin  pappa”.88 Socialpolitiken  blev  under  denna  period  mer 

betydande än  tidigare.  Folkhemmet  är  mer  genusstereotypt  än vad samhället  varit  tidigare  och 

kvinnan  knyts  mer  till  platsen  i  hemmet  och  mannen  ses  som  familjeförsörjaren89 I  den  nya 

bostadspolitik som 1930-talets sociala ingenjörer förespråkade låg också en önskan om att knyta 

mannen mer till hemmet och vägen dit var att göra livet i hemmet så tillfredsställande som möjligt.90 
82   Rydström och Tjeder, s. 138. 
83   Renée Frangeur, Yrkeskvinna eller makens tjänarinna – Striden om yrkesrätten för gifta kvinnor i mellankrigstidens  
Sverige, Lund 1998, s. 71.
84   Johanna Overud, I beredskap med fru lojal – behovet av kvinnlig arbetskraft i Sverige under andra världskriget,  
Stockholm 2005, s.15.
85   Pia Laskar, ”Sexualfrågan som verktyg i könsdebatten” i Seklernas sex, Åsa Bergenheim och lena Lennerhed (red.), 
Stockholm, 1997, s. 189. 
86   Rydström och Tjeder, s. 147-151. 
87   Charlotte Tornbjer, Den nationella modern – moderskap i konstruktioner av svensk nationell gemenskap under  
1900-talets första hälft, Lund 2002, s. 20-21. 
88   Hirdman, 2001, s. 132, 149. 
89   Tornbjer, s. 19. 
90   Yvonne Hirdman, Att lägga livet till rätta, Stockholm 2000, s.116-117. 
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   Beredskapen under andra världskriget krävde att många män lämnade sina arbeten och deltog i 

beredskapsarbetet  för  kriget.  Detta  gjorde  att  kvinnorna  bereddes  plats  på  arbetsmarknaden. 

Historikern Lotta Johansson menar att kvinnor under denna tid utförde manligt kodade uppgifter på 

arbetsmarknaden och att  detta konstruerade en ny kvinnlighet.  När kriget var över och männen 

återvände drogs linjerna skarpare mellan genuspositionerna igen. Staten uppmuntrade till hemarbete 

för kvinnor och männen tog över arbetena i det offentliga på nytt. Johansson menar att kvinnorna 

under  denna  tid  uppmuntrades  att  lägga  sin  tid  i  hemmet  och  på  familjelivet  istället  för 

förvärvsarbete. Familjen blev också allt yngre vid denna tid. När andra världskriget var över och 

kvinnorna  inte  längre  behövdes  i  samma  utsträckning  på  arbetsmarknaden  blev  också  gränsen 

mellan genuspositionerna tydligare igen.91 Historikern Charlotte Tornbjer undersöker konstruktioner 

av moderlighet under 1900-talets första hälft i en svensk kontext och menar att reproduktion främst 

kopplats  till  kvinnlighet.  Kvinnligheten kopplas också starkt till  moderskapet och vävs samman 

med en hem-och familjediskurs. Faderskapet är inte lika betydande i konstruktionen av manlighet 

som moderskapet för konstruktionen av kvinnlighet vid denna tid.92

    Historikerna Susanna Hedenborg och Ulla Wikander menar att 1950-talet  ibland brukar omtalas 

som  Sveriges  enda  hemmafruperiod.  Hemmafruidealet  var  möjligt  för  fler  att  leva  upp  till  i  

efterkrigstiden då högkonjunkturen möjliggjorde detta ekonomiskt. Giftermålen var fler än tidigare 

och kärnfamiljen som institution var starkare än någonsin. Samtidigt innebar detta årtionde också ett 

steg ut på arbetsmarknaden för  kvinnor  också i  yrken som krävde utbildning.  Heltidsarbetande 

kvinnor blev också allt vanligare. 93 Sköld menar att kvinnorna i slutet av 1950-talet översköljdes av 

dubbla budskap, dels skulle de vara hemmafruar, goda makor och mödrar som skulle sköta om 

hemmet, dels skrek arbetsmarknaden efter kvinnliga arbetare. Kvinnor behövdes inom industri men 

främst inom den offentliga sektorn så som skola och vård och andra serviceyrken.94 Normen om 

hemmafrun var så stark att de kvinnor som arbetade kallades för ”förvärvsarbetande husmödrar” i 

officiellt  material.95 Genushistorikern Gunilla Carlstedt menar att  detta var en osäker tillvaro då 

hemmafruarna dels var beroende av hur mycket fickpengar maken ansåg att de behövde. Dels var 

de än mer utsatta  vid en skilsmässa då kvinnorna ofta inte hade någon utbildning eller erfarenhet av 

arbete som gav meriter. Vid en skilsmässa var låglöneyrken ofta det enda som stods till buds.96        

   Hirdmans  genuskontraktsmetafor  är  välanvänd och beskriver  hur  genuspositionerna  såg ut  i 

91   Johansson, , s. 220, 228, 229. 
92   Tornbjer, s. 247.
93   Susanna Hedenborg och Ulla Wikander, Makt och försörjning, Lund, 2003, s. 107-108. 
94   Sköld, 1998, s. 85.  
95   Yvonne Hirdman, Kvinnohistorier - om kvinnors villkor från antiken till våra dagar, Stockholm 2004, s. 212.
96   Gunilla Carlstedt, ”Konsten att överleva − kvinnors liv och hälsa under 1900-talet” i Mot halva makten – elva  
historiska essäer om kvinnors strategier och mäns motstånd, red. Ingrid Hagman. SOU 1997: 113, s. 58. 
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samhället under en viss tid, de förhandlingar som fanns kring genus liksom hur samhället är ordnat 

är en del av dessa kontrakt. Hon identifierar tre olika perioder av kontrakt varav det första är det 

stereotypa genuskontraktet, också kallat Husmorskontraktet som sträcker sig från 1930- 1961. Detta 

kontrakt höll hårt på åtskilda genuspositioner och belönade dem som levde i en stereotyp kärnfamilj 

med åtskilda roller. 97

   Hirdman finner att brytpunkten för inrättandet av det andra kontraktet sker 1961. Den perioden 

varar till 1976 och Hirdman beskriver denna period som jämlikhetskontraktet. Det var först under 

1960- och 1970-talen som kvinnorna  i  större  utsträckning äntrade  arbetsmarknaden.98 Kvinnors 

dubbelarbete  framställdes  nu som en social  skam och äktenskapet  började beskrivas  i  negativa 

tongångar då kvinnan mister sin frihet däri.99 Historikerna Christina Florin och Bengt Nilsson menar 

att det som var helt nytt med 1960-talets inträdande var synen att alla kvinnor skulle arbeta utanför 

hemmet. Idealet var inte längre att kvinnan skulle vara hemmafru och moder utan alla människor 

skulle vara arbetande individer. Detta var en stor omställning för kärnfamiljen. Nytt var också att  

diskrimineringslagar mot homosexuella och andra som varit socialt utsatta togs bort.100

    Vid denna tid drog den andra vågens feminism in över Sverige och de rådande normerna kring 

genus  började  ifrågasättas.  Diskussionerna  var  dock  inte  enkelriktade  utan  det  debatterades 

huruvida en kvinna som hade barn skulle  arbeta  eller  inte.  Det fanns många som hoppades att 

jämställdhet skulle uppnås mellan könen om kvinnorna tjänade egna pengar.101 Allt fler valde att 

bosätta sig i städerna och miljonprogramsbostäder byggdes för att tillmötesgå detta. Landsbygden 

avfolkades. En starkare politisk rörelse med protester mot bland annat Vietnamkriget etablerades 

under denna tid.102 Flera grupper med feministiska mål startades vid denna tid runt om i landet och 

den mest framstående var Grupp 8 som bildades 1968.103 1964 blev p-piller lagliga vilket gjorde 

mycket  för kvinnors sexuella självständighet.  Med diskussionerna om könsrollerna följde också 

debatter om sexualitet i början av 1960-talet. Sexualundervisningen i skolan kritiserades då denna 

ansågs  vara  för  inriktad  på  barn  och  familjeliv.  Vidare  väcktes  kritik  mot  att  endast  kvinnor 

förväntades vara oskulder vid giftermål. Bättre villkor för homosexuella krävdes också.  Det blev 

allt vanligare att kvinnor och män skaffade barn utan att vara gifta.104

97   Hirdman,  2001, s. 147-152, samt Overud, s. 19. 
98   Overud, s. 19. 
99   Hirdman, 2001, s. 163. 
100   Christina Florin och Bengt Nilsson, ”Något som liknar en oblodig revolution” Jämställdhetens politisering under  
1960- och 1970-talen, Umeå, 2000, s. 25-26. 
101   Hedenborg och Wikander, s. 109. 
102   Rydström och Tjeder, s. 178-180.
103   Christine Sarrimo, När det personliga blev politiskt, Lund 2000, s. 7. 
104   Rydström och Tjeder, s. 173-178. 
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    Under 1970-talet kom lagändringar som gynnade kvinnor. Bland annat togs sambeskattning bort,  

något som för gifta makar gjort att kvinnans lön tidigare ofta försvunnit i skatt. Under denna tid  

minskade också löneklyftorna mellan män och kvinnor.105 Historikern Gunnel Karlsson menar att 

kvinnorörelsen på 1970-talet och dess nya krav gjorde att de borgerliga kärleksidealet bröts och 

därmed också mannens kontroll över sexualiteten.106  Radikala idéer började spridas om att även 

männen skulle förändra sig, så väl i hemmet som på arbetsmarknaden.107 Denna nya roll där mannen 

skulle  vara  en  mer  närvarande  far  har  senare  hänvisats  till,  och  ofta  i  negativa  ordalag  som 

velourpappan. Idéhistorikern Helena Hill menar att ett nytt mansideal växte fram som gjorde att 

män skulle våga visa känslor och knyta an mer till sina barn.108 Skilsmässorna ökade markant vid 

denna tid, liksom giftermålen minskade.1091975 infördes fri abort till och med vecka 18, något som 

debatterats  sedan  1920-talet.110 Parollen  att  det  personliga  är  politiskt  var  stark  i  den  samtida 

kvinnorörelsen och fokus låg på jämställdhet mellan könen och nya genuspositioner trädde fram. 

Kraven som ställdes var politiska och ekonomiska men handlade också om sexuell rättvisa.111

Genus, sexualitet och tvåsamhetsnormer i Allers 
Analysavsnittet i denna uppsats är strukturerad efter fyra teman vilka alla är starkt knutna till 

varandra. Det inledande kapitlet ”Fröken flirt och husmodern” behandlar konstruktioner av 

kvinnlighet och följs av ”Den ansvarstagande fadern och flickjägaren” som behandlar manlighet i 

novellerna. Därefter följer avsnittet  ”Eldiga kyssar och hårda famntag” om sexualitet och ”Spela 

komedi” om tvåsamhetsnormer och slutligen ”Noaks ark” som behandlar tvåsamhet i kris och 

konflikt i novellerna. 

Fröken flirt och husmodern – om konstruktioner av 
kvinnlighet
Att  vara  kvinna  i  en novell  i  veckotidningen  Allers under  åren  1925-1975 innebär  ett  ständigt 

förhandlande  kring  genuskonstruktioner.  I  alla  årgångar  finns  exempel  på  hur  två  typer  av 

kvinnligheter polariseras mot varandra i novellerna, där den ena slutligen framställs som den ideala 

och önskvärda. Det är dock en ständig balansgång att leva upp till den förväntade och önskvärda 

105   Hedenborg och Wikander, s. 110. 
106   Gunnel Karlsson, ”Den svårfångade kärleken – om kvinnorna, kärleken och samhället” i Handbok i svensk 

kvinnohistoria, Gunhild Kyle (red.), Stockholm, 1992, s. 56.
107   Yvonne Hirdman, ”Kvinnorna i välfärdsstaten” i Kvinnohistoria, Stockholm, 2004, s. 215.
108   Helena Hill,  Befria mannen! Idéer om förtryck, frigörelse och förändring hos en svensk mansrörelse under 1970-  
och tidigt 1980-tal, Stockholm, 2007, s.123-126.
109   Hirdman, 2004, s. 215. 
110   Lennerhed, s. 93. 
111   Hirdman, 2004, s. 215. 
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kvinnligheten. En tendens som finns i flera noveller är hur kvinnan har potential att förändras och 

uppnå den normativa och förväntade kvinnligheten. 

    I novellen ”Tag mig som jag är” från 1945 hör Anni av misstag ett samtal, som handlar om 

henne, där hon beskrivs som en tråkig kvinna som inte går in det minsta för att ”sälja varan.” Det  

vill säga att Anni utför performativitet fel, hon gestaltar sig inte som en åtråvärd kvinna. Anni är  

från landet och har skött sina föräldrars gård och har där helst spenderat dagarna med att rida. Vid 

föräldrarnas död blir hon dock tvungen att flytta till Stockholm. Efter att ha lyssnat till samtalet 

beslutar Anni sig för att skapa den önskvärda kvinnligheten: ”Hon hade friska färger, kanske en 

smula för friska för den normala huvudstads-smaken. Det stod alltjämt en atmosfär av skog och 

land kring henne.”112 Några timmar senare anländer Anni till en middag totalt förändrad: ”Hennes 

blonda lockar vara ordnade i en konstrik frisyr. Ögonbrynen voro plockade och fransarna tuschade. 

Hennes hy hade en varm, gräddfärgad ton och en klänning vars djärvhet kom Rigmors att verka 

nunnedräkt”113 

    Annis nya stil gör att männen får upp ögonen för henne och hon koketterar, flirtar och kuttrar  

precis  som hon sett  andra  kvinnor  göra.  Det  spel  hon visar  upp och hennes  uppförande är  de 

performativa  handlingar  som  andra  kvinnor  brukar  utföra  men  som  hon  tidigare  inte  varit 

intresserad av. Det som för Anni från början var ett spel blir istället bestående och ett halvår senare 

finner hon sig förlovad med en rik man och hon har blivit ”den moderna typ som hon lagt an på att 

efterlikna”114 En dag möter hon förvaltaren från föräldrarnas gård, den man som hon i hemlighet 

längtat efter. Han har kommit för att fria men han vill inte längre ha henne när han ser hennes nya 

jag. Han säger att han trodde att hon var en sund, frisk och naturlig flicka och uppskattar inte det  

”frö till en flirt” som han nu ser att hon haft inom sig hela tiden. Anni blir förtvivlad och vill avsluta 

den ”komedi” hon spelat. Hon bryter förlovningen och lägger av alla de attribut som hon senaste 

halvåret skaffat,  letar upp förvaltaren och ber honom glömma ”fröken flirt” och det hela slutar 

lyckligt.

  I denna novell finns flera intressanta nivåer, dels att den förväntade moderna kvinnligheten kräver 

performativitet för att gestaltas rätt, det är alltså ingen naturgiven kvinnlighet. Dels att den moderna 

stadskvinnan ställs mot den naturliga landsortsflickan. Novellen visar också att det finns olika typer 

av  normativ  kvinnlighet,  här  gestaltad  av en  lantlig  och en  stadskvinnlighet.  Det  finns  således 

kontextbundna  kvinnligheter.  Den  moderna  kvinnan  blir  här  till  en  negativ  och  kokett  kvinna. 

Ytlighet premieras inte i novellerna, och denna ytlighet kopplas oftast till att vara ”alltför kvinnlig”. 

    Även  i  novellen  ”Rödhårig”,  också  denna  från  1945,  framträder  skapandet  av  en  felaktig 

112   Frants Henck, ”Tag mig som jag är”, Allers familj-journal, nr 35, 1945. 
113   Henck, ”Tag mig som jag är”, Allers familj-journal, nr 35, 1945.
114   Henck,”Tag mig som jag är”, Allers familj-journal, nr 35, 1945.
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kvinnlighet. Ginger vill vara vacker för att vinna en pojkes kärlek. Hon klär sig efter vad hon tror är 

önskvärt med konstfulla frisyrer och avancerade klänningar. Pojken i fråga tänker att Ginger inte 

borde kopiera de andra flickorna och att hon var mycket sötare förut. Efter ett antal förvecklingar 

ligger  Ginger  mycket  sjuk  och  det  uppdagas  att  hon  endast  velat  vara  som  de  ”undersköna 

lyxvarelserna” i  filmerna som män begär.  Hon får  veta att  det  finns alldeles för många sådana 

kvinnor och att pojken hon drömmer om vill ha henne som hon är: ”Vi är bara vanliga enkla pojkar  

som kommer från enkla hem. Och jag vill inte ha den sortens flicka som du tror. Jag vill ha en 

hustru som kan laga mat och sy. Och göra ett trevligt hem.”115

    Det framhålls att verklighetens ideala kvinnlighet inte är den samma som den som gestaltas på 

film och även här är det naturlighet som efterfrågas, dessutom framhålls att det är annat än utseende 

som skapar en idealhustru och därmed en önskad kvinnlighet. I båda exemplen ovan är det män som 

avgör vilken kvinnlighet som är den önskvärda och därmed normativa. Det är i första hand en man 

som förespråkar att Anni borde vara mer som stadskvinnorna och när hon sedan blir sådan är det en 

annan man som istället efterfrågar en annan typ av kvinnlighet. Ginger försöker leva upp till de 

kvinnliga ideal som hon ser i samhället och som hon tror att män begär, men istället förväntas hon 

vara  huslig  och  ordna  ett  hem.  Liksom  Rosenberg  menar  att  inte  all  heterosexualitet  är  den 

normativa och önskvärda är inte heller all  kvinnlighet önskvärd, även om den begär manlighet. 

Även kvinnlighet måste utföras på rätt sätt för att passa inom den heterosexuella ramen. Trots att de 

båda  karaktärerna  eftersträvar  en  förväntad  kvinnlighet  blir  detta  fel,  vilket  implicerar  att  all 

kvinnlighet inte heller är för alla. Det finns fler exempel på när performativiteten slår fel, som när  

performativitet går till överdrift för att leva upp till idealet. 

    I ”En ordningsmänniska” från 1975 finns kritik mot att leva sin roll för väl. Här finns en tydlig  

koppling till debatten som präglat föregående årtionde gällande att kvinnor inte längre förväntades 

vara hemmafruar utan skulle ut på arbetsmarknaden. Meta i denna novell är en nitisk hemmafru 

som gör allt med perfektion från att vässa en blyertspenna till att sköta hushållets ekonomi. Hon går  

så fullt upp i sin roll att hon helt glömmer bort relationen till sin man, denne menar att hon ”aldrig 

intresserat sig för något annat än huset. Hon vill inte göra något annat än att städa.”116 Att Meta så 

fullt går upp i hemmafrurollen gör att hennes man inleder en relation med en annan kvinna, som är 

Metas motpol. Denna kvinna njuter av livet och har ett stökigt hem. 

   Tematiken är dock inte ny utan också under Sveriges främsta hemmafruperiod på 1950-talet 

återfinns en liknande novell ”Det är nu vi lever”. Berit som är en relativt nygift ung kvinna sköter  

sitt hem med stor kontroll. Hon har kontroll över allt, från dammkornen på makens rock till hur 

115  Dorothy Black, ”Rödhårig”, Allers Famil-Journal, nr 2, 1945.
116  Karen Brasen, ”En ordningsmänniska”, Allers Famil-Journal, nr 13, 1975.
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mycket mat de kan äta varje dag för att i framtiden har råd med ett finare hus. Hennes make John 

lider av hennes stora kontrollbehov och vågar inte äta en smörgås utan att be om lov. En kväll 

förändras detta då Berit möter en man som tar med henne på Gröna Lund där hon roar sig i flera 

timmar: ”John och hon hade kommit överens om – på hennes förslag – att det var dumt att ge ut  

pengar på barnsligheter, att det var klokare att spara pengarna till något förnuftigt.”117 John sitter 

hemma denna kväll och funderar över detta och tänker att han förstår män som sitter på krogen och 

super. Tidigare hade han trott att detta berodde på något fel hos männen men nu inser han att det är 

för att de är fångade i ”kvinnans spindelnät av eviga beräkningar”.118 När Berit kommer hem den 

kvällen  är  hon helt  förändrat  och  ber  John om ursäkt  för  att  hon förstört  deras  liv  genom sin 

nitiskhet. Efter detta känner hon sig oerhört lycklig och kvinnlig och vill ha ett barn så fort som 

möjligt, inte om ett par år som hon tidigare planerat. Här framförs att kvinnor som tar hand om sitt 

hem alltför väl och styr det med fast hand legitimerar en negativ manlighet. Det är kvinnors fel att 

män vänder sig från hemmet och söker andra nöjen då de är alltför kontrollerande. Hirdman talar 

om Husmorskontraktet som metafor, vilket var gällande under perioden 1930-1961. Detta kontrakt 

framhöll  tydliga  genuspositioner  och  belönade  dem  som  levde  i  en  stereotyp  kärnfamilj  med 

åtskilda  roller.119 I  novellerna  blir  det  dock  tydligt  att  genuspositionerna  inte  får  bli  alltför 

stereotypa, en kvinna får inte vara alltför mycket husmor, det straffar sig i längden. 

    Novellen  ”Det  är  nu  vi  lever”  är  också  en  form  av  kritik  mot  den  rådande  tidsandan. 

Hemmafrurollen får inte dras alldeles för långt utan det måste finnas utrymme för utsvävningar 

även i det bäst planerade hemmet. Dessa båda noveller har stora likheter. Berit hinner ändra på sig i 

tid men för Meta innebär hennes uppgående i husmorsrollen att hon förlorar sin make till sin raka 

motsats, en kvinna som kan njuta av livet. 1975 är kritiken, i samklang med samtiden, större än den 

1955 och novellen slutar med att Meta sitter ensam och gråter. Såväl Berit som Meta utför den 

förväntade kvinnligheten för mycket och deras omsorg om hemmet och önskan om att framstå som 

respektabla kvinnligheter får istället motsatt effekt. Det är en svår balansgång att vackla mellan den 

förväntade kvinnligheten och den oönskade.     

     I novellen ”Ingenting ont, att det ej har något gott med sig” från 1925 återfinns doktorinnan som 

sköter sitt hem bättre än alla andra och är mer omsorgsfull än de flesta. Hon tänker aldrig på sig 

själv och sin familj gör hon allt för. Och ”genom att det alltid varit mor som strävat och arbetat för 

familjen, hade dess medlemmar vant sig vid att lita på henne och själva ansträngde de sig så litet 

som möjligt. Varken man eller barn kunde leta reda på ens ett klädesplagg utan hennes hjälp.”120 När 

117  Ernesto Wickström, ”Det är nu vi lever”, Allers Famil-Journal, nr 33, 1955. 
118  Wickström, ”Det är nu vi lever”,  Allers Famil-Journal, nr 33, 1955. 
119  Hirdman,  2001, s. 147-152, samt Overud, s. 19. 
120  Karla Rönne, ”Inget ont som inte har något gott med sig”, Allers Famil-Journal, nr 24, 1925. 
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doktorinnan en dag blir skadad och får ligga till sängs en längre tid ställs hemmet inför utmaningen 

att  klara  sig  utan  henne.  Detta  går  över  förväntan  och  när  doktorinnan  återvänder  klarar 

familjemedlemmarna sig själva och menar att hon inte längre behöver ”ruva dem, som hönan sina 

kycklingar.”121 En moralisk slutkläm liknande denna är vanligt i novellerna 1925. Kritiken av den 

självuppoffrande och kontrollerande hemmafrun är inte lika påtaglig här som i de senare novellerna 

men det finns ett frö till det. Det är inte heller här önskvärt att alltför mycket gå upp i sin roll som 

husmor då det gör både barn och make osjälvständiga. En kvinna som sköter sitt hem väl men även 

kan roa sig utanför hemmet och rucka på ramarna ibland, blir det ideal som framträder. Detta grepp 

är vanligt i novellerna, en negativ kvinnlighet eller ett felaktigt utförande av kvinnlighet påvisas och 

därmed växer en motbild fram, som blir till den ideala kvinnligheten. 

    I kontrast till dessa kontrollerande och nitiska kvinnor finns novellen ”Du hade din chans”, från 

1955. Denna handlar om Erna som helt går upp i sitt eget liv och försummar både sin make och sitt 

hem. Hon shoppar, flirtar och njuter av den frihet hon har. Erna inser slutligen att hon är ”likadant  

funtad som alla andra kvinnor – med längtan om att lägga knubbiga barn i säng.”122 När denna tanke 

slår henne, att hon kanske vill leva ett mer normativt liv med familj och barn har hennes man redan 

vänt henne ryggen och funnit en annan kvinna som kan ge honom det han saknat hos henne. Här 

straffas  kvinnan  på  samma  vis  som  i  karaktären  i  ”En  Ordningsmänniska”.  En  kvinna  som 

performativt inte lever upp till den goda kvinnligheten genom att sköta om hem och man, straffas i 

lika hög grad som den som alltför väl sköter sitt hem och låter de performativa handlingarna gå till  

överdrift. Det är en ständig balansgång att leva upp till en önskad och förväntad kvinnlighet visar 

novellerna ovan. Straffet blir att förlora mannen och skapandet av en önskvärd kvinnlighet sätts 

hela tiden i relation till manlighet, och därmed befästs en maktposition. 

     För att visa på hur önskad kvinnlighet ser ut används samma grepp i  flera noveller. Detta 

gestaltas av att två olika typer av kvinnligheter ställs mot varandra. Denna polarisering gör att den 

normativa kvinnligheten framträder mycket tydligt. Dessa olika typer av kvinnligheter polariseras 

mot varandra, i relation till en man, vilket är av vikt att framhålla. Mannen är alltså avgörande för  

vilken kvinnlighet som är den önskade. I flertalet av dessa noveller förleds mannen också av den 

negativa kvinnligheten från början men inser sedan sitt misstag och väljer rätt kvinna. I novellen 

”Strömkarlen” från 1925 ställs två kvinnligheter mot varandra genom att de båda åtrår samma man. 

Elly är förlovad med en ung man som hennes kusin Dagny gör allt för att lägga beslag på. Dagny 

beskrivs som kokett och sägs ha något snärjande i sitt sätt. Dagny framhåller också att hon i fråga 

om män tycker om att vara erövrare. Elly är mer tillbakadragen och de båda kvinnorna kommer 

121  Rönne,”Inget ont som inte har något gott med sig”, Allers Famil-Journal, nr 24, 1925. 
122  Karen Möller, ”Du hade din chans”,  Allers Famil-Journal, nr 2, 1925. 
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också från helt olika bakgrund. Dagny är förmögen och Elly kommer från ett mycket enkelt hem. 

Dagny  får  dock  sitt  straff  för  att  hon  försöker  snärja  Ellys  fästman  genom  att  hon  dör  i  en 

bilolycka.123 Genom  att  polarisera  de  två  kvinnligheterna  mot  varandra  skapas  den  önskvärda 

kvinnligheten i den som blir den icke-flirtiga, icke-koketta och sansade kvinnligheten. Den kvinna 

som performativt  gestaltar  en dålig  eller  icke-önskvärd kvinnlighet  straffas här med döden. Att 

negativ kvinnlighet kopplas samman med en viss materiell status och klassbakgrund är inte heller 

ovanligt.  En  tydlig  tendens  är  att  kvinnor  från  överklassen   ofta  kopplas  till  den  negativa 

kvinnligheten medan kvinnor från enklare förhållanden knyts till den önskvärda. 

   Sköld urskiljer i sin studie av Året Runt att det framträder två typer av kvinnligheter i årgången 

från 1955. Den ena benämns ”kvinnor till behag” och den senare ”kvinnor som omsorgsskapare och 

familjebevare”.124 Sköld menar främst att den förra typen återfinns på bild och den senare i text. 

Dock finns här relevanta paralleller att dra till de kvinnor som framträder i novellerna. Den flirtiga 

”lyxdockan” som får utgör den dåliga kvinnan kan härledas till  begreppet ”kvinnor till  behag”. 

Denna kvinnotyp är endast någon att betrakta men ingen som lämpar sig för ett förhållande eller 

som mor. Det är istället den omsorgsfulla kvinnan som är önskvärd i detta sammanhang. Det finns 

under perioden flera noveller som visar hur män blir skuldsatta och gör sig skyldiga till stöld för att  

kunna leva upp till den standard som ”lyxdockan” kräver. Denna kontrasteras mot den mer husliga, 

milda och lugna kvinna som inte kräver några extravaganser. 

     Vad som utgör en god kvinnlighet är relativt bestående under hela perioden och gestaltas främst 

av att inte vara vad en dålig kvinna är. Därmed skapas den goda och förväntade kvinnligheten. En 

god kvinnlighet är en god mor som värnar om sitt hem, som är omsorgsfull och uppoffrande men 

inte alltför mycket. Vad som är en dålig kvinna förskjuts delvis i novellerna. I de tidigare novellerna 

framställs den sämre kvinnligheten som en alltför flirtig och självupptagen ”lyxdocka”. Denna bild 

är inte raderad i de senare årgångarna men det finns ännu en dimension som är den dåliga modern. 

Denna kvinnlighet gestaltas fortfarande av en självupptagen kvinna som endast tänker på sig själv 

och  dessutom väljer  bort  det  allra  kvinnligaste,  moderskapet,  till  förmån  för  att  leva  ett  liv  i 

flärdfullhet. Brink Pinto identifierar samma polarisering av kvinnligheter som ställs emot varandra 

för att påvisa den ideala. I Brink Pintos material är det den borgerliga kvinnan som ställs mot den 

socialistiska kvinnan för att påvisa den förras omoraliska framställning.125  Winship urskiljer också 

en balansgång gällande kvinnlighet i veckopress från 1950-talet.  En lyckad kvinna skulle sköta  sitt  

hem och också uppvisa en respektabel kvinnlighet, det vill säga vara intresserad av sitt yttre och 

123  Signaturen A.J.E, ”Strömkarlen”,  Allers Familj-Journal, nr 3, 1925. 
124  Sköld, 1998, s. 125-136. 
125   Brink Pinto, s. 149-151. 
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moderna kläder.126 Här finns en tydlig parallell till min undersökning då skapandet av kvinnlighet 

handlar om en balansgång mellan att vara huslig och att vara åtråvärd som kvinna vilket gestaltas 

genom kläder och frisyrer. Dock får det inte gå till överdrift på något håll utan ramarna är mycket 

fasta här. 

    Mannen är central för att skapa den normativa kvinnligheten vilket visar sig på flera plan. Men 

även moderskapet har potential att förändra kvinnor som dittills inte levt upp till den normativa 

kvinnligheten. I novellen ”Sadies äktenskap” från 1925 kommer en man till ett föräldrapar för att be 

om att  få fria till  deras dotter.  Föräldrarna blir mycket nöjda men det visar sig att  det skett  ett 

missförstånd och att det inte är Lucy, deras husliga och ordentliga dotter som mannen vill ha till 

hustru utan Sadie, den slarviga och oansvariga, som inte kan laga mat eller städa. Inte heller har hon 

någon lust att lära sig något om detta. Mannen framhärdar dock att det är Sadie han vill ha. Sadie  

tackar ja till äktenskapet men framhåller för mannen att hon inte ämnar bli någons slavinna. Han 

låter henne hållas och hemmet är ofta i kaos. I slutet av novellen kommer Sadies mor på besök och 

får se Sadie ”klädd i en ren, vit blus med uppkavlade armar samt ett kulört förkläde över den enkla, 

men klädsamma kjolen. Håret har hon uppsatt i en vacker, fyllig knut i nacken, och hon höll ett barn 

på armen.”127 Modern blir  också förvånad över  att  ”[a]llting var  så  ordentligt,  så förvånansvärt 

ordentligt. På bordet låg en röd duk, och en skål med blommor stod mitt på den vackra duken.”128

Sadie själv menar att hon inte vet om det är att ha ett eget hem, barnet eller maken som gjort att hon 

förändrats så mycket. Sadie har gett upp sina krav och inordnat sig i tvåsamheten och utför den 

förväntade performativiteten av att vara kvinnan i hemmet. Här finns inget spår av 1920-talets nya 

kvinna utan det är husmodersidealet med kvinnan klädd i förkläde och i fullgång med att baka och 

sköta barnet  i  hemmet som är framträdande.  Den moderna kvinna som framträder  i  novellerna 

beskrivs ofta negativt, något som helt står i kontrast till den bild av ”den moderna kvinnan” som 

ideal som växte fram under 1920-talet. I efterhand har denna kvinna fått stå för självständighet och 

ett  utvecklande  för  kvinnan,  medan  hon i  novellerna  målas  upp  som en  ytlig,  alltför  sminkad 

lyxvarelse. 

   Ett  liknande  exempel  som  ovan  där  moderskapet  förändrar  kvinnan  är  i  novellen 

”Modersnamnet”,  också  den  från  1925.  I  novellen  adopterar  ett  barnlöst  par  en  flicka.  Detta 

förändrar  kvinnan  ”då  moderskänslan  blivit  väckt  hos  henne  skulle  den  få  bukt  med  all  den 

egennytta  och  egenkärlek,  som förut  behärskat  henne,  och  göra  henne till  en  ansvarskännande 

människa.”129 Moderskapet framställs som ett medel för att förändra kvinnor till det bättre, eller 

126   Winship, s. 60. 
127  Daphne Motteram, ”Sadies äktenskap”, Allers Familj-Journal, nr 27, 1925. 
128  Motteram, ”Sadies äktenskap”,  Allers Familj-Journal, nr 27, 1925. 
129 Signaturen I.V, ”Modersnamnet”, Allers Familj-Journal, nr 14, 1925. 
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möjligtvis ta fram den slumrande kvinnlighet som funnits men som väcks av att bli mor. Tornbjers 

resonemang kring att kvinnligheten kopplas starkt till moderskapet och vävs samman med en hem-

och familjediskurs blir givande här.130  Moderskapet blir i dessa noveller just centralt för att skapa 

kvinnlighet. Kvinnorna leds in på den rätta vägen då det gäller kvinnlighet genom att bli mödrar. 

Moderskapet är således centralt för att skapa en god och önskvärd kvinnlighet. 

    I novellen ”Blåkullafärd” från 1945 är Margareta missnöjd med sin fästman men till slut visar det 

sig  att  det  är  fästmannen  som  företräder  det  rätta  idealet  och  Margareta  inordnar  sig  i  hans 

förväntningar på kvinnlighet och tvåsamhet.131 Hon inser att hon varit barnslig och velat hålla fast 

vid sin ungdomlighet och frihet. Mannen blir till ett medel för förändring, för att skapa insikt om 

vilken  den ideala  kvinnligheten  är  och  novellen  avslutas  med  att  Margareta  lever  upp till  den 

förväntade och önskvärda kvinnligheten som gestaltas av en mogen kvinna som sätter  mannen 

framför självständighet och frihet.  Det blir  här en tydlig kontrast  mot den fria kvinnlighet som 

Margareta tidigare utgjort, klädd i långbyxor och aktiv i arbetet på gården, något som hon genast får 

sluta med för att leva upp till den förväntade kvinnligheten. 

     Mannen är också avgörande för att flickan ska mogna till kvinna i novellen ”Sån tur att jag 

kysste dig” där den unga kvinnan är vild och inte följer några regler men när hon möter en man som 

älskar henne, förändras hon och blir allt mer omsorgsfull och mjuk.132 I novellen ”Efterlyst” från 

1935 rymmer överklassflickan Olga hemifrån för att bevisa för föräldrarna att hon klarar sig själv. 

Olga beskrivs som bortskämd och egensinnig. Hennes bil går sönder mitt i skogen och den fåfänga 

Olga vet inte vad hon ska ta sig till. Hon har tur och möter en man som bor i en stuga i skogen. 

Under de följande dagarna stannar Olga hos honom. Han kräver dock att hon ska laga mat och sköta 

hemmet medan han är borta och arbetar på dagarna. Först gör hon detta under stora protester och 

med misslyckade försök, men efter en tid lagar hon mat,  städar och lagar kläder som en riktig  

hemmafru. Hon är helt förändrad tack vare mannen i stugan. Den Olga som ska återvända hem är en 

annan kvinna, mer kvinnlig och inskolad i sin roll som husmoder.133 Mannen är avgörande för att 

kvinnan  ska  förändra  sig  och  bli  en  önskvärd  kvinna.  Denna  kvinna  ställs  i  kontrast  till  den 

bortskämda  överklasskvinnan  som inte  kan  sköta  ett  hem.  Mannen  skapar  här  den  önskvärda 

kvinnligheten. Dessutom är det intressant hur överklasskvinnan oftast gestaltas som en negativ och 

verklighetsfrånvänd ”lyxdocka”. Idealet är således inte denna typ av kvinna utan en enkel kvinna 

som kan sköta ett hem, vilket ligger i linje med resonemanget kring novellen ”Rödhårig” ovan. 

Husmodern som ideal är starkt här, och den självständiga Olga som närmst liknat den nya kvinnan 

130 Tornbjer, s. 247.
131 Majken Cullborg, ”Blåkullafärd”, Allers Familj-Journal, nr 14, 1945. 
132 Peter Nyman, ”Sån tur att jag kysste dig”, Allers Familj-Journal, nr 18, 1945,.
133  Gust. Sandgren, ”Efterlyst”, Allers Familj-Journal, nr 3, 1935. 
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som själv ger sig ut i offentlighet och kör sin egen bil motas in i hemmet, vilket blir till kvinnans 

naturliga plats. Den moderna kvinnan som ideal på 1920-talet är inte särskilt tydlig i Allers och då 

hon  återfinns  är  det  ofta  med  en  kritisk  blick  hon  gestaltas.  Brink  Pinto  identifierar  samma 

polarisering av kvinnotyper där den negativa kvinnligheten utgörs av borgarkvinnan i kontrast till 

arbetarkvinnan. I Brink Pintos material utgörs den negativa kvinnligheten av att borgerliga kvinnor 

framställs som falska, förrädiska och promiskuösa.134 Denna bild finns även i Allers som jag påvisat 

ovan, och denna slutsats stärks också av novellen ”Sparv i trandans” från 1935 där två kvinnor är 

förälskade i samma man. De ingår ett vad som går ut på att den enkla arbetarflickan kläs ut till en 

överklasskvinna och därmed lyckas vinna mannen och om han inte friar inom ett par dagar går 

vinsten, mannen, över till den konkurrerande kvinnan som är en äkta överklasskvinna. Det visar sig 

dock att överklasskvinnan är falsk och elak och har lurat in arbetarkvinnan i spelet för att avslöja 

alltihop för mannen och framställa arbetarkvinnan i dålig dager genom att låtsas att vadet om hans 

känslor  handlat  om pengar.  Den rika  kvinnan avslöjas  och benämns som en ”socitetsdocka”.135 

Wersäll  finner  att  novellerna  skiljer  ut  goda  och  dåliga  människor  och  speciellt  vilka  som är 

lämpade för kärlek eller ej.136 Detta kan också skönjas i  Allers-novellerna då de goda kvinnorna 

visar sig lämpade för kärlek då de ofta är milda och moderliga och duktiga i att sköta ett hem och  

hushåll. De dåliga kvinnorna är dekadenta och vill endast leva ett liv i lyx vilket i hög grad gör dem 

oförmögna till kärlek. Det finns dock de fall där kvinnorna omvänds av en man och ändå visar sig 

lämpliga då de tidigare råkat välja fel väg i livet. Holgersson finner i sin undersökning av noveller  

från sekelskiftet 1900 att det finns ett motstånd mot det borgerliga sysslolöshetsidealet och att en 

mer  aktiv  kvinna  framträder  i  texterna.137 Inte  heller  i  de  noveller  jag  undersökt  blir  de  bättre 

bemedlade kvinnorna till ideal utan de enkla arbetande kvinnorna som inte ställer särskilt höga krav 

på  livet  bortom  hem  och  familj  utgör  idealet.  Cronqvist  ser  också  denna  koppling  mellan 

veckopress  och  arbetarklass  -  eller  småborgerliga  ideal  som  präglar  veckopress.  I  hennes 

undersökning kring fallet Wennerström där arbetarkvinnan som symboliserar hem och familj ställs 

mot den rika mannen i veckopressen, framhålls ett arbetarklass och folkhemsideal.138 Idealet med 

det mer enkla livet och hemmet verkar således genomgående i veckopressen, vilket förmodligen 

kan kopplas till den tänkta läsekretsen.  

    En kvinnlighet som inte är önskvärd presenteras i novellen ”Alltför flirtig” från 1945. Judy är en 

ung kvinna som spenderar dagarna med att flirta med olika män och får dem att tro att det är just 

dem hon vill ha. När de sedan friar avfärdar hon dem och letar vidare efter den rätte. Judy framställs 
134   Brink Pinto, s. 182. 
135   Mary Strother Chambers,”Sparv i trandans”,  Allers Familj-Journal, nr 32, 1935. 
136  Wersäll, s. 189. 
137  Holgersson, s. 207. 
138  Cronqvist, s. 282-284. 
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genomgående som negativ, omogen och oansvarig. Det framhålls att hon behöver en man som kan 

få ordning på henne, något som dock inte infrias i novellen.139 En man ses som utvägen för att 

omvandla dåliga kvinnor till goda, männen är alltså utvägen och räddningen för de kvinnor som inte 

lever upp till en förväntad och normativ kvinnlighet. Genom att framställa vad som inte är önskvärt, 

produceras också vad som är det. Idealet skapas genom att påvisa negativa och oönskad kvinnlighet. 

Även Larsson identifierar den förändrande makt som en man har då det gäller kvinnlighet. Hon 

utgår från en fiktivt material i Året runt. Hon ser hur kvinnliga karaktärer förändras från flicka till 

kvinna och att denna process ofta är beroende av en man.140

    Det finns dock utmaningar mot den förväntade kvinnligheten och kvinnliga karaktärer som inte 

vill låta sig inordnas i det förväntade mönstret. Två av dessa utgörs av karaktärer i noveller från 

1925. Novellerna utspelar  sig  inte  i  en svensk kontext  och är  inte  heller  författade av svenska 

författare,  utan  engelska.  Dock  infördes  rösträtt  vid  ungefär  samma  tidpunkt  i  England  som i 

Sverige och båda länderna hade en stark rösträttsrörelse, även om suffragetterna i England var något 

mer  framträdande,  som  förmodligen  påverkat  framställningen  av  utmanande  kvinnligheter.  I 

novellen ”Friarelistan” presenteras Lillian som inte går att  ”få stöpt i  samma form som hennes 

jämnåriga flickbekanta.”141 Lillian vägrar alltså att inordna sig och även att utföra det performativa 

handlingar som gestaltar henne som kvinnlig i den normativa bemärkelsen. Hon ger sig ut på en 

resa och anser detta vara självklart då så många unga män i hennes generation gör detsamma. Att 

sedan ett av resans huvudmål är att finna den blivande make som hon inte tror sig kunna finna i sin 

trånga krets hemma är en annan sak. Lillian diskuterar också könens likställighet och kvinnans rätt 

att välja sin egen make. Mycket riktigt beger hon sig också ut för att finna en make, vilket lyckas. 

Här i finns inget spår av det inordnade som återfinns i senare noveller i vilka kvinnor gör uppror 

men sedan får ta ett steg tillbaka och inordna sig i den förväntade kvinnligheten och tvåsamheten,  

något som diskuteras längre fram. Även i novellen ”Mandråparen” finns en karaktär som utmanar 

den förväntade kvinnligheten. Novellen utspelar sig i Sydafrika där Petronia sköter sin farm. Hon 

har kort hår och shorts och första gången hon möter sin blivande make vet inte denne om hon är  

man eller kvinna. Hon avfärdar honom ”Tycker ni kanske att jag ska sköta min farm klädd i långt 

släp och garneringar?”142 Bergenheim menar att den sminkade och rökande ungkarlsflickan i kort 

kjol eller byxor var ett uppror mot traditionellt kvinnoideal. Kort hår, långbyxor och rökning blev 

symboler  för självständighet  och frigjordhet.143 Petronia har  tagit  det  fria  kvinnoidealet  ett  steg 

längre och använder kortbyxor. Hon sminkar sig inte men i sin framställning är hon en ny modern 
139   Josephine Bentham, ”Alltför flirtig”, Allers Familj-Journal , nr 16, 1945. 
140   Larsson, 1989, s. 69 och 75. 
141  Oliver Owen, ”Friarelistan”, Allers Familj-Journal, nr 32, 1925. 
142  Florende Riddel, ”Mandråparen”, Allers Familj-Journal, nr 33, 1925. 
143  Bergenhiem, s. 33. 

32



kvinna som ensam klarar sig i världen. Ryström och Tjeder menar att det var möjligt för en individ 

att göra motstånd genom det nya kvinnoidealet men sett till de större strukturerna fanns det inte 

samma möjligheter för kvinnor i grupp.144 Detta blir tydligt i de fåtal noveller som gestaltar den nya 

kvinnan, det finns alltid endast en upprorisk kvinna och det är inte tal om ett kollektivt uppror mot  

den  etablerade  borgerliga  kvinnligheten.  Den  som  Petronia  gör  sig  lustig  över  i  följande 

resonemang.

    När det sedan dyker  upp en annan kvinna på farmen blir  Petronia svartsjuk och tänker att 

”[i]ngen skulle få säga att hon blivit övervunnen av ett sådant där dockansikte, en liten varelse, som 

skrek högt vid åsynen av en gräshoppa!”145 Vidare anser hon att män är dumma som inte inser att en 

sådan kvinna inte passar för livet på farmen: 

Hon skulle bli förargad, när hennes modejournaler inte kommo regelbundet med posten, och innan det 
gått ett år skulle hon längta ihjäl sig efter sina tebjudningar med dans i Picadilly. […] Hon hade träffat 
dessa små familjeflickor, när de överströmmade av livsglädje och munterhet kommo från de stora  
lyxångarna, och hon hade därefter sett hur de vissnade bort i detta primitiva liv, hur de blevo bleka och 
irriterade och började hata den vidsträckta ödemarken och hata de män som hade dragit dem dit ner 
från Londons flärd och nöjen.146

Här  blir  den  självständiga  och  fria  kvinnan  ideal  i  kontrast  till  de  kvinnliga  karaktärer  som i 

novellerna ovan från 1945 förändras genom en man. Det som möjliggör den starka, självständiga 

kvinnan kan dock vara att handlingen är förlagd utanför en vardaglig kontext. Det blir en form av 

exotiserande av den ”moderna kvinnan” som helt kan leva ut i vildmarken i Sydafrika. Petronia är 

den kvinnliga karaktär som helt och fullt utmanar normer och är självständig i samtliga noveller 

från alla årgångar, då känns det inte slumpartat att handlingen förläggs till en avlägsen plats då 

utmaningarna mot normen inte behöver hota genusordningen i den mer närliggande samhälleliga 

kontexten. 

    Flera av novellerna gestaltas just av det isärhållande av könen, som Hirdman menar är avgörande 

för att behålla genusmaktsordningen i samhället. Kvinnor och män isärhålls genom att tillskrivas 

olika egenskaper och sfärer. I novellerna blir den traditionella uppdelningens synlig där kvinnor står 

för omsorg om hem och barn och mannen den ekonomiska försörjningen och verkar i det offentliga. 

”Den himmelsblå bilen” från 1935 är ett av få undantag från denna regel. Novellen inleds med att 

Jim anländer till en bensinmack och beklagar sig över att en kvinna ska betjäna honom. Något som 

underförstått beror på att bilar och mekanik inte är ett område för kvinnor. Resten av berättelsen 

motsäger denna föreställning och kvinnan på bensinmacken visar sig vara minst lika duktig på bilar 

som honom och planerar samma resa, med bil genom Sahara, som han gör. De finner varandra i sin 

144  Rydström och Tjeder, s. 131 -141. 145  Riddel, ”Mandråparen”, Allers Familj-Journal, nr 33, 1925. 
146  Riddel,”Mandråparen”,  Allers Familj-Journal, nr 33, 1925. 
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likhet och bestämmer sig för äktenskap.147 Denna novell är en stark utmaning mot normerna med 

kvinnan i hemmet och mannen som familjeförsörjare. Här blir kvinnan och mannen jämlika och 

verkar  på  samma  område,  en  utmaning  mot  isärhållandets  ideologi.  Detta  kan  kopplas  till 

diskussionerna  om  kamratäktenskapet  som  rådde  under  denna  tid  och  som  premierade  ett 

kärleksfullt och mer jämställt äktenskap.148

   De kvinnligheter som inte låter inordna sig i den förväntade kvinnligheten återfinns så tidigt som 

1925 men de senare utmaningarna mot den förväntade kvinnligheten inordnas i stället. I novellen 

”Semester  från  vardagen” från 1965 framförs  kritik  mot  husmodersrollen.  Ulla  är  väldigt  trött, 

rentav utmattad av det tunga arbete som att sköta ett hem utgör. Hon går till läkaren som påtalar att  

hon inte längre är helt  ung och ändå sköter  en omodern våning,  man och barn.  Hon ordineras 

ledighet och semester.  I förlängningen kan hon dock inte njuta av semestern utan oroar sig för 

familjen  hemma  som skickar  vykort  med  försäkringar  om att  allt  går  väl.  Ulla  avbryter  dock 

semestern för att åka hem och möts av ett hem i kaos. Familjen erkänner att de tänkt anlita en 

städerska innan Ulla kom hem för att de inte klarat att sköta hemmet utan henne. Den natten somnar 

Ulla ”outsägligt lycklig.”149 Husmodersrollen kritiseras inte explicit här, utan detta är snarare ett 

manifest  för  att  uppvärdera  husmodersrollen,  vilket  kan ses  som ett  inlägg i  1960-talets  debatt 

angående husmödrars  vara eller  icke-vara.  Kritiken mot det alltför hårda slitet  mynnar ut i  ett  

inordnande i normerna genom ett återvändande, men något har trots allt förändrats och Ulla blir mer 

uppskattad i sin roll. Denna novell förespråkar snarare ett uppgraderande av hemmafrurollen än ett 

störtande av samma ideal. En novell där kritiken mot hemmafrurollen blir mer påtaglig är tio år 

senare i ”En kvinna gör uppror” från 1975. Stina är inte nöjd med sin lott i livet: ”Och meningen 

med  livet  kunde  väl  inte  vara  att  sätta  bo  och  skaffa  barn  och  sedan  drunkna  i  plikter  och 

självutplånande slit med familjen.”150 I detta citat ligger delvis en hemmafrukritik och även en kritik 

mot den tristess i tvåsamhet som kan uppstå i äktenskap och som närmre synas under rubriken 

”Noaks ark - Tvåsamhet i kris och konflikt”. I denna novell finns tydliga paralleller till den samtida 

kvinnorörelsen och såväl grupp 8 som debatten kring kvinnans plats i manssamhället omnämns. 

Stina  gör  ett  eget  uppror  i  hemmet  vilket  består  i  att  hon  helt  enkelt  struntar  i  att  laga 

söndagsmiddag och detta möts av starkt motstånd och förvåning i familjen. Det slutar med att man 

och barn lovar bot och bättring och att de ska dela mer på hushållsarbetet. Dock avslutas novellen 

med att Stina tycker att hon tagit i allt för hårt och en återgång till samma vardag tycks inte vara 

långt borta. 

147 Estrid Ott, ”Den himmelsblå bilen”,  Allers Familj-Journal, nr 46, 1935. 
148  Rydström och Tjeder, s. 131 -141.
149  Karin Brasen, ”Semester från vardagen”, Allers, nr 5, 1965. 
150  Robert C. Berg, ”En kvinna gör uppror”, Allers, nr 28, 1975. 
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    Det finns alltså en rad utmaningar mot den förväntade kvinnligheten men ofta slutar detta med ett  

inordnande i densamma. Johansson undersöker tv-serien I love Lucy från 1950-talet och menar att 

”[o]m en berättelse ska utmana och ge alternativ till den rådande ordningen kan den inte avvika för 

mycket från denna. Den måste laborera med de ramar som människor kan känna igen sig i.”151 Det 

vill säga att trots att karaktären Lucy på flera plan utmanar de rådande normerna för kvinnlighet 

slutar  varje  avsnitt  med  att  Lucy  inordnas  och  stannar  i  sitt  äktenskap  som hemmafru.  Detta 

resonemang ligger i enlighet med hur jag tolkar utmaningar i  Allers-novellerna, det finns en rad 

utmaningar så väl mot den heteronormativa ordningen, vilket jag återkommer till, liksom mot de 

genuspositioner  som  är  tillgängliga,  men  oftast  slutar  det  med  ett  inordnande  i  normen  och 

utmaningen ställs i skuggan av detta. Detta kan bero på att samtiden helt enkelt inte är redo för 

utmaningar som leder till större förändringar utan helt enkelt måste förhålla sig till de ramar som 

finns  i  samtiden  i  enlighet  med  Johanssons  resonemang.  Här  blir  också  Skölds  resonemang 

intressant,  gällande  att  veckotidningarna  inte  kan stå  på  barrikaderna  utan  måste  ta  hänsyn till 

samtida  värderingar  för  att  behålla  sina  försäljningssiffror.  Novellerna  är  således  inte  fria  från 

utmaningar men de vågar inte gå hela vägen. Detta är dock en sanning med modifikation då vissa av 

novellerna vågar utmana de samtida normerna fullt ut och presentera en kvinnlighet som till viss del 

ställer sig utanför de normativa förväntningarna, så som ”Mandråparen” och ”Friarelistan”. Radway 

som undersöker  hur  motstånd  formas  i  romantiska  fiktiva  texter  menar  att  det  alltid  finns  ett 

motstånd i dem och att kvinnor läser dessa med en utopisk längtan efter en bättre värld. 152 Kanske 

ska man se mandråparen som en utopi som presenteras i Allers, i vilken kvinnan lever i en värld där 

hon inte behöver ta hänsyn till normativa ideal kring kvinnlighet utan kan ägna sig helt åt det som 

roar henne själv. Än en gång blir det relevant att handlingen utspelar sig i en utomeuropeisk kontext 

då motståndet kan legitimeras och inte hotas av närhet eller vardag som annars skulle kunna ge en 

bild av hur läsarna kan ansluta sig till detta motstånd. I likhet med Radway menar även jag att det 

finns motstånd i novellerna, även om det inte alltid är särskilt synligt. 

   Under hela perioden är det en slank, nätt och smidig kvinna som främst åtrås. Detta förändras inte 

nämnvärt, men beskrivningarna av kvinnliga karaktärer har ändock förskjutits så till vida att i de 

tidigare novellerna beskrivs de som ”väna” och ofta liknas vid blommor, medan detta försvinner 

helt  efter  1955.  Även  Brink  Pinto  finner  denna  metafor  för  kvinnor  som  blommor  i  de 

kommunistiska noveller  som han undersöker.  Han menar  dock att  det  finns  en slitning  här,  då 

kvinnor i  samma novell  kan beskrivas som vackra,  ömtåliga blommor men sedan visa sig vara 

aktiva och starka istället.153 I ”Vi kan inte bortse från kärleken” från 1945 säger en kvinna att hon 

151  Johansson, s. 234. 
152  Storey, s. 113. 
153  Brink Pinto, s. 178-179. 
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klarar ta vara på sig själv och också försörjer sig själv då hon inte är ”någon lilja på marken”.154

    Dock är det aldrig en helt enhetlig bild, utan en komplex bild av kvinnlighet som gestaltas av 

förhandling,  motstånd  och  inordning.  I  de  senare  novellerna  finns  inte  dessa  mjuka  väsen  till 

kvinnor utan de har vunnit en större självständighet och definieras inte lika starkt i kontrast till  

mannen. Larsson menar att de texter hon undersöker i  Året runt  är en berättelse om hur man blir 

kvinna  och  vad  det  är  att  vara  kvinna.155 Detta  är  också  tydligt  i  novellerna  i  Allers  i  vilka 

kvinnlighet  i  förhandlande  är  mer  framträdande  än  manlighet  i  samma  position,  vilket  jag 

återkommer till i följande avsnitt. Förhandlandet är tätt kopplat till performativitets-begreppet. 

  Att  kvinnlighet  byggs  av  performativa  handlingar  förstärks  ytterligare  av  novellen  ”Åtta 

fripassagerare” från 1935 där en vacker kvinna på ett fartyg lyckas få samtliga män ombord att bli 

förälskade i henne. Det uppdagas dock mot slutet att denna vackra och betagande kvinna är en 

förklädd  man.156 Rosenberg  menar  att  all  kultur  läcker  queerhet  då  det  är  omöjligt  att  helt 

upprätthålla heteronormativiteten. Denna novell är ett mycket tydligt exempel på detta. Mannen i  

kvinnliga attribut är begärlig för andra män, något som utmanar den heteronormativa ordningen i 

grunden.  Detta  förstärker  också  att  kvinnlighet  är  ett  spel  eller  en  roll  som kan  läras  in  och 

framföras även av någon som inte har en kropp som blir begriplig i sammanhanget. Performativa 

handlingar kan alltså utföras av en man som tolkas som en kvinna, vilket förstärker att det just 

handlar om inlärda mönster då det gäller kvinnlighet och manlighet och inte är biologiska faktorer.

  Vad som blir tydligt i materialet är hur kvinnlighet inte är något biologiskt utan något som ständigt 

måste utföras och förhandlas.  Det finns dock en ambivalens i  denna syn. Dels talas det om en 

medfödd kvinnlighet, som i novellen ”Den sanna lyckan” från 1965, ses redan hos en femåring. Det 

talas också om en naturlig moderlighet som gör kvinnor mer kvinnliga. Dels är det återkommande i 

ett flertal noveller hur kvinnlighet måste skapas och omskapas för att bli normativ som i exemplet 

”Sadies äktenskap” och ”Blåkullafärd”. 

     Husmodersidealet är starkt under hela perioden men att vara för mycket husmoder straffar sig. 

Det är av vikt att utföra performativitet som skapar kvinnlighet men det finns en gräns för alla 

kvinnligheter och denna bör inte överskridas. Det som performativt förväntas skapas är en viss typ 

av kvinnlighet. I novellerna från 1975 blir dock kritiken mot husmodersrollen starkare, om än inte 

väldigt påtaglig. Det finns ett utvecklande mot en mer självständig kvinnotyp. Kvinnan är också i de 

två årgångarna från 1965 och 1975 allt mer självständig och självförsörjande, vilket till  stor del 

också beror  på att  fler  kvinnor  framträder  utanför  en  tvåsamhet.  1975 finns  inte  heller  samma 

förändringspotential  av  kvinnligheten  genom  en  man.  Hemmet  är  fortfarande  kvinnans  främst 

154   Astrid Birgers, ”Vi kan inte bortse från kärleken”, Allers Familj-Journal, nr 34, 1945. 
155   Larsson, 1989, s. 52. 
156   Vilhelm Gårde, ”Åtta fripassagerare”, Allers Familj-Journal, nr 3, 1935. 
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domän vid denna tid, men hemmet har ändrat form. En förklaring är att splittrad tvåsamhet i form 

av  skilsmässa  har  trätt  in  i  bilden.  En  tematik  som  ligger  i  samklang  med  samtidens  ökade 

skilsmässostatistik. 

   Det  är  i  mellanrummet  mellan  de  två  ytterligheterna  av  kvinnligheten  som den  normativa 

kvinnligheten förhandlas fram. Den ideala kvinnlighet som presenteras i novellerna är inte för flirtig 

men  inte  heller  för  nitisk  i  sin  husmoderlighet.  Under  1925-1945  gestaltas  den  negativa 

kvinnligheten  också  av  en  rik  bortskämd  kvinna  som  benämns  som  ”lyxdocka”  eller 

”societetsdocka”.  Denna klassmarkör  finns inte lika tydligt  i  senare årgångar.  Det  finns en viss 

förskjutning då det gäller normen kring kvinnlighet, vilket jag påvisat. Perspektivet har förskjutits 

sedan Sadie, i novellen ”Sadies äktenskap” skolas in till att bli hemmafru i förkläde genom man och 

barn och lär  sig att  sätta hemmet främst. När Meta fullt lever ut denna roll,  femtio år senare i  

novellen ”En ordningsmänniska”, kritiserats hennes nitiskhet och med detta blir det tydligt att hon 

utför performativa handlingar fel.  1975 finns inget spår av den värnlösa kvinnan som 1925 frekvent 

dök  upp  i  novellerna.  Det  finns  inte  längre  några  liknelser  vid  kvinnor  som  blommor,  utan 

kvinnorna som framträder i den senare årgången är aktiva kvinnor som ofta själva sköter sin vardag 

oberoende  av  män.  Dock sätts  detta  i  ständig  relation  till  en  man,  en  kvinna  är  inte  hel  utan 

tvåsamhet  vilket  jag  återkommer  till  i  kapitlet  ”Spela  Noaks  Ark  –  om tvåsamhet  i  kris  och 

konflikt”. 

Den ansvarstagande fadern och flickjägaren – om män och 
manlighet
I  novellerna  finns  inte  ett  lika  starkt  förhandlande  kring  manlighet  som  kring  kvinnlighet. 

Manligheten är en mer fast roll som inte har lika många variationer som den kvinnliga. Det finns 

dock  en  likhet  mellan  den  negativa  kvinnlighet  som  framställs  i  materialet  och  den  negativa 

manlighet  som framhålls.  Likheten ligger  i  att  negativ manlighet  liksom negativ kvinnlighet  är 

kopplade till att flirta för mycket. Den ”fröken flirt” som inte är önskvärd då det gäller kvinnlighet 

gestaltas av ”flickjägaren”när det gäller manlighet. Denne utgörs av en man som inte kan hålla sig 

till en kvinna. Den flirtiga manligheten är som mest framträdande under 1955, då flera noveller 

innehåller denna tematik. Att en negativ manlighet utgörs av en man som inte binder sig utan har 

flera olika kvinnor och att detta är mest framträdande i novellerna från 1950-talet ligger i linje med 

den  samhälleliga  utvecklingen.  Tvåsamhetsnormerna  var  mycket  starka  under  denna  tid  och 

kärnfamiljen blev ett allt starkare ideal. I detta ligger att män och kvinnor bör inordna sig två och 

två för att genuspositionerna ska kunna utgöras av den arbetande och familjeförsörjande fadern och 

den  i  hemmet  verkande  husmodern.  Vid  denna  tid  är  kärnfamiljen  som institution  starkare  än 
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någonsin och män och kvinnor som inordnade sig i detta mönster och levde efter snäva och mot 

varandra  avgränsade  genuspositioner  belönades.157 Novellerna  ger  uttryck  för  denna  önskvärda 

manlighet genom att framhålla dem som inte inordnar sig efter kärnfamiljsnormen som anhängare 

av ett negativt levnadssätt. En annan tydlig tendens då det gäller manlighet, som också är länkat till  

hur negativ kvinnlighet gestaltas är att den manlighet som spenderar alltför mycket tid på sitt arbete 

framhålls  som negativ.  Liksom hemmafrun inte får gå in i  sin roll  till  överdrift  kan inte heller 

familjefadern  gå  in  i  sin  försörjarroll  alltför  nitiskt.  Att  performativt  skapa  manlighet  genom 

försörjningsarbete är idealt men det får inte gå ut över familjen. Detta mönster är tydligt och maken 

som använder det mesta av sin tid till arbetet riskerar att förlora sin hustru på vägen. Detta är synligt 

i samtliga årgångar. Även för maken gäller det att inte performativt göra sin manlighet för väl, detta 

straffas med splittrad tvåsamhet liksom för de kvinnor som performativt ”övergör” hemmafrurollen. 

   Bertil,  i  novellen  ”Om svar  anhålles”  från  just  1955,  framställs  som en  ”hoppjerka”  som 

uppvaktar  alla  snygga  flickor  han  träffar  i  några  månader  för  att  sedan  glömma  att  de 

överhuvudtaget existerar.158 Bertil får lära sig en läxa då han än en gång uppvaktar en vacker kvinna 

och missar att han har sin stora kärlek rakt framför näsan i form av sin granne Marianne. Efter 

många förvecklingar erkänner Bertil att han varit en ”hoppjerka” som lekt med kvinnor, men att han 

för Marianne är ”hemmasittaren med pipan och tidningen och allt det där. Jag har sökt efter dig.” 159 

Torell skriver om hur fåtöljen i veckopress blir till en symbol för ett fullbordat hem. Mannens plats 

är främst utanför hemmet i det offentliga, men genom fåtöljen bereds han en plats i den sfär som 

kvinnan gjort trivsam inom ramen för hur familjen ordnas efter borgerliga ideal.160 Bertil nämner 

inte fåtöljen i citatet ovan men pipan och tidningen blir till liknande symboler som fåtöljen utgör. 

Pipan och tidningen blir till symboler för en make som stannar hemma i den privata miljön och 

också för  en stabil  och trygg manlighet  som arbetar  i  det  offentliga men annars  befinner  sig i 

hemmets sfär. De blir  till  tydliga symboler för en trygg familjefader som är lugn och nöjd och 

skapar trygghet i hemmet. Det finns också andra implikationer i detta citat, det visar på att i hemmet 

är mannen en som sitter och tar det lugnt. Det är kvinnans arbete att sköta hemmet och bereda 

maken en plats att få sina lugna stunder som i Torells material symboliseras av fåtöljen och i denna 

novell av tidningen och pipan. Under 1930-talet knöts mannen mer till hemmet och vägen dit var att 

göra livet i hemmet så tillfredsställande som möjligt, allt utefter modeller av sociala ingenjörer som 

ville förändra samhället.161  Detta blir också tydligt i materialet då Bertil knyts till hemmet genom 

sin kärlek till Marianne. Även här blir symbolerna för den trivsamma hemmiljön i form av pipan 
157   Hedenborg och Wikander, s. 107-108, samt Hirdman, 2001, s. 147-152. 
158   Muriel Roy Bolton, ”Om svar anhålles”, Allers Familj-Journal, nr 39, 1955. 
159   Bolton,”Om svar anhålles”, Allers Familj-Journal, nr 39, 1955. 
160   Torell, s. 82. 
161   Hirdman, 2000, s.116-117. 
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och  tidningen  av  vikt.  Den  fria  mannen  som  återvänder  till  hemmet  eller  hittar  hem  är  ett  

återkommande tema i  materialet  och  en  koppling  kan göras  till  önskan om att  knyta  en  stabil 

familjefader till  den privata sfär som hemmet utgör. Hemmet återkommer även som symbol för 

stabilitet och trygghet i andra noveller. Hemmet är också ett centralt tema i Rydéns undersökning av 

Vårt Hem från 1945. Han visar på att novellerna under denna period handlar om att fly och detta i 

relation  till  hemmet,  tematiken  kretsar  ofta  kring  en  flykt  hem  eller  om  en  flykt  bort  från 

verkligheten.162 I mitt material är det främst kvinnorna som flyr hemmet på grund av tristess som i 

novellen ”Raka vägen in i äventyret” från 1935 där kvinnan helt enkelt får nog av hushållsarbetet 

och flyr med en främmande man och lämnar hushållet bakom sig. Ett flertal exempel finns också 

på överklasskvinnor som söker äventyr eller vill stå på egna ben från samma år. Denna tematik kan 

härledas till den moderna friare och självständigare kvinnan som fått fotfäste först 1935.163 Männen 

däremot återvänder från äventyren till den plats där de inser att de hör hemma, i hemmet hos sin 

partner. En betydande skillnad är dock att de kvinnor som ger sig ut på äventyr inte har några barn 

medan männen som gör detsamma i hög grad har barn. Detta är av vikt att påvisa då kvinnlighet 

kopplas starkt till  moderskap under hela perioden, vilket manlighet inte i  lika hög grad gör till  

faderskapet.  Detta  ligger  i  linje  med  Tornbjers  forskning  gällande  att  kvinnlighet  under  första 

hälften av 1900-talet  till  stor del gestaltas av moderskapet medan manlighet konstrueras utifrån 

andra faktorer.164

    Det krävs en kvinna för att göra Bertil i novellen ”Om svar anhålles” till en lugn man, och i detta 

ligger  också  att  de  ska  gifta  sig  och  Bertil  kommer  därmed  att  bli  den  stabila  och  trygga 

familjefadern. Detta är ett tydligt inordnade i normen, och närmst en guide för hur fel det kan gå om 

man  kämpar  emot  tvåsamhetsnormerna.  Ett  annat  exempel  på  hur  en  kvinna  blir  vägen  till 

förändring för en man, som tidigare levt negativt,  är ”Ingen är tvungen” från 1955. Lillmari är 

gravid med mannen Larserik som hon träffar, men de har aldrig lovat varandra någonting. Lillmarie  

tänker att hon ska ”ta bort barnet” då Larserik är en ”samvetslös skurk som skulle överge en flicka 

som skulle ha barn”.165 Det hela slutar dock med att Larserik bekänner sin kärlek och säger att han 

aldrig skulle vara sådan mot Lillmarie. Kärleken till henne har förändrat honom och han vill gifta 

sig och behålla barnet. Även här inordnas kvinnokarlen till en familjefader. I denna novell berörs 

även abort, trots att det inte explicit uttrycks ligger det i att Lillmarie vill ta bort barnet. Abort är 

inte lagligt under denna period och detta begränsar handlingsutrymmet. Detta diskuteras vidare i 

162   Rydén, s. 144-146. 
163   Se till exempel: Gust Sandgren, ”Efterlyst”, Allers Familj-Journal, nr 3, 1935, och  Florence S. Howard Burleigh, 

”En månad bakom disken”,  Allers Familj-Journal, nr 47, 1935  och  Denis G. Langen ”En flicka for till Huhaine”, 
Allers Familj-Journal, nr 22, 1945. 

164   Tornbjer, s. 247.
165   Majken Israelsson, ”Ingen är tvungen”,  Allers Familj-Journal, nr 36, 1955. 
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kapitlet ”Eldiga kyssar och heta famntag – om sexualitetens fysiska uttryck”. 

    Normen kring kärnfamiljen genomsyrar novellerna från denna period. I novellen ”Flickjägaren”, 

även denna från 1955, samlar Ralph bilder i ett album på alla flickor som han förälskat sig. Han 

möter en ung kvinna som är gift men tvekar inte att inleda en relation med henne varpå hennes man 

söker  upp  honom.  Ralphs  utsvävande  liv  straffas  med  att  han  blir  misshandlad  och  lämnad 

övergiven i skogen.166 En parallell kan dras till  novellen ”Strömkarlen” från 1925 där den unga 

alltför flirtiga kvinnan dör i en olycka, vilket diskuteras i föregående avsnitt. Det straffar sig på 

olika vis att gå utanför normen och åtrå och flirta med många olika. Tvåsamhetsnormen upprätthålls 

genomgående  under  alla  undersökta  årtal.  Den  heterosexuella  matrisen  upprätthålls  genom att 

novellerna  framhåller  kvinnor  och  mäns  behov  av  varandra  för  att  vara  hela  och  även  för  att  

producera goda kvinnligheter och manligheter. 

    Vad som blir synligt i novellerna från 1965 är den frånvarande fadern är att mannen inte längre 

endast är frånvarande som make utan även som far. Detta är starkt kopplat till ansvar och ansvar 

knyts  starkt  till  positiv  manlighet.  En  ansvarstagande  manlighet  utgörs  av  en  man  som är  en 

närvarande make och far och som också tar sitt ekonomiska ansvar. 

    Vad det innebär att vara man är mer fast i sin form fram till 1965 då en mer ambivalent bild av 

manlighet börjar dyka upp, där manligheten inte klarar av att upprätthålla sin fasta fasad. Detta 

gestaltas genom samtida fenomen som skilsmässa och även alkohol lyfts fram som problem. Under 

1965 framträder alkohol som ett hinder för att leva upp till den goda manligheten. Tio noveller från 

detta år innehåller alkohol som tematik. Maken som dricker för mycket alkohol gör att familjen inte 

fungerar. I ”Du har ett ansvar” från 1965 hotar Mary att lämna Arvid då han inte sköter familjens 

ekonomi och istället lägger pengarna på sprit. Arvid lovar att han aldrig ska dricka mer och att deras 

moderniserade hem ska bli verklighet då han tar sitt ansvar som familjefader och försörjare. Dock 

går det inte så, utan Arvid tar med dottern på promenad och hamnar på krogen. Under tiden går 

dottern ensam runt på stadens gator och blir påkörd av en bil. Arvid inser att han förstör livet för sin  

familj och då dottern klarar sig efter olyckan inser han vilket ansvar han har och kan i fortsättningen 

avstå från sprit.167 Även i novellen ”Inte som förr” från samma år dricker fadern alldeles för mycket. 

Denna novell är skriven ur ett barnperspektiv, något som blir vanligt med denna årgång. Barn blir  

också allt mer synliga i de veckotidningar som Sköld undersökt vid denna tidsperiod.168 Fokus på 

barn, barns rättigheter och uppfostran ligger samklang med samtiden då till exempel organisationen 

Bris, barnens rätt i samhället etablerades 1971.169

166  Frank Harvey, ”Flickjägaren”,  Allers Familj-Journal, nr 49, 1955. 
167   Jonas Rasmusson, ”Du har ett ansvar”,  Allers, nr 3, 1965. 
168  Sköld, 2003, s. 111.
169  http://www.bris.se/?pageID=376 2012-05-11, utskrift finns i uppsatsförfattarens ägo. 
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    Dottern förstår att pappan dricker och när han är inblandad i en bilolycka ställs allt på sin spets 

och dottern förklarar att hon inte tycker om honom när han dricker. Fadern inser sitt misstag och de 

blir än en gång en lycklig familj då han slutar att konsumera alkohol.170 Två andra noveller från 

denna tid skiljer sig lite ifrån dessa då den ena slutar med skilsmässa och fadern dör ensam och 

fattig.171 I den förra låtsas fadern dö på en av sina resor som sjöman, för att bespara familjen hans 

alkoholproblem. Dock genomgår han en avvänjningskur och återvänder till familjen och börjar ett 

nytt liv.172 Även i Brink Pintos forskning är alkohol ett framträdande tema. Han finner att alkohol 

framställs som ett hot mot den lyckliga familjen, och då i form av den supande fadern. Räddningen 

blir kvinnan som genom sin renhet och sin femininet räddar mannen från förfallet.173 Alkohol är 

även i mitt material ett hot mot kärnfamiljen då fadern frångår sitt ansvar och sin genusposition som 

den ansvarstagande mannen. Tvåsamheten hotas då skilsmässa på grund av alkohol diskuteras i 

novellerna. Denna typ av social problematik dyker upp allt mer under de senare årgångarna och kan 

härledas till kvinnorörelsens paroll ”det personliga är politiskt” men också till den allmänna fokus 

på sociala frågor och utsatthet som präglade 1960- och 1970-talet. I mitt material framträder en 

skillnad mot Brink Pintos undersökning då det gäller lösningen på dessa problem. I  Allers  är det 

barnen, och inte kvinnan, som är avgörande för förändringen, det vill säga att fadern ska ta sitt 

ansvar  och  sluta  dricka.  Detta  förstärker  mannens  position  som familjefader.  Ansvar  är  starkt 

kopplat till manlighet och främst det ekonomiska ansvaret och att skapa en trygghet för familjen 

ligger på mannens axlar. Här knyts faderskapet starkt till skapandet av manlighet vilket, kan kopplas 

till  att  moderskapet  under  hela  perioden kopplats  starkt  till  kvinnlighet.  Föräldrarskapet  blir  nu 

betydande för båda genuskonstruktionerna. Detta ligger i linje med att manligheten var i förändring 

under denna tid och förväntades visa känslor i högre grad än tidigare.174

    I flera av de tidigare novellerna, de innan 1955, är ekonomi avgörande för att ett par ska kunna 

ingå äktenskap. Det ekonomiska ansvaret ligger då oftast fullt ut på mannen. Mannen som inte tar  

ansvar för sitt hem blir därmed till en negativ manlighet, med detta blir det tydligt hur idealet är den 

ansvarstagande maken. I novellen ”Glöm inte ansvaret, Bengt!” från 1975 är ansvaret för familjen 

så tungt att Bengt rånar en bank för att klara av ekonomin. Bengt och Berit blev tvungna att gifta sig 

då hon blev gravid. De var alldeles för unga och Bengt orkar inte med den ekonomiska bördan och 

blir ”galen av att stå vid ett löpande band dag ut och dag in.”175 Berit i sin tur saknar sitt arbete och 

sina kamrater på kontoret. Novellen avslutas med att Bengt avtjänar sitt straff medan Berit väljer att 

170   Marianne Oarker”Inte som förr”,  Allers, nr 4, 1965. 
171   Herluf Flensburg, ”Brinnande berg”, Allers, nr 31, 1965. 
172   Robert C. Berg, ”Dagen som blev annorlunda”, Allers, nr 14, 1965.
173   Brink Pinto, s. 137-138. 
174   Hill, s. s.123-126.
175   Erling Rasmussen, ”Glöm inte ansvaret Bengt!”, Allers, nr 25, 1975. 
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stanna hos honom och vänta. Bengt växer i sin roll och inser att han är ”en man med ansvar för 

hustru och barn.”176 Ansvar är som sagt starkt kopplat till manlighet och kan knytas till folkhemmet. 

Hirdman  menar  att  folkhemmet  krävde  sin  mamma  och  sin  pappa.  Det  krävde  också  en  fast 

genusuppdelning för att kärnfamiljen skulle fungera med modern som hemmafru och fadern som 

familjeförsörjare.177 Brister fadern i sitt ansvar rubbas denna uppdelning och folkhemmets grundidé 

hotas.  Därför  är  det  av  vikt  att  Bengt  återvänder  till  sin  familj  och  återupptar  ansvaret  som 

familjeförsörjare. 

   I denna novell kan också anas en kritik mot mannens tunga ekonomiska ansvar. Detta ligger i  

tiden då en tvåförsörjarmodell ersätter mannen som ensam försörjare av familjen.178 Detta var nytt 

under 1960-talet men i novellerna från 1965 finns såväl hemmafruar samt manliga familjeförsörjare 

kvar i relativt hög grad. Dock dyker det vid denna tid upp allt fler kvinnor i novellerna som i lika 

hög grad som maken arbetar under denna period,  vilket ligger i  linje med utvecklingen på den 

svenska arbetsmarknaden.  Mannen som förväntas att  ta  sitt  ansvar  för  familjen dyker  upp som 

tematik i novellerna sedan 1945. I ”En regnig dag” från 1955 är Ulla gravid och vill behålla barnet 

men Sven drabbas av panik. Han anser att de inte har den ekonomiska trygghet som de behöver för  

att gifta sig och skaffa barn. Ulla står dock fast vid sitt beslut och menar att hon behåller barnet själv 

om inte han vill vara delaktig. Till slut inser Sven att ”[h]on var hans kvinna. Och han var stolt över  

det. Han var ingen grabb längre, han var en man som kunde och ville ta ansvaret för sin kvinna.”179 I 

båda dessa noveller är kvinnan den starka och aktiva som får mannen att inse att han har ett ansvar 

att ta för sin familj. Det är således kvinnan som är den som förändrar mannen.  Larsson framhåller, 

vilket jag tidigare påvisat, att det är kvinnan som i fiktionsmaterialet förändras av mannen.180 Detta 

är  också tydligt  i  mitt  material  men även omvänt förhållande råder.  Mannen omskapas från en 

omogen och icke-ansvarstagande ung man till en vuxen ansvarstagande familjefar, genom kvinnan. 

En framträdande del i detta ligger i de senare novellerna i att såväl mannen som kvinnan var för 

unga  och  omogna  för  att  ingå  äktenskap  och  det  kräver  att  de  förändras  för  att  upprätthålla 

tvåsamheten. Detta diskuteras vidare i kapitlet ”Noaks ark – tvåsamhet i kris och konflikt”. Kanske 

skulle man kunna se inrättandet i tvåsamhet som en förändringspotential som kräver en viss typ av 

manlighet och en viss typ av kvinnlighet som är beroende av en anpassningsförmåga till varandra. 

Detta för att den heterosexuella matrisen ska upprätthållas. Berger finner att kvinnorna i de noveller 

från 1930-talet som hon undersökt är mer handlingskraftiga och framställs som bättre än män i 

176   Rasmussen, ”Glöm inte ansvaret Bengt!”, Allers, nr 25, 1975. 
177   Hirdman, 2001, s. 132, 149. 
178    Florin och Nilsson, s. 25-26. 
179   Eva Berlin, ”Regnig dag”, Allers Familj-Journal, nr 27, 1955. 
180    Larsson, s. 75. 
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många situationer.181 Detta blir fallet i dessa noveller då kvinnorna inte tänker ta någon lätt utväg 

och är beredda att ta hand om sig själv och barnet om mannen inte är beredd att ställa upp. Kvinnan 

blir här till den aktiva, men slutligen återställs genusuppdelningen då mannen inser sitt misstag och 

träder in som den ansvarstagande och aktiva maken. För att genusordningen ska upprätthållas krävs 

att kvinnligt och manligt är avgränsade mot varandra. Scott framhåller detta beroendeförhållande 

och  menar  att  manlighet  är  meningslöst  om inte  kvinnlighet  finns  som motpol.  Här  blir  detta 

uppenbart då det är av stor vikt i novellerna att fadern får vara den aktiva och att modern inte träder  

in i denna roll.

     Även om det inte sker i lika hög grad som gällande skapandet av kvinnlighet, förekommer det att 

två manligheter ställs mot varandra för att visa på den önskvärda och ideala manligheten. Wersäll 

framhåller  att  detta  grepp är vanligt i  de noveller hon undersökt från åren 1950-1975. Det blir 

tydligt i dessa noveller vilken man som utgör den goda och ideala maken.182 Detta grepp används 

också i novellen ”Demaskeringen” från 1925. Två män och en kvinna går vilse i en snöstorm. Den 

ena mannen har tidigare varit den som kvinnan haft starka känslor för men detta förändras då hon 

får se vem han är under masken. Han är omanlig på grund av att han visar rädsla och heller inte 

visar henne någon omsorg. Mannen som hon tidigare trott vara menlös och tafatt intar istället denna 

manliga, aktiva roll. Den beskyddande manligheten som räddar både sig själv och kvinnan blir här 

till idealet.183 I novellen ”Svik inte Annika” från 1965 har perspektivet förskjutits angående vad som 

är en önskvärd manlighet. Birgit är en ensamstående kvinna med en dotter sedan maken dött några 

år tidigare. Hon arbetar på kontor och lämnar flickan på daghem, en tydlig tidsmarkör. Birgit längtar 

efter en stark man som kan vara ett skydd mot den svåra ensamheten. Detta skulle också göra att 

hon skulle slippa arbeta och istället kunna vara hemma hos sin dotter på dagarna. Ett hemmafruideal 

lyser igenom här. Mannen som Birgit träffar tycker inte om hennes dotter utan ser henne endast som 

ett hinder för att han och Birgit ska kunna roa sig om kvällarna. Denne man polariseras mot en 

barnkär man i Birgits närhet. Han är också omtänksam och snäll. Tillslut inser Birgit vilken man 

som har störst värde i hennes liv, och idealet blir en man som passar som familjefar och som inte  

endast ser till sina egna intressen utan sätter familjen först.184 Framträdande i en jämförelse med 

liknande  noveller  gällande  skapandet  av  den  ideala  kvinnligheten  är  att  kontrasten  mellan 

manligheterna inte är lika stora. Den dåliga mannen är inte lika dålig som den dåliga kvinnan och 

fördöms  heller  inte  lika  hårt,  och  den  goda  manligheten  är  inte  heller  lika  idealisk  som den 

kvinnliga. Det finns heller inga starka utmaningar mot manliga ideal på samma vis som till exempel 

181   Berger, s. 222. 
182   Wersäll, s.190. 
183   Signaturen A.K.O, ”Demaskeringen”, Allers Familj-Journal, nr 12, 1925. 
184   Inga Krok ”Svik inte Annika”,  Allers, nr 6, 1965. 

43



i ”Mandråparen”. Detta  grundar sig förmodligen i att den manliga genuskonstruktionen är normativ 

och  inte är lika fast  i  sin formering.  Det vill  säga att  mer blir  accepterat  inom ramen för den 

genuskonstruktion som besitter maktpositionen. Utmaningar mot den kvinnliga genuspositionen är 

farligare då maktfördelningen hotas. Detta gör de utmaningar mot traditionellt kvinnliga ideal som 

återfinns i novellerna än mer betydande. 

    Även om 1970-talets velourpappa inte hittat in i novellerna finns det tydliga tendenser till en 

förändrad manlighet. Främst består denna förändring över tid i att det presenteras ett bredare spektra 

av manlighet i de senare novellerna, och manligheten visar sig ha sprickor i fasaden i form av till  

exempel bristande ansvarstagande som jag visat ovan. Manlighet i de tidigare novellerna utgörs av 

en mer heterogen genuskonstruktion som innebär en trygg och stabil man, med undantag av de 

alltför  flirtiga  män  som  också  återfinns.  Sköld  ser  i  sin  studie  att Året  Runt  präglas  av  ett 

särartstänkande där kvinnan ses som specifik och skild från mannen. Detta är dock inte hindrande 

för kvinnors frigörelse och utveckling, utan Sköld identifierar en utveckling av framställningen av 

kvinnor i tidningen. Kvinnors roller är mer varierade och bredare under de senare årgångarna.185 I 

min studie är detta fallet gällande både kvinnlighet och manlighet. Dock ser jag att det i högre grad 

gäller manlighet då det finns fler olika typer av kvinnligheter redan i de tidigare novellerna, medan 

manligheten varit mer fast i sin form. 

   Intressant i sammanhanget är två noveller från 1935 som båda är utmärkande och något raljerande 

eller  ironiska  och som visar  på  hur  förväntningarna  på  män  som hjältemodiga  och starka  slås 

sönder. Manligheten blir till en form av bubbla som sticks hål på, myten om den äkta manligheten 

som varken är hjältemodig eller stark avslöjas. I ”En hjälte måste det vara” berättas om en kvinna 

som klagar över att alla män är ”kraftlösa, feminina, fega, utan hjärta och själ”186 Hon söker efter 

den man som kan ”känna fysisk smärta utan att låta ett ljud komma över läpparna.”187 Hon möter en 

man som utan ett ljud tar emot att någon kör ner ett paraply i hans fot och detta gör att hon blir  

väldigt förälskad. Det visar sig att mannen i själva verket har en fotprotes och att det är därför han 

inte känner smärta men då är hon redan så förälskad att hon ändå vill gifta sig. Denna novell visar  

tydligt hur performativa handlingar skapar manlighet och att de manlighetsideal som existerar ofta 

är  ouppnåeliga.  Det  finns  således  ingen  naturgiven  manlighet  utan  endast  socialt  skapade 

förväntningar att leva upp till. I en liknande novell från samma år ”Hjälten från skildlöpningen” 

anser frun att maken är en fjant som låter sig hunsas. Hon är mycket missnöjd med detta då hon trott 

att hon gift sig med en hjälte från första världskriget. I detta ligger att kvinnan får mer makt då 

mannen låter sig hunsas. Genuspositionerna rubbas när maktordningen frångås. Detta kan kopplas 

185   Sköld, 1998, 353-358. 
186   William J. Elliot, ”En hjälte måste det vara”, Allers Familj-Journal, nr 43, 1935. 
187   Elliot,  ”En hjälte måste det vara”,  Allers Familj-Journal, nr 43, 1935. 
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till Scotts resonemang gällande att kvinnligt blir verkningslöst om inte manligt konstrueras som en 

tydlig motpol. Mannen i detta fall blir den passiva och därmed kvinnlig vilket hotar genusordningen 

och detta motsätter sig frun. 

    Efter ett antal förvecklingar får maken än en gång framstå som manlig då han visar ”karlatag” 

och spränger ett skjul. Frun är nöjd och glad och ordningen är återställd.188 Det finns en dubbelhet i 

dessa noveller då isärhållandet av könen och skapandet av olikhet är centralt men också kritiseras 

och det  framhålls att det är schabloner av förväntad manlighet som kvinnorna åtrår. Dessa noveller 

är  intressanta då de så starkt urskiljer  sig från flertalet  övriga noveller som framhåller  manliga 

egenskaper som naturgivna. 

   De flesta studier som gjorts gällande veckotidningsnoveller tycks ha fokuserat på kvinnan och 

kvinnlighet. Genom att också vända blicken mot mannen framträder en något annorlunda bild där 

också  kvinnan   är  en  förändrande  faktor  för  mannen.  Det  finns  ett  slags  samspel  vari 

genuskonstruktionerna är beroende av varandra för att skapas efter ideala mönster. Detta ligger i 

enlighet med Scotts resonemang kring hur genus konstrueras.  Scott menar att genuspositionerna är 

beroende av varandras existens, vad som är kvinnligt i en viss kontext definieras efter vad som är 

manligt  och  vice  versa.  Det  är  ett  beroende  förhållande  i  vilket  kvinnlighet  som kategori  blir 

meningslöst om inte manlighet konstrueras som motsatsen.189 Att även undersöka manlighet kan ge 

en annan bild av maktfördelningen, med detta inte sagt att mannen inte är norm men det visar på att 

genus är ett komplext system med vissa strukturer som förväntas åtföljas. I Wersälls samt Larssons 

studier av veckotidningsnoveller framträder en bild av kvinnans beroendeförhållande till mannen. 

Wersäll menar att de noveller hon undersökt har som budskap att varje kvinna bör leva ihop med en 

man och ha familj.190 Detta beroendeförhållande finns också i de noveller jag undersökt men jag ser 

också  en  större  komplexitet  i  relationen  då  blicken  också  riktas  mot  hur  män  och  manlighet 

gestaltas. I Allers-novellerna är normen att en man ska vara gift och skaffa familj lika stark som att 

en kvinna ska göra det. Som jag påvisat ovan är det inte önskvärt med män som är ”flickjägare” 

eller ”hopjerkor”, dessa män bör istället inordna sig i en stabil tvåsamhet. Den ideala mannen som 

framträder  i  novellerna  är  en  ansvarstagande  make  och  far,  vilket  tydligt  kan  kopplas  till 

folkhemstanken, med en familjeförsörjande far, som genomsyrade samhället under stora delar av 

den period som novellerna är hämtade från. 

188   Otto Rönnbäck, ”Hjälten från skidlöpningen”, Allers Familj-Journal, nr 42, 1935. 
189   Scott, 1986, s. 1068. 
190   Wersäll, s. 189. 
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Eldiga kyssar och hårda famntag – om sexualitetens fysiska 
uttryck 
Sex och sexualitet är inget som öppet diskuteras i novellerna, oavsett årgång. De flesta uttryck för 

sexualitet är implicita och finns under ytan.  Sexualitet skildras främst genom kyssar och famntag 

men det finns också mer explicita skildringar även om de är sällsynta. Det återfinns ingen sexualitet  

förutom heterosexualitet i novellerna, och denna sexualitet regleras av tydliga ramverk. Detta syns 

inte minst i  novellen som inleder denna uppsats med Hanna som blir  mycket  upprörd då Ebbe 

försöker kyssa henne utan att först ha talat om känslor och äktenskap.191 Här regleras den fysiska 

sexualiteten efter äktenskapliga tvåsamhetsnormer. Intressant är hur detta perspektiv förskjutits och 

kritiseras i ett par noveller från 1945 samt 1955. I dessa kritiseras de fasta ramar som äktenskapet 

utgör och som hindrar sexualitet. Dessa noveller gestaltas av samma handling som utgörs av ett  

ungt par som väntar på att  kunna gifta sig men för att  kunna ingå i äktenskap måste de ha de  

materiella resurser som krävs för att bilda ett hem. Det drar ut på tiden och perioden som förlovade 

blir allt längre. Underförstått innebär detta att de inte heller kan ha sex, då det normativa är att ha  

sex inom äktenskapet.  I  de båda novellerna från 1945 dyker  en annan kvinna upp som väcker 

männens begär och som är mer tillgänglig. I ”Fyra år förlovad” är Urban frustrerad över att Marrit 

vill vänta med att gifta sig tills de har ett hem och ”[d]et var som om han kört huvudet i en vägg av  

vitbroderi och chintz. Ja, visst ja. Ett hem!”192 I denna novell uttrycks det inte explicit att det är 

väntan på sex som blir outhärdlig men det är underförstått. De ramar i form av ett representabelt 

hem som ska innefatta den äktenskapliga sexualiteten blir till en begränsning för de som inte har 

materiella resurser att bygga upp detta. Kvinnan, i detta fall, Marrit blir ett hinder för den manliga 

sexualiteten. Novellen avslutas dock med ett uppdagande av att Urban flirtat med en annan kvinna 

och Marit inser vad hon håller på att förlora. Nu är hon beredd att frångå de fasta ramarna och gifta 

sig direkt och de kysser varandra ”med törstiga, ivriga läppar.”193 Detta avslut stärker kritiken av de 

fasta ramar som finns för äktenskapet. Sexualitet ska fortfarande utövas inom äktenskapet men detta 

ska  inte  föregås  av  fasta  ramar  i  form  av  ett  färdigt  hem  om  det  går  ut  över  utövandet  av 

sexualiteten. 

    Bodil i novellen ”Vårstormar” hittar ett brev till sin fästman från en annan kvinna och av brevet  

framgår att fästmannen haft sex med den andra kvinnan som nu meddelar att det var falskt alarm 

och att  de  inte  ska  ha  något  barn.  Bodil  söker  upp den andra  kvinnan,  Agnes,  och  menar  att 

fästmannen måste vara förälskad i henne om de haft sex. Hon möts av ett skratt och Bodil blir 

191 Signaturen JS, ”Pr luftpost”, Allers familj-Journal, nr 1, 1925.
192  Inga Schee, ”Fyra år förlovad”, Allers familj-Journal, nr 48, 1945. 
193 ”Schee, Fyra år förlovad”, Allers familj-Journal, nr 48, 1945. 
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hånad för  att  hon är  kall  och  egoistisk.  Agnes menar  att  ”vi  är  ju  alla  människor  av kött  och 

blod!”.194 Agnes säger också att Bodil håller för hårt på allt som förväntas omgärda ett äktenskap: ”- 

Ja, visst, sa hon. Och så många lakan; så och så många handdukar och örngott och borddukar och 

knivar och gafflar och skedar! Och medan ni håller på och samlar ihop allt det där krymper era 

känslor  ihop...”195 Agnes  förklarar  att  hon och Helmer möttes  en kväll  av frustration över  sina 

känslor  för  andra  och  att  det  bara  skedde  den  enda  gången.  Även  här  blir  kvinnan,  Bodil,  

tillsammans  med  de  fasta  ramarna  för  äktenskapet  ett  hinder  för  att  kunna  uttrycka  sexualitet 

fysiskt.  Här  polariseras  dock denna syn med Agnes vars  sexualitet  jämställs  med Helmers  och 

meningen blir att såväl den manliga som kvinnliga sexualiteten bör få uttryckas och inte hindras av 

materiella  orsaker.  Även denna novell  slutar  med  att  kvinnan faller  till  föga  och vill  gifta  sig 

tidigare än tänkt för att inte mista mannen. I båda novellerna ligger också att kvinnorna kommer att 

få ta ett arbete utanför hemmet för att kunna gifta sig tidigare än beräknat, vilket de förut gjort 

motstånd mot. Detta är intressant då dessa noveller publicerades samma år som andra världskriget 

avslutades och under krigsperioden fick många kvinnor träda in på arbetsmarknaden i högre grad än 

tidigare. Här syns istället ett starkt hemmafruideal i vilket kvinnan värnar så starkt om hemmet och 

dess bildande att  det hindrar paren från att ha sex. Kvinnan knyts här till hemmet och lever i hög  

grad upp till den förväntade sexualiteten, som bör ske inom äktenskapet. Den manliga sexualiteten 

framställs som starkare då männen inte kan vänta i samma mån som kvinnorna. Rosenberg menar 

att  det  inte  är  all  heterosexualitet  som är  normativ  utan  endast  den  förväntade  och  normativa 

formen.196 Här blir det dock tydligt hur sexualiteten hindras av de ramar som satts upp, i form av 

äktenskap. Bristen på materiella resurser för att skapa ett hem blir till ett hinder för att leva ut den 

normativa sexualiteten.  Normen genomgående i  Allers-novellerna är en barnalstrande tvåsamhet 

inom äktenskapet, vilket i viss mån hindras av att hemmet måste ha en viss standard. 

    I ”Du skall överväga” från 1955 sörjer Iris att hennes dotter flyttat hemifrån och gift sig vid unga 

år. Hennes man Ragnar protesterar mot detta och menar att de själva kastade bort sju år på att 

invänta att han skulle få en bra inkomst och att de under denna tid inte kunde vara tillsammans som 

de ville. Ragnar hänvisar här till att de genom att låta sig hindras av materiella resurser inte kunde 

ha  sex:  ”den  anständiga  moralen  krävde  något  av  oss  som  ungdomar  nu  för  tiden  inte  vill 

acceptera”.197 Familjen blev allt yngre under denna period.198 Detta kan kopplas till de ramar för 

sexualiteten som bör ordnas inom äktenskapet, vilket är tydligt i samtliga noveller. 

    1955 är den årgång som sexualitet uttrycks tydligast men det är inte alltid en positiv sexualitet  
194   Holger Boëtius, ”Vårstormar”, Allers familj-Journal, nr  9, 1945. 
195   Boëtius, ”Vårstormar”, Allers familj-Journal, nr  9, 1945. 
196   Rosenberg, s. 91. 
197   Majken Cullborg, ”Du skall överväga”, Allers familj-Journal, nr  50, 1955. 
198   Johansson, s.229.
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utan synd är ett begrepp som i flera noveller kopplas till sexualitet. Unga flickor som är trötta på sin 

inrutade vardag och den pojke som hon träffar är en återkommande tematik. Ofta är det en påpassad 

familjeflicka som har sällskap med grannpojken men som längtar efter något annat som utgör ramen 

för dessa berättelser. I ”Bara en enda gång” från 1955 har Marja bestämt möte med en äldre gift  

man medan föräldrarna är bortresta. Hon packar väskan för helgen och: 
Hon stod stilla med nattlinnet i handen. Det var genomskinligt och bestod nästan bara av  
spetsar. Hennes kinder glödde och hon kände en bultande oro i kroppen. Först i detta 
ögonblick då hon höll det fjäderlätta nattlinnet i handen gick det upp för henne vad det var 
hon stod i begrepp att ge sig in på. Nattlinnet var som en symbol för hennes kommande 
weekend. ”Syndigt” skulle hennes mor ha sagt om hon sett det.199

Här  kopplas  synd  och  sexualitet  samman  och  den  unga  kvinnans  oro  blandad  med  åtrå  är 

återkommande i novellerna från 1935-55. Det visar sig också att mannen som Marja är på väg att  

möta är en ”flickjägare” som har nya kvinnor hos sig varje vecka. De unga kvinnorna luras till att  

ha sex med honom och skickas sedan hem, men Marja varnas i  förtid och återvänder  hem till 

tryggheten i form av grannpojken som nu är det ideala alternativet. Den unga kvinnan som ett lätt 

offer för mannens sexualitet är återkommande, men oftast hindras mannen och kvinnans oskuld är 

bevarad.200 

    Även Brink Pinto ser denna tematik med mannen som lurar oskyldiga flickor i de noveller han 

undersökt. I hans material finns det dock också en klassdimension som inte återfinns i mitt material. 

Han finner att de karaktärer som förför unga flickor är äldre borgerliga män.201 Dock finns det en 

klassaspekt även i mitt material då det gäller de män som försöker förgripa sig på kvinnor. Våldtäkt 

används aldrig som begrepp och kvinnorna lyckas alltid smita undan efter att ha blivit fasthållna 

och påtvingade kyssar, men hotet om sexuellt våld finns där. Det finns ett fåtal noveller med denna 

tematik och då är det oftast en ung överklassman som tvingar sig på en ung kvinna. I ”Inte till salu” 

från 1975 har Ellinors familj förlorat hela sin förmögenhet och den enda utvägen skulle vara att hon 

gifte in sig i en rik släkt för att rädda sin familj. Hon har en rik friare men älskar sin fästman som  

har arbetarklassbakgrund. Den rika unga mannen lockar med henne ner i källaren och försöker slita 

av henne kläderna.202 Ellinor överväger att ge efter och rädda sin familj ekonomiskt men inser att 

hon inte klarar av det. Hon väljer kärleken före pengar, och i förlängningen uppskattar även hennes 

familj detta val. Detta förstärks i novellen ”Vad var det jag sa” från 1945 i vilken två män är kära i  

Inga. Den ena är rik ung man med fin bakgrund, även den andre mannen har god ekonomi men är  

en ”uppkomling”. Den förre försöker tvinga sig på Inga och ”pressade sin mun mot hennes. Inga 

199   Zenitha Nordqvist, ”Bara en enda gång”, Allers familj-Journal, nr  17, 1955. 
200   Se till exempel också Holger  Boëthius, ”En doft från den fina världen”, Allers familj-Journal, nr 8 , 1955. 
201   Brink Pinto, s. 171-173. 
202   Curt Hauvig, ”Inte till salu”, Allers, nr 21, 1975. 
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kämpade för att göra sig fri, men Lennart bara skrattade åt hennes ansträngningar och kysste henne 

gång på gång.”203 Inga blir räddad av mannen som hon egentligen älskar. Negativ manlig sexualitet 

gestaltas av karaktärer som utnyttjar unga kvinnor eller försöker tvinga sig på dem. Liksom den 

dåliga  kvinnan,  ”lyxdockan”  som  presenterades  i  föregående  kapitel,  knyts  den  negativa 

manligheten  som  begår  övergrepp  här  till  en  hög  materiell  standard.204 Den  dåliga  kvinnliga 

sexualiteten  utgörs  helt  enkelt  av  kvinnor  som är  alltför  aktiva,  vilket  blir  en  kontrast  till  den 

manliga. 

    Det finns återkommande typer i novellerna varav denna ena anas här med mannen som utnyttjar  

unga flickor, men det finns också den alltför sexuella kvinnan. Denna typ kan kopplas till ”fröken 

flirt” i tidigare avsnitt. Det är den negativa kvinnligheten som överträder de gränser som brukar 

gestaltas inom den heterosexuella matrisen där mannen är den aktiva och kvinnan den passiva. När 

kvinnan frångår passivitet i  sexuella sammanhang och tar initiativ till  flirt eller sexuell aktivitet 

fördöms detta genomgående i novellerna. Den novell, av samtliga undersökta, med mest explicita 

skildringar av sexualitet är ”Stulen lycka” från 1955. I denna kallas kvinnan en eldfågel ”som brann 

och som tände honom. Han slog armen om henne och tryckte henne till sig och villigt vände hon sig 

mot honom  och böjde sin kropp efter hans. Hennes ögon lyste fuktiga, och de röda läpparna var 

halvöppna som en blomkalk,  väntande på daggen och längtande efter  den.”205 Här  skildras  det 

kvinnliga begäret som lika starkt som det manliga. Dock visar detta sig vara en dålig kvinna då hon 

är otrogen mot sin man och lurar både denne och sin älskare. Liknande scenarier återfinns i andra 

noveller, så som ”Störst av allt” från 1975 där en familjefader lockas till otrohet av en kvinna som 

han inte kan motstå sexuellt.206 Dessa sexuellt aktiva kvinnor som lever ut sitt begär blir till hot mot 

etablerad tvåsamhet. Ingen utlevande sexualitet beskrivs lika öppet inom äktenskapet.

  Oönskad graviditet som följd av sexuella förhållanden är något som dyker upp i årgången 1955 

och sedan återfinns i de två senare. Detta ligger i samklang med samtidens debatt kring fri abort. I  

”Förlåtelsen” från 1965 berättas om en kvinna som gjort en illegal abort i unga år vilket sedan gjort 

att hon inte kan få barn. Hon vågar inte berätta om sitt misstag i ungdomsåren för sin nyblivna 

make. Kvinnan vill ta livet av sig på grund av skammen och sin barnlöshet, men till slut adopterar  

hon och maken ett barn.207 Denna novell är författad under en tid då dessa frågor debatterades i 

samhället  i  högre utsträckning än tidigare.  Novellen kan ses som ett  inlägg i debatten gällande 

kvinnors bestämmanderätt över sin egen kropp. Den visar också på de drastiska beslut som kvinnor 

tvingas ta då de blivit oönskat gravida. Inte förrän 1975 infördes fri abort till och med vecka 18, 
203   Margit Espen, ”Vad var det jag sa”, Allers familj-Journal, nr 21, 1945. 
204   Se också Florense S. Howard Burleigh”En månad bakom disken”,  Allers familj-Journal, nr 47, 1935. 
205   Sven G. Lindquist, ”Stulen lycka”, Allers familj-Journal, nr 7, 1955. 
206   Vibeke Holst, ”Störst av allt”,  Allers, nr 11, 1975. 
207   Herluf Th Flensborg, ”Förlåtelsen”, Allers Familj-Journal, nr 48, 1945. 
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trots att detta stått på kvinnorörelsens agenda länge.208 I en annan novell från 1965 ”Jag vill inte ha 

mitt barn” läggs en ung kvinna in på sjukhus efter en illegal abort. Då fostret inte skadats ber hon 

läkaren om att få en legal abort vilket avfärdas med stort missnöje. Denna novell står i polemik till 

den föregående då kvinnan i slutändan väljer att behålla barnet och ingår i en lycklig tvåsamhet med 

barnets far.209 Budskapet här blir istället att abort kan vara något förhastat som kan hindra en lycklig 

kärnfamilj  från  att  etableras.  I  Brink  Pintos  material  är  inte  abort  ett  alternativ  och  oönskad 

graviditet  framställs främst som oönskad på grund av att  paret  inte har ekonomiska resurser att 

försörja barnet.210 Detta kan kopplas till diskussionen ovan gällande novellerna där ekonomiska och 

materiella resurser blir hindrande för sexualiteten och i förlängningen kärnfamiljen, vilket också 

framgår i Brink Pintos material. 

   Även 1975 berörs oönskad graviditet. Maud inser att hon borde ätit p-piller och inte litat på att 

Peter skulle vara ”försiktig”.211 I detta ligger ansvaret för en säker sexualitet. Det visar sig också att 

Maud i längden blir den som förlorar på den oönskade graviditeten och i slutändan står ensam och 

outbildad med två barn och hela ansvaret. Detta ansvar får också kvinnan axla i novellen ”Sig själv 

nog” från 1955 i vilken Jane lovar Tom att göra illegal abort, men behåller i hemlighet barnet och 

tar ansvar för det.212 Oönskad graviditet dyker upp i flera noveller då kvinnan behåller barnet utan 

mannens vetskap. Ansvaret för hem och barn knyts här till modern även genom sexualiteten. Det 

visar också på kvinnans större risk med att ingå en sexuell relation i en tid där abort eller p-piller 

inte är tillåtna, som före 1964 respektive 1975. Sköld ser i sin undersökning av problemspalter i  

veckopressen att abort inte är ett ämne som i särskilt stor utsträckning diskuteras här. Möjligtvis kan 

detta bero på att läsarna inte är i barnfödande år. Sköld finner att artiklar publicerades i Året Runt 

1975 framställer fri aborten som en fara, om den utnyttjas istället för preventivmedel.213 

   Samtliga noveller som kopplar sexualitet till något negativt då det hotar tvåsamheten är författade 

i en samtid där samhället som institution till stor del byggde på kärnfamiljen. De utmaningar som 

framträder mot denna i form av en otrogen make eller maka fördöms starkt. Novellerna om de unga 

kvinnor som är trötta på att livet är utstakat är en tydlig pekpinne som säger att unga kvinnor ska 

spara på sin oskuld. Kvinnan vill uppleva äventyr, men förenas sedan med den stabile unge mannen. 

Detta är en form av inordnande av sexualiteten och det finns också pekpinnar som visar hur illa det 

kan gå om man motsätter sig ramarna för utövande av sex inom äktenskapet. Dock återfinns samma 

balansgång här gällande att vara en god maka och hemmafru kontra att bli en dålig kvinna och det 

208   Lennerhed, s. 93. 
209   Robert C. Berg, ”Jag vill inte ha mitt barn”,  Allers, nr 21, 1965. 
210   Brink Pinto, s. 190-191. 
211   Paul Nielsen, ”Om krafterna står bi”,  Allers, nr 39, 1975. 
212   Robert H. Andersen, ”Sig själv nog”, Allers Familj-Journal, nr 44, 1955. 
213   Sköld, 2003, s. 139. 
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är inte heller önskvärt i novellerna att vänta allt för länge med att ingå i en sexuell relation, vilket 

resonemanget  ovan  visar.  Kvinnans  respektabilitet  är  starkt  knuten  till  sexualiteten,  vilket 

diskussionen  gällande  att  bevara  de  unga  kvinnornas  oskulder  visar  på.  Än  en  gång  blir  ”Pr 

luftpost” från 1925, som jag inleder denna uppsats med, relevant. Hannas respektabilitet ligger i att 

Ebbe inte går över en gräns och kysser henne utan att ha bedyrat sina känslor. Även i novellen ”På 

återseende” från 1965 bedöms en kvinnas respektabilitet efter hur återhållsam hon är med fysisk 

närhet: ”Han böjde sig ner över henne, och deras läppar möttes i en kyss. Men mitt i kyssen greps  

Rolf åter av tvivel. Skulle en berömd och uppskattad målarinna göra något sådant? Skulle hon ge 

efter redan efter ett par timmars bekantskap?”214 Det är i denna episod mannen som tar initiativet till 

närhet  och  när  kvinnan  besvarar  detta  betvivlas  henne  moral  men  om mannens  moral  nämns 

däremot inget.  Detta  befäster en norm där kvinnans sexualitet  är  starkt omgärdad av ramar för 

respektabilitet medan mannen däremot förväntas vara den aktiva vars respektabilitet inte hotas av 

att han är aktiv gällande sexuella närmanden. 

    Sexualitet skildras som jag påpekat, främst genom kyssar och famntag som dock kan vara mycket 

passionerade. Att sexualitet skildras subtilt i novellerna stämmer överens med de slutsatser Brink 

Pinto gör i sin undersökning. Dock är hans material från 1921-1939 vilket gör att mitt material 

skulle kunna tänkas utvecklas med tiden men så är inte fallet.  Brink Pinto menar att  sexualitet  

inskränks till kyssar, antydningar samt att det i slutändan föds barn.215

    Berger ser i sin studie en tydlig utveckling av uttryck för sexualitet i novellerna. 1930 finns det i  

Husmodern inte utrymme för någon sexualitet utanför äktenskapet. 1971 har det förändrats och det 

förekommer rent fysiska förhållanden utanför äktenskapet.216 Även Wersäll ser hur sexualiteten får 

ökat utrymme i novellerna.217 Här blir en parallell till Skölds studie av problem- och hjärtespalter 

intressant. Det tycks vara så att frågor kring sex diskuteras mer öppet i frågespalterna medan de 

explicita skildringarna av sex lyser med sin frånvaro i novellerna. Men Sköld finner en utveckling 

också i  spalterna.  Under  1940-talet  diskuteras  sexualitet  i  förtäckta  ordalag  medan de  i  senare 

årgångar blir mer framträdande.218 Här särskiljer sig min undersökning mot de övriga på så vis att i 

Allers minskar antalet sexuella skildringar med åren. Fram till och med 1955 syns en klar ökning av 

fysiska uttryck av sexualitet men 1965 samt 1975 har dessa minskat igen. Jag ser det som att det  

finns två möjliga förklaringar till detta. Den ena är att Allers är en renodlad familjetidning och att 

det  kan  vara  en  förklaring  till  att  sexualitet  inte  anses  möjligt  att  skildras  öppet.  Den  andra 

förklaringen  kan  vara  att  novellerna  ändrar  karaktär  från  att  handla  om  att  inträda  i  en 
214   John Harris, ”På återseende”, Allers, nr 12, 1965. 
215   Brink Pinto, s. 189. 
216   Berger, s. 219. 
217   Wersäll, s. 78 och 190. 
218   Sköld, 2003, s. 11, 26. 
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kärleksrelation till hur en relation hanteras. I de förra berättelserna beseglas kärleken ofta med en 

passionerad eller lidelsefull kyss medan sexualitet inom äktenskapet under alla årgångar är påtagligt 

frånvarande. 

  Att sexualitet skildras allt mindre är intressant också i relation till den samtida debatt som detta 

mönster särskiljer sig från. Med diskussionerna om könsrollerna följde också debatter om sexualitet 

i början av 1960-talet. Sexualundervisningen i skolan kritiserades vid denna tid då den ansågs vara 

för inriktad på barn och familjeliv. Vidare kritiserades också att endast kvinnor förväntades vara 

oskulder vid ett giftermål. Det blev även allt vanligare att kvinnor och män skaffade barn utan att 

vara  gifta.219 Av  denna  utveckling  syns  inte  ett  spår  i  mitt  material.  Sexualiteten  utövas  inom 

äktenskapet och det är också inom äktenskapet som barnalstrandet sker. Normen för sexualitet i 

novellerna  är  en  tydlig  heterosexuell  norm  som  bygger  på  äktenskapligt  barnalstrande  och 

avvikelser från detta är inte önskvärt. Detta blir påtagligt genom subtila påpekanden som i novellen 

”Vem sänder  rosor” från 1955 där  det  framhålls  att  ”Det  är  väl  bara gifta  människor  som äter 

frukost  ihop?”220 I  detta  påpekande  ligger  att  inga  sexuella  relationer  utanför  äktenskapet  är 

begripliga, dock skiljer sig detta från novellen ”Fyra år förlovad” som diskuteras ovan då en man 

som får vänta alltför länge kan drivas i armarna på en annan kvinna. I denna novell jämställs även 

den manliga och kvinnliga sexualiteten, något som inte låter sig göra i andra noveller där kvinnan 

antingen är för passiv till exempel i novellerna om hindrad tvåsamhet, eller alltför aktiv och därmed 

gestaltar en icke-önskvärd kvinnlighet. 

Spela komedi –  om det heterosexuella spelet
Tvåsamhetsnormer är starka under hela den undersökta perioden. De flesta noveller i Allers kretsar 

också kring kärlek och tvåsamhet. Det finns grovhugget två typer av noveller där den ena typen 

karakteriseras av hur man möter sin blivande partner och den andra gestaltar de problem som kan 

uppstå  inom en etablerad  tvåsamhet.  Den första  typen förekommer  mest  frekvent  i  de tidigare 

årgångarna för att sedan övergå allt mer till den senare typen. Dock finns båda sorterna under hela 

perioden, men fokus förskjuts med tidens gång. Detta ligger i linje med Wersälls forskning som 

visar att novellerna på 1950-talet nästan fungerar som guider för hur en kvinna skaffar en make.  

Medan de från 1960- samt 1970-talen kom att fungera som rådgivning gällande hur kvinnor skulle 

klara av konflikter i relationen till en man.221 Att även novellerna i Allers förväntas ha en rådgivande 

funktion blir extra tydligt i den fristående texten bredvid novellen ”Hon kunde ha gift sig med fel 

man!”: ”Går ni och drömmer om en man och undrar om han inte hade varit den rätte för er fast ni  

219   Rydström och Tjeder, s. 173-178. 
220   Muriel Roy Bolton”Vem sänder rosor”, Allers Familj-Journal ,nr 50, 1955. 
221   Wersäll, s. 189. 
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gifte  er  med  en  annan?  Försök  då  att  råka  honom –  och  bli  botad  liksom hjältinnan  i  denna 

novell”222 Här  får  novellen  betydelsen  att  visa  den rätta  och  moraliska  vägen för  de kvinnliga 

läsarna.

    Jag har identifierat en utveckling gällande synen på äktenskapets syfte. I novellerna fram till 

1955 finns en syn på äktenskapet  som en form av att  existera  tillsammans.  Maken sköter  sina 

uppgifter och hustrun sina. I de senare novellerna har en annan form av äktenskap etablerats som 

handlar  om att  samexistera  i  äktenskapet  och  att  vara  mer  delaktiga  i  varandras  liv.  Det  finns 

fortfarande ett isärhållande av könen och genusbundna uppgifter inom ramen för äktenskapet men 

det syns en förskjutning då ekonomiska bekymmer i högre grad delas av makarna och det också 

dyker  upp  en  och  annan  far  som  lagar  mat  och  städar,  framförallt  i  årgång  1975.  Men  att 

samexistera handlar inte endast om att dela mer lika på sysslor, eller att båda arbetar utan också om 

synen på vad ett äktenskap är. Denna slutsats förstärks ytterliggare av novellen ”Om krafterna står 

bi” från detta årtionde. I denna novell offrar kvinnan sina egna studier och arbetar för att mannen 

ska kunna slutföra sin examen. När det sedan är hennes tur att studera finner han en annan kvinna 

och står  ensam med barnen.223 Häri  blir  det  tydligt  att  makarna  skulle  samarbetat  mer  och att 

samexistera och vara en del av varandras liv är av vikt för att få relationen att fungera. Även i ”Rena 

stenåldern mamma ” från 1965 syns denna nya form av kärleksrelation. I denna är det några unga 

flickor som är ensamma hemma och ska bjuda dit sina pojkvänner på middag medan föräldrarna är 

på teater. När föräldrarna återvänder är det tyst och nedsläckt i huset och de anar det värsta, det vill 

säga att det försiggår något omoraliskt i huset. Detta kan kopplas till vikten av bevarandet av unga 

flickors  oskuld  som  diskuterades  i  föregående  avsnitt.  Dock  sitter  flickorna  ensamma  i 

vardagsrummet då de kastat ut pojkvännerna för att de inte ville hjälpa till i köket.224 Detta tyder på 

en  förändring  i  synen  på  genuspositionerna  och  förstärker  också  synen  på  en  förändring  av 

kärleksrelationen  där  samexistens  blir  till  ett  nytt  ideal.  Denna  novell  hade  varit  omöjlig  att 

återfinna  1925  och  förmodligen  så  sent  som  1955  också.  Det  sker  således  en  utveckling  i 

novellerna, även om det inte är en spikrak sådan. 

    I mitt material finns två olika typer av äktenskap, dels existens och dels samexistens. Den senare  

kan kopplas  till  fenomenet  ”kamratäktenskap”.  Även Brink Pinto diskuterar  kamratäktenskap.  I 

hans material ligger en dubbelhet i kamratskapet, dels skulle kvinnan vara en kamrat i kampen, en 

feminitet som utvecklades allt mer i 1930-talets kommunistiska rörelse. Dels stod detta i kontrast 

till kvinna som husmor, och det blir en paradox gällande att kvinnan ska vara både en kamrat och 

hemmafru. Här tog man intryck av Sovjetunionen och menade att kvinnor skulle vara likställda på 

222   Leonora Mattingly Weber”Hon kunde ha gift sig med fel man”,  Allers Familj-Journal, nr 34, 1945. 
223   Karen Brasen, ”Om krafterna står bi”,  Allers, nr 39, 1975. 
224   JK Hanson, ”Rena stenåldern, mamma”, Allers, nr 24, 1965. 
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alla plan.225 Även litteraturvetaren Kristina Fjelkestam talar om kamratäktenskap i  sin studie av 

1930-tals litteratur. Hon menar att kamratäktenskapet som begrepp fick ett genombrott 1932 och 

denna term pekar på utvecklingen av äktenskapet i vilket kvinnor och män skulle vara kamrater. I 

samtiden  framhölls  kamratäktenskapet  främst  av  kvinnorörelsen,  men  andra  menar  att 

kamratäktenskapet  lanserades  för  att  hindra  1920-talets  sexuella  revolution  och  nedgången  av 

äktenskap.226 Kamratäktenskap som begrepp figurerar även i mitt material och främst i noveller från 

1935. I novellen ”En ung mans kärlek” förlovar sig barndomsvännerna Rita och Per. De är öppna 

inför varandra gällande att det inte är kärlek i den förväntade formen som de känner för varandra: 

”Jag tror inte mycket på det där, som kallas kärlek […]  Tror bara på äkta mänskliga känslor! Allt  

annat  är  idioti.  Du och  jag  –  vi  känner  varandra  utan  och  innan  –  tänk  vad  vi  skulle  ha  det  

gudomligt tillsammans.”227 Vidare diskuterar de hur de båda ska arbeta och vara fria i sitt äktenskap. 

De ska också dela på alla kostnader, helt enkelt ingå i ett kamratäktenskap med lika roller. Novellen 

avslutas dock med att de båda är förälskade men i andra. Rita förlovar sig med en man inom samma 

yrke som hon själv har och menar att de båda nu också kommer bli kamrater i arbetet. Per däremot 

erkänner för sig själv att: ”I grund och botten var han inte så helt övertygad om detta kamratskap 

mellan man och kvinna. Han ville ha en hustru som han kunde få vara något för... Inte ens som Rita  

som var rätt och slätt kamrat, utan en kvinna som gav något vida mer ofattbart... just det, att hon var 

kvinna.”228 Rita är en modern kvinna som vill arbeta och försörja sig själv men ingå i ett kamratskap 

med en man och dela allt med honom, så väl yrkesmässigt som i hemmet. I Pers resonemang ligger  

en oro för att den heterosexuella matrisen hotas av detta nya äktenskapliga mönster. Hans manlighet 

och att få ”vara något” för en kvinna kopplas samman och om de förpassas till att bli kamrater 

fråntas de dessa genuspositioner som gör dem viktiga för varandra. Isärhållandet av könen och ett 

olikgörande  av  dessa  är  här  av  vikt.  En  parallell  kan  dras  till  Scotts  resonemang  gällande  att 

kvinnligt och manligt behöver varandra för att kunna existera. Per förlorar här sin manlighet om den 

inte polariseras mot en tydlig kvinnlighet, något som kamratäktenskapet hotar. Det finns också ett 

kärleksideal här som inte är att förglömma. Kärlek som grund för äktenskapet är genomgående och 

alla försök att  ingå ett  äktenskap utan de rätta känslorna är på förhand dömda att  misslyckas i 

noveller från samtliga årgångar. En  1935 med titeln ”Igår och idag” innefattar denna tematik, i 

denna friar Ralph till Beachy: 
Ett äktenskap med mig skulle inte bli ett äktenskap i vanlig mening […] Jag är inte förälskad i er. Jag 
är fyrtioåtta år och jag har alltid gått upp så helt i mitt arbete, att jag aldrig haft tid för kärlek. När jag 
ber er bli min hustru, är det för att jag behöver någon som kan representera i mitt hem. Det måste vara 
en kvinna med personlighet och god uppfostran – en kvinna som ni. Vill ni inte försöka se det som en 

225   Brink Pinto, s. 141-148. 
226   Fjelkestam, s. 135-136. 
227   Edward Thybo, ”En ung mans kärlek”, Allers Familj-journal, nr 45, 1935.
228   Thybo, ”En ung mans kärlek”, Allers Familj-journal, nr 45, 1935.
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affärsuppgörelse? Vi tycker ju bra om varandra, eller hur? Vi har ungefär samma åsikter om saker och 
ting, jag har mer pengar än jag behöver, och ni har väl ganska svårt att klara er, eller hur?229

Här talas det inte rent ut om kamratäktenskap utan mer om att de två i sina skilda positioner kan 

komplettera  varandra,  men  grundtanken  är  den  samma.  Dock  är  detta  inte  ett  renodlat 

kamratäktenskap då genuspositionerna förväntas vara mer traditionella med mannen som försörjare 

och kvinnan som ansvarig för hem och hus. Även i denna novell inser de båda att äktenskapet är ett  

misstag då de blir förälskade i andra och därmed kommer till insikt om att grunden för äktenskap 

bör vara kärlek. I ännu en novell från samma årtionde återfinns samma historia, med två ungdomar 

som ska gifta sig men utan att vara kära, mest är det släkten som anser att det är ett gott parti. Men 

de fogar sig och mannen anser trots att kvinnan kommer att bli en ”utmärkt kamrat.”230 De båda 

motbevisas dock när de möter den sanna kärleken och de inser att det inte går att kompromissa med 

äktenskapet, det måste byggas av kärlek. 

    Det finns alltså en inbyggd kritik mot äktenskap som ingås på grund av kamratskap eller av andra 

premisser än kärlek. Det finns dock två olika typer av kamratäktenskap vilket blir tydligt ovan där 

Rita ingår äktenskap med en man som hon både har känslor för och som hon ser som en kamrat.  

Dessa två typer av kamratäktenskap utgörs dem som är kära som delar allt i ett kamratskap, och 

dem som endast  är kamrater och som ingår tvåsamhet på grund av att det av olika anledningar 

passar dem. Den senare döms ut i samtliga fall. 

   I  novellen  ”En  försoningsvals”,  som  är  tio  år  senare  än  dessa,  diskuteras  fortfarande 

kamratäktenskapet. Kerstin och Christer träffas då de studerar på en lantbruksskola. De förlovar sig 

och Kerstin flyttar  hem till Christers föräldrahem. Kerstin är minst lika intresserad av att  sköta 

gården som Christer och när denne försöker få lite romantik i vardagslivet ”svarade hon med att 

börja tala om skördetröskor och harvar och radsåningsmaskiner.”231 Vidare menas att män vill nog 

”att kvinnor skall förbli kvinnor även om de är våra kamrater i arbetet. Christer tycker nog om att 

Kerstin intresserar sig för allting här på gården, men det var i alla fall inte lantbrukseleven Kerstin  

han förälskade sig i.”232 Det ställs till med fest på gården och Kerstin klär sig fin i klänning och 

Christer känner nästan inte igen ”den pojkaktiga flickunge som annars om dagarna stegade omkring 

vid [hans] sida i stövlar och ridbyxor och en grov guldgrävarskjorta.”233 Som i flera andra noveller, 

vilket jag påvisat ovan, vänder sig mannen till en annan kvinna då han är missnöjd med kvinnans 

bristande performativitet. Christer vänder sig till en annan kvinna som kan uppfylla hans ideal i  

högre  utsträckning.  Han  uppvaktar  en  annan  flicka  på  festen  och  säger  att  han  struntar  i  sin 

229   Leonie Mason, ”Igår och idag”, Allers Familj-journal, nr 46, 1945.
230   Astrid Birgers”Vi kan inte bortse från kärleken”, Allers Familj-journal, nr 34, 1945. 
231   Majken Cullborg”En försoningsvals”, Allers Familj-journal, nr 48, 1945. 
232   Cullborg, ”En försoningsvals”, Allers Familj-journal, nr 48, 1945. 
233   Cullborg, ”En försoningsvals”, Allers Familj-journal, nr 48, 1945. 

55



förlovning. Kerstin gråter ut hos sin svärfar som menar att den andra flickan är en modedocka men 

att det får vara ”någon motta med radikalmedlet också”234 Kerstin inser att hon varit dum som så 

helt uppslukats av arbetet på gården och hon och Christer talar ut och Christer inser att Kerstin ändå 

är så kvinnlig och mjuk som han önskar att hans hustru ska vara. Denna novell innehåller flera 

intressanta nivåer. Dels att kamratäktenskapet inte får gå överstyr, det vill säga att de kvinnliga och 

manliga rollerna frångås, dels att kvinnans intresse för arbetet inte får vara större än för kärlek och 

romantik. Än en gång blir Scotts resonemang kring genuskonstruktioner fruktbart, då Christer här 

riskerar  sin  manlighet  om inte  Kerstins  kvinnlighet  tydligt  avgränsas  mot  denna.  Än  en  gång 

straffas också den kvinnliga karaktär som utför performativa handlingar fel. Straffet blir precis som 

jag visat på under rubriken ”Fröken flirt och husmodern – om konstruktioner av kvinnlighet” att 

mannen vänder sig till en kvinna som utför den önskvärda och åtråvärda kvinnligheten. Christer i 

denna novell vill helt enkelt ha en kamrat i äktenskapet men hon får inte bli allt för mycket kamrat 

och för lite kvinna. 

    I novellen ”Nu är du min” vill Ann att Erik ska sluta se henne som en kamrat och istället se henne 

som om hon var ”gjord av finaste porslin.”235 I detta ligger en kontrast i att se en kvinna som en 

kvinna och därmed åtrå värd som hustru, eller att se henne som kamrat och en likställd. Efter ett  

antal förvecklingar visar det sig att Erik hyser samma känslor som Ann och hon får som hon vill då  

Erik håller henne försiktigt som om hon var ”en liten porslinsfigur.”236 Ann omskapar sig själv från 

att ha varit en jämbördig kamrat till att bli sedd som kvinna. Detta är förutsättningen för att den 

heterosexuella  matrisen  ska  upprätthållas.  Denna  förutsätter  två  olika  och  avgränsade  kön som 

därmed  inte  kan  vara  lika  då  det  gäller  genusuttryck.237 Kerstin  frångår  den  avgränsade 

kvinnligheten och tar sig in på den manliga arenan, dels genom sitt stora kunnande om och intresse 

för lantbruk dels genom att klä sig i byxor och en stor skjorta, vilket inte avgränsar henne mot  

Christer  i  den  grad  som denne  anser vara  önskvärt.  Den  heterosexuella  matrisen  hotas  här  då 

kvinnligt  och  manligt  smälter  samman  behöver  det  inte  varandra  i  lika  hög  grad,  därav  är 

isärhållandet  och  tanken  om  komplementraritet  viktig  för  att  upprätthålla  den  heterosexuella 

matrisen och därmed heteronormativiteten. En ytterligare novell som förstärker denna slutsats om 

att  Allers inte är någon förespråkare av 1930-talets moderna äktenskapsidéer återfinns också den 

1935. I novellen ”Moderna människor” möts Doris och Dennis. De umgås i konstnärskretsar och 

vill leva upp till de fria ideal som presenteras här. De kommer överens om att de inte kan veta hur 

länge de kommer att älska varandra och därför behöver de inte lova varandra något, det vill säga 

234   Cullborg, ”En försoningsvals”, Allers Familj-journal, nr 48, 1945. 
235   Elisabeth Dennoch, ”Nu är du min!”, Allers Familj-journal, nr 13, 1945. 
236   Dennoch,”Nu är du min!”, Allers Familj-journal, nr 13, 1945. 
237   Rosenberg, s. 71
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ingå äktenskap. Båda menar att detta är det ”fulländade kamratskapet”.238 Detta håller inte i längden 

och de inser att de vill ingå äktenskap, främst för att deras relation inte ska hotas av otrohet. I  

slutändan har Dennis frångått drömmarna om att bli poet och skaffat ett arbete och Doris suckar att  

hon  ”nog  aldrig  varit  modern”.239 Detta  är  ett  tydligt  inordnande  i  normen  och  dessutom  ett 

framhållande  av  den  samma.  Normen  här  blir  en  traditionell  äktenskaplig  tvåsamhet  och  att 

mannens  arbete  framhålls  kan  också  tyda  på  att  kvinnan  kommer  att  verka  i  hemmet. 

Kamratäktenskapet eller utmaningar mot äktenskapet är inget som premieras i Allers utan framställs 

gång på gång som dömda att misslyckas. 

   Heterosexuell  kärlek  och tvåsamhet  gestaltas  genomgående som ett  spel.  Upprepade gånger 

uttrycks att karaktärerna vill sluta att ”spela komedi”. Det är dels ett medvetet spel för att vinna 

någons  kärlek,  dels  är  det  ett  spel  som  i  novellerna  är  inbyggt  i  den  heterosexuella 

föreställningsvärlden om romantik och äktenskap. Novellen ovan med Ann som vill väcka Eriks 

känslor är ett exempel på hur detta spel gestaltas. Genom att visa för Erik hur ett äktenskap med 

henne skulle vara mycket noga planerat får hon Erik att inse och tro att det är hans idé att gifta sig. 

Under det att Ann visar upp hur hon skulle vara som hustru och försätter dem i olika romantiska 

situationer tänker hon att ”Nu måste han väl ändå förstå att det var komedi”240 Men Erik faller i 

fällan och de båda ingår en lycklig tvåsamhet.

    I ”Har du valt rätt nu?” hotas Allan och Gunillas förlovning av en annan man som är ute efter 

Gunillas kärlek. Gunilla tycks besvara dessa känslor och Allan bestämmer sig för att vinna tillbaka 

henne. Han vänder sig till Gunillas lillasyster Ann-Marie och de bestämmer tillsammans att Allan 

ska låtsas uppvakta Ann-Marie för att väcka Gunillas svartsjuka. Tillsammans spelar de detta spel 

men Gunilla verkar oberörd. Det hela slutar med att Allan inser att det är Ann-Marie han är kär i och 

för att vinna henne fortsätter han att låtsas att han vill fortsätta deras spel, enbart för att få flirta med  

och vara nära henne.241 Det är således ett spel i flera dimensioner och det slutar med att de båda får 

varandra. Spelet slog fel ut men lyckades trots allt då en lycklig tvåsamhet etablerats. 

    I ”Jag älskar dig inte” även denna från 1945, återfinns ännu ett exempel på en ”fröken flirt” som 

inte kan bestämma sig för vem hon är kär i och som är ytterst ombytlig då det gäller män. Allan är 

olyckligt  förälskad i  denna Kristina  som ”fröken  flirt”  heter.  Det  erkänner  han öppet  och  hon 

förnekar att hon någonsin kommer att besvara dessa känslor. Allan finns alltid där tillhands när hon 

238   John Millard, ”Moderna människor”, Allers Familj-journal, nr 4, 1935. 
239   Millard, ”Moderna människor”, Allers Familj-journal, nr 4, 1935. 
240   Elisabeth Dennoch, ”Nu är du min!”, Allers Familj-journal, nr 13, 1945. 
241   Peter Nyman, ”Har du valt rätt nu?”, Allers Familj-journal,  nr 8, 1945. 
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gjort slut med senaste kärleken, men nu utformar han en plan som ska bevisa för Kristina att hon 

har känslor för honom. Han tackar nej till hennes inviter och bjuder ut andra kvinnor vilket gör att 

Kristina känner sig förbisedd. När hon slutligen konfronterar honom erkänner han spelet och de 

inleder ett förhållande.242 I en nästan identisk novell från samma år är Lars förälskad i Charlotte 

men denna avvisar alla hans kärleksförklaringar. Lars deklamerar att han vet att hon kommer att bli 

kär  i  honom.  Han  sätter  igång  en  intensiv  uppvaktning  och  slutar  sedan  tvärt  och  är  istället 

frånvarande och roar sig med andra kvinnor, varpå Charlotte inser att hon saknar honom. Spelet 

uppdagas och Lars erkänner att han inte varit intresserad av någon annan.243 Detta är ett tydligt 

exempel som återfinns i  än fler  noveller,  nämligen att  kärleken måste sättas på prov för att  bli 

synlig. Kristina förstår inte att hon har känslor för Allan förrän hon kan förlora honom. Dessutom 

visar  det  på  att  den  heterosexuella  kärleken  är  ett  spel  som mycket  bygger  på  svartsjuka  och 

äganderätt då detta gång på gång används som medel för att fånga någon av det motsatta könet. 

     I novellen ”En som vill er väl” från 1935 har Sylvia blivit till ”en del av möblemanget” för sin 

make.244 En väninna till henne meddelar att i krig och kärlek är allt tillåtet och Sylvia får rådet att  

göra sin man svartsjuk. Sylvia inleder detta spel med att skriva hemliga brev till sin make som 

initierar att hon har en relation med en annan man. Hennes make förstår snart att breven kommer 

från Sylvia då han känner igen typerna från hans egen skrivmaskin. Dock slutar det lyckligt med att  

maken erkänner att han försummat sin hustru till  förmån för sina affärer men att det nu ska bli 

ändring på detta.  Här  blir  det  dels  intressant  hur  det  medvetna spelet  än en gång leder  till  en 

lyckligare tvåsamhet, dels blir det också intressant gällande genuspositionerna. Sylvias länk till den 

offentliga världen med restaurangbesök och teatrar går genom maken, när denna således tappar 

intresset för henne innebär det att hon allt starkare knyts till hemmet. När maken ångrar att han 

försummat sin hustru får hon än en gång tillgång till  den offentliga världen, i sällskap med sin 

make. Sylvia har alltså mer att förlora på att maken vänder sig från henne, än endast hans kärlek, 

därav är det spel hon spelar av än större vikt. Denna typ av medvetet spel gällande heterosexuella 

relationer används i lika hög grad av manliga som kvinnliga karaktärer för att vinna någons kärlek 

men då det gäller att förbättra redan etablerad tvåsamhet genom svartsjuka är detta ett grepp som 

endast tillskrivs kvinnliga karaktärer. 

    Dessa noveller som karakteriseras av ett medvetet spel för att etablera en tvåsamhet eller för att 

förbättra ett redan existerande äktenskap återfinns främst i 1935, 1945 samt 1955. I samma takt som 

novellerna  blir  allt  mer  fokuserade  på  skilsmässor,  vardagskonflikter  och  att  få  äktenskapet  att 

fungera försvinner dessa noveller med det medvetna spelet i fokus. 

242   Peter Nyman, ”Jag älskar dig inte”,  Allers Familj-journal, nr 30, 1945. 
243   Peter Nyman, ”Du är min gäst, Lars!”, Allers Familj-journal, nr 33, 1945. 
244   Sidney Denham, ”En som vill er väl”, Allers Familj-journal,  nr 18, 1935. 
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   Slutsatsen om tvåsamhetsnormens styrka förstärks genom de noveller där en karaktär tar med sig 

en falsk fästman eller fästmö till släktingar eller på en tillställning, för att de inte vill framstå som 

misslyckade eller fel i förhållande till normen. En av dessa är ”I fästmans ställe” från 1945. 245 I 

vilken Elisabeth är bjuden på en stor tillställning där hon förväntas ta med sin fästman. De bryter 

dock förlovningen och Elisabeth står utan sällskap, vilket gör att hon ber en annan man följa med. 

De båda låtsas vara förlovade för att upprätthålla normaliteten. Tvåsamhet som norm befästs om 

och om igen och de som faller utanför en tvåsam relation i novellerna har mycket att kämpa mot,  

vilket diskuteras i följande kapitel. 

    Heteronormativiteten upprätthålls genomgående genom skapandet av kvinnlighet och manlighet 

som två olikheter. Dels genom isärhållande och dels genom kompletterande. Två fenomen som inte 

nödvändigtvis  motsäger  varandra.  Detta  hotas  av  att  kvinnan  närmar  sig  mannens  sfär  alltför 

mycket och frångår den förväntade kvinnligheten som tydligt isärhåller könen, vilket blir fallet i 

novellen ”En försoningsvals” som diskuteras ovan.  I novellen som inleder denna uppsats om Ebbe 

som blir Ebba ligger flera ingångar till hur heterosexualitet skapas som norm. 

    Rosenberg menar att begreppet heteronormativitet inte bör användas för all heterosexualitet utan 

för  heterosexualiteten  i  den  förväntade  och  normativa  formen.246 Det  är  således  inte  all 

heterosexualitet  som  är  normativ  och  detta  är  inte  heller  fallet  i  Allers.  Den  önskvärda  och 

förväntade  tvåsamheten  bygger  på  kärlek,  vilket  framhålls  gång  på  gång.  Det  är  också  ett 

barnalstrande äktenskap som är normativt. Barnalstrande förväntas endast ske inom äktenskapet i 

samtliga  årgångar,  vilket  inte  ligger  i  linje  med samtida  samhällsförändringar  under  1960-  och 

1970-talet  då allt  fler  valde att  skaffa  barn utan  att  gifta  sig.  I  Allers syns  fortfarande de mer 

traditionella värderingarna kring detta. Värt att framhålla är också inställningen till kamratäktenskap 

som på 1930-talet inte vinner några segrar i tidningen men som istället tycks ha etablerats fullt ut på 

1970-talet. 

Noaks ark  - om tvåsamhet i kris och konflikt
Skilsmässa och ensamhet är de mest frekvent återkommande teman i novellerna. Dessa två är också 

ofta  kopplade  till  varandra,  och  ensamhet  är  i  högsta  grad  kopplat  till  tvåsamhet  som norm.  

Ensamheten gestaltas antingen efter en partners död, efter en skilsmässa eller av en karaktär som 

ännu inte  mött  kärleken.  Dock breddar  jag begreppet  något  och då framträder  också bilden av 

ensamhet inom en tvåsamhet. Oftast gäller detta kvinnor som endast har blivit till ”ett möblemang” 

för sin make som jag påvisat i novellen ”En som vill er väl” eller ses som en hushållsmaskin av  

245   Elisabeth Dennoch, ”I Fästmans ställe”, Allers Familj-journal, nr 32, 1945. 
246   Rosenberg, s. 91. 
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mannen.247 Detta  är  också  starkt  kopplat  till  hemmafruidealet.  Detta  kan  också  kopplas  till 

diskussionen  ovan  gällande  att  existera  eller  samexistera.  Här  primeras  en  relation  där  paret 

samexisterar och är delaktiga i varandras liv. 

   I novellen ”Ingen tid över för mig” från 1945 återfinns starka tvåsamhetsnormer liksom tematiken 

med kvinnan som blir  försummad av sin make och därmed ensam i  den tvåsamma relationen. 

Dinahs make Andy väljer oftast arbetet framför att umgås med henne, och en kväll ringer han än en 

gång för att meddela att han inte kan följa med på middagsbjudningen på kvällen. Han tycker att  

hon ska gå ensam men hon avfärdar detta förslag: ”Jag vill inte gå ensam. Jag har haft främmande 

själv någon enstaka gång – så jag vet att matsalen är som Noaks Ark. Djuren går in två och två.” 248 

Även i ”Fartyg förlist” två decennier senare återkommer denna tematik där det sociala livet blir 

hindrat på grund av den frånvarande maken. Nils är sjöman, vilket innebär att hans hustru i långa 

perioden ensam tar hand om alla vardagliga bestyr: ”Ingen tycktes förstå hur det kändes att alltid 

vara ensam – inte bara i hemmet utan också när man gick ut, på bio, på bjudningar, på besök till 

släkt och vänner. Det fattades alltid någonting, man kände sig som en halv människa bland alla dem 

som var hela – alla dem som var två om att dela livets alla sorger och glädjeämnen.” 249 Dessa citat 

tydliggör att den tvåsamma relationen inte endast är av vikt mellan de två människor som ingår i 

den, utan det är en social markör som visar på normalitet och tillhörighet. Kvinnorna blir här halva 

utan  sina  män  och  annorlundagörs  då  alla  andra  har  en  partner  i  det  sociala  sammanhanget. 

Rosenberg talar om normalitet, vilket beskrivs som den trygghet som skapas i känslan av att inte 

vara avvikande. Normalitet visar på det som är normalt och platsar i ett sammanhang medan det  

som faller utanför gestaltas som avvikande.250 Karaktärerna här eftersträvar att  tillhöra men ses som 

avvikande då de inte kan visa upp en helhet,  det vill  säga en förväntad tvåsamhet.  Ensamhet i 

novellerna blir en allt mer framträdande tematik i de senare årgångarna. Äldre ensamma människor 

återfinns 1925 för att sedan försvinna men bli synliga igen 1965- samt 1975. 

    Tvåsamhet och den heterosexuella matrisen är starkt sammanfogade. Samhället är till stor del  

uppbyggt  efter  en  tvåsam  relation  och  detta  än  mer  vid  tiden  för  novellernas  tillkomst.  Hos 

karaktärerna framträder en känsla av att inte ha fullbordat den heterosexuella matrisen som bygger 

på två avgränsade genus och två avgränsade kroppar som förväntas åtrå varandra. Utan partnern ses 

de  av  sig  själva  och  av  det  sociala  nätverket  som halva.  Här  blir  begreppet  komplementaritet  

givande. Kvinnorna behöver sina män för att vara hela och bli en representabel enhet och helhet för 

att platsa in i samhället. Känslan av att inte höra till när man ingår i en inte alltför väl fungerande 

247    Se bland annat Jonas Rasmusson, ”De andra har allt”, Allers, nr 35, 1965. 
248   Marian Sims”Ingen tid över för mig”,  Allers Familj-journal,  nr 33, 1945.
249   Robert C. Berg, ”Fartyg förlist”, Allers, nr 26, 1965. 
250   Rosenberg, s. 101. 
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tvåsamhet eller står utan en relation återfinns även ”Smått överflödig” en novell från 1975 som är 

representativ för denna tid. Gerd är nyskild och håller på att ordna livet för sig. Det var en lätt  

skilsmässa ”inga scener, inga tårar.”251 Gerd har tidigare haft ett stort socialt liv men blir nu inte 

inbjuden till de vanliga middagarna utan till speciella luncher där väninnorna förbarmar sig över de 

frånskilda kvinnor som inte längre platsar på tillställningar där alla kommer två och två och Gerd 

tänker att ”[D]et fanns alltför många av dem. De överflödiga.”252 Gerd som tidigare varit en del av 

det sociala sammanhanget då hon ingått i en helhet, en tvåsamhet, är nu inte längre välkommen utan 

ses som en avvikelse i relation till den normalitet som tvåsamhet utgör. 

     Skilsmässa som hot, som en tänkbar utväg och som en realitet är starkt närvarande under alla de  

sex undersökta årgångarna. Nästan hundra noveller av de 549 berör skilsmässa som fenomen på ett 

eller annat sätt. I de tidigare genomförs skilsmässa inte i lika hög grad som de senare utan existerar 

främst som en avlägsen utväg ur en olycklig relation. När kvinnan blir medförsörjare för hem och 

familj finns inte längre samma beroendeställning till mannen vilket gör att skilsmässa blir möjligt i 

högre grad.  Detta ligger i  linje med de samtida samhällsförändringarna på arbetsmarknad och i 

synen  på  män  och  kvinnors  roller  som  var  aktuell  under  1960-  och  1970-talen  då 

skilsmässostatistiken  också  ökade  radikalt.253 I  novellerna  från  1965  och  1975  är  skilsmässa 

återkommande och ofta handlar det om att klara av perioden efter separationen. En återkommande 

slutsats är att skilsmässan varit förhastad och inte få gånger hittar paret tillbaka till varandra igen. 

Detta visar att det inte finns en helt positiv attityd till skilsmässa. Sköld ser också denna inställning i 

de frågespalter som hon undersöker, speciellt framträder denna syn under 1950-talet.  Ofta läggs 

ansvaret på de kvinnor som skriver in till frågespalterna och de uppmanas att försöka ändra på vad 

som har gått fel.254 I de noveller jag undersökt kan man också skönja inställningen att det inte är rätt 

att bara klaga utan att kvinnorna måste inse sina egna fel och brister och framförallt finna lycka i det 

vardagliga. 

   Flera av dessa noveller är också ur ett barnperspektiv och det förekommer också noveller i vilka 

vuxna blivit skadade av att föräldrarna skilt sig när de var barn vilket gjort att de helt tappat tron på 

kärleken. Två stycken noveller med detta innehåll återfinns 1945. I ”Rädda hundar skäller mest” är 

Görel  rädd för  kärleken  och  närmst  hatar  män  då  hon  sett  hur  illa  hennes  mor  haft  det  efter 

skilsmässan från fadern, medan denne levde ett bra liv.255 Ingegerd i ”Rädd för kärleken” fruktar 

äktenskapet då hon är skilsmässobarn och har föräldrarnas ständiga bråk om pengar och otrohet 

251   Karen Brasen, ”Smått överflödig”, Allers, nr 34, 1975. 
252   Brasen, ”Smått överflödig”, Allers, nr 34, 1975. 
253   Hirdman, 2004, s. 215. 
254   Sköld, 2003, s. 43.
255   Majken Cullborg, ”Rädda hundar skäller mest”, Allers Famil-journal, nr 51, 1945. 
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färskt i minnet.256 De båda kvinnorna blir motbevisade och möter varsin man som de älskar och de 

inser att äkta kärlek blir lycklig. I dessa berättelser ligger en kritik mot skilsmässa, och att förstöra 

barns  syn  på  kärlek.  I  en  krönika  från  samma  årgång  behandlas  just  problematiken  med 

skilsmässobarn och att de ofta är disharmoniska och olyckliga.257 Detta ämne verkar vara brinnande 

under 1945. I novellerna ovan framhålls också att en stabil och trygg man kan råda bot på den 

rädsla för kärlek som kvinnorna upplever, vilket kan knytas till diskussionen ovan om att bli hel av 

tvåsamhet. Föräldrarnas negativa relation som påverkan på barnen återkommer även i ”Föräldrar är 

botten!” från 1975 där Marianne inser att hennes pappa är otrogen mot mamman och hon blir en 

inbunden och tyst flicka som sedan gör uppror.258

     Den tvåsamma relationen i  Allers är i ständig kris. De helt igenom lyckliga äktenskap som 

återfinns i novellerna är undantag. En stor del av novellerna handlar om hur det är möjligt att få en 

tvåsam relation att fungera samt vilka utmaningar och hot som finns mot den. De flesta äktenskap 

klarar  krisen,  men det  finns  också  exempel  på  de  som inte  klarar  av  utmaningarna.  En av de 

utmaningar som finns mot den önskade och förväntade tvåsamheten är otrohet, vilket är ett av de 

teman som är mest frekvent återkommande i samtliga årgångar. En framträdande del i utmaningen 

mot den etablerade tvåsamma relationen ligger i att såväl mannen som kvinnan var för unga och 

omogna för att ingå äktenskap och det kräver att de förändras för att upprätthålla tvåsamheten. Hot 

mot tvåsamheten är också starkt knuten till genus där den alltför arbetande mannen och den nitiska 

husmodern hotar det tvåsamma idealet.   

     Men allra mest påtagligt är när en annan man blir till ett hot mot äktenskapet. Kvinnan har ofta  

älskat en annan man innan hon gift sig och när hon återser denne hotas den etablerade tvåsamheten.  

Här är det dock inte kärleken till den äkta mannen som oftast avgör om kvinnan ska bryta upp från 

äktenskapet eller ej, utan barnen blir till den avgörande faktorn. Plikten att vara en god mor gör att 

hon stannar hos sin familj.  Här blir  kärnfamiljen normativ och tryggheten för barnen sätts  före 

passionen och kärleken till den andre mannen. Den andra kvinnan som ett hot är också närvarande 

och detta  slutar  i  högre grad med en skilsmässa,  oavsett  om paret  har barn eller  inte.  1945 är  

kvinnan  som  möter  mannen  från  det  förflutna  vilket  hotar  hennes  dåvarande  äktenskap 

återkommande. I ”Farväl till en dröm” har Gertrud aldrig glömt sin ungdomskärlek och detta är 

hennes  make  medveten  om.  När  ungdomskärleken  kontaktar  henne  och  hon  reser  bort  med 

förevändningen att besöka en väninna inser maken att det är en lögn. Gertrud vacklar mellan att 

lämna sin familj för mannen hon känner passion och kärlek för men återvänder till sin familj där 

256   Majken Cullborg, ”Rädd för kärleken”, Allers Famil-journal, nr 1, 1945. 
257   Gun Nihlén, ”Om skilsmässobarn”, Allers Famil-journal, nr, 12, 1945, s.3. 
258   Vibeke Brandt, ”Föräldrar är botten”, Allers, nr 47, 1975.
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maken väntar med öppna armar.259 I denna novell slits Gertrud mellan kärleken till två män.  Denna 

form av triangeldrama återkommer i olika formeringar där två personer begär samma person eller 

där en person begär två personer. Den senare formen har jag visat på tidigare då två kvinnligheter 

eller manligheter ställts mot varandra för att påvisa den ideala. När det gäller kvinnor som möter en 

man som hon förut älskat inser hon ofta att det endast varit en dröm om att få ungdomen tillbaka 

som i novellen ”En ny kärlek” också denna från 1945.260 Ofta visar sig också mannen vara någon 

helt  annan  än  den  idealbild  som  kvinnan  i  efterhand  byggt  upp.261 Även  Berger  ser  hur 

triangeldraman återkommer i novellerna i Idun och att detta är ett sätt att etablera äktenskapet då det 

efter hotet från en annan man eller kvinna återgår till det gamla. Detta beror på, framhåller Berger, 

att författare och redaktörer inser att läsarna, det vill säga samhället, vill att äktenskap ska hålla och 

därför gestaltas de så.262  Vilket skulle kunna vara gällande även för novellerna jag undersökt. Än en 

gång blir  en koppling  till  Skölds  resonemang gällande,  då veckopress  inte  kan utmana normer 

alltför mycket utan måste förhålla sig till den stora massans önskningar och åsikter.263

    Tvåsamheten kan tyckas som en ogenomtränglig norm i novellerna men det finns utmaningar 

mot den vilket blir tydligt här, nämligen att begär riktas till två personer samtidigt. Det finns flera 

olika typer av utmaningar som hotar en specifik tvåsam relation vilket jag påvisar i detta kapitel 

men detta med att känna begär till mer än en person, hotar tvåsamheten i grunden då det blir en  

form av läckage då en person inte kan leva upp till att vara en helhet för en annan. Tvåsamheten 

bygger ju logiskt nog på två personer som vill ingå i en relation, i novellerna utgörs ramarna för  

denna relation av äktenskapet. 

      Kamratäktenskapet diskuterades i ovanstående avsnitt och detta att kvinnan vill vara mannens 

like och dessutom ha ett arbete utanför hemmet är något som skapar kris i relationer i novellerna. Så 

är fallet i ”Jag passar hos dig” från 1945 i vilken Margareta och Björn är förlovade och hon åker till 

hans gård för att möta hans familj. Margareta är journalist och skriver på en roman. Hon kan knappt 

koka ett ägg och intresserar sig inte i särskilt stor utsträckning för hushållsarbete. Björn vill att hon 

ska säga upp sig från sitt arbete och flytta ut till gården, men Margareta protesterar och framhåller 

att hon vill skriva klart sin bok. Denna konflikt växer sig allt större och Margareta kan inte leva upp 

till Björns krav och inte minst till hans mors. Hon vill ha en svärdotter som är en god husmoder.  

Margareta väljer sitt arbete med romanen och lämnar gården, men återvänder snart och hon och 

259   Majken Cullborg, ”Farväl till en dröm”,  Allers Familj-journal, nr 22, 1945. 
260   Nora Giertsen”En ny kärlek”,  Allers Familj-journal, nr 51, 1945.
261   Se till exempel Lisa Eskilsson, ”Tretton år efteråt”,  Allers Familj-journal, nr 18, 1945 och Leonora Mattingly 

Weber, ”Hon kunde gift sig med fel man”, Allers Familj-journal, nr 34, 1945 och  Holger Boëthius, ”Det röda 
märket”, Allers Familj-journal, nr 52, 1945. 

262   Berger, s. 219.
263   Sköld, 1998, s. 353.
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Björn erkänner båda att de varit dumma. Han säger att det räcker om hon kan koka några ägg och 

steka korv mellan nobelprisen och hon lovar bättring.264 Den tvåsamma relationen är inte enkel att 

få ihop och i novellerna handlar det om ett ständigt förhandlande kring hur rollerna ska gestalta sig 

inom ramen för äktenskapet. Mannen som arbetar för mycket är inte önskvärd inom den ideala 

tvåsamheten liksom kvinnan som väljer arbetet före hushållet. 

   Ytterligare en novell ”Hennes debut” från 1945 handlar om Barbro som är skådespelerska och vill 

fortsätta med detta även efter att hon och fästmannen gift sig. Detta motsätter han sig då han vill att  

hon ska vara hemma och ta hand om hemmet.265 Det finns således en slitning mellan kvinnan som 

vill kunna vara fri och arbeta inom äktenskapets ramar och maken som anser att hon bör leva upp 

till de rådande hemmafruidealet. Tänkbart är också att manligheten hotas av att även kvinnan har ett 

inkomstbringande yrke, då manlighet vid denna tid starkt kopplades till att vara familjeförsörjare. 

Kvinnor med konstnärliga yrken som vill fortsätta att arbeta blir till en konflikt, och till en slitning 

mellan kärlek och viljan att arbeta. Dock väljer kvinnorna äktenskapet framför sitt konstnärliga kall. 

   I ”Jag passar hos dig” ryms också en annan tematik som är återkommande i novellerna på flera 

olika plan, och denna är landsbygd kontra stadsmiljö. Land och stad som olika miljöer framställs  

som hotande mot tvåsamhet på det vis att en stadsflicka har svårt att anpassa sig till en lantlig miljö 

och även motsatt förhållande återfinns där det är mannen som inte låter inordna sig. I ”Jag passar 

hos dig” har Margareta svårt att anpassa sig till livet på landet och alla de plikter som följer med 

detta. I ”Fly ej ditt ansvar” från 1965 bär både på denna tematik och att kvinnan gift sig för tidigt,  

vilket kan härledas till diskussionen om omogna relationer ovan: ”Hon hade sannerligen gift sig för 

tidigt  och fått  överge  det  glada livet  i  storstaden.  Saknaden hade slagit  sina klor  i  henne,  hon 

längtade efter friheten med skämt och skratt och sorglösa dagar och kvällar.”266 Lockelsen blir här 

för stark för Berit och hon åker ifrån maken Lars och deras son Björn för att återuppleva de gamla 

tiderna med uppvaktande kavaljerer, dans och vänner i staden. Dock blir saknaden efter familjen 

alltför stor och hon väljer att återvända till gården på landet: ”Hon hade vaknat till besinning denna 

underbara dag. Och nya sådana dagar skulle följa som pärlor på ett band, stilla och lysande. Dagar 

som  en  mogen  kvinna  upplever  dem.”267 Land  och  stad  polariseras  ofta  mot  varandra  där 

landsbygden står för tryggheten och det lugna livet och där staden står för nöjen och i viss mån 

dekadens.  Ensamhet  beskrivs  också  som mer  påtaglig  i  stadsmiljön.  En  parallell  kan  dras  till 

diskussionen i  ”Fröken flirt  och  husmodern  – om konstruktioner  av  kvinnlighet”  där  två  olika 

kvinnlighetstyper knyts till land och stad där den lantliga är den naturliga och önskvärda. Berger 

264   Majken Cullborg, ”Jag passar hos dig”, Allers Familj-journal, nr 4, 1945. 
265   Karin Kjellén,”Hennes debut”, Allers Familj-journal, nr 15, 1945. 
266   Jan Ulrich, ”Fly ej ditt ansvar”, Allers, nr 20, 1965. 
267   Ulrich, ”Fly ej ditt ansvar”, Allers, nr 20, 1965. 
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reflekterar också över hur land och stad formeras i novellerna som hon undersökt. Hon finner att i 

Husmodern är noveller som utspelar sig i lantlig miljö och med ”småfolk” som karaktärer påtagligt 

frånvarande.268 Även om stadsmiljön är dominerande i novellerna visar inte mitt material på samma 

frånvaro av lantlig miljö som Bergers.    

   Staden som ett hot mot kärleken och det mer fria och lockande livet,  speciellt  för kvinnliga 

karaktärer finns även i ett par noveller 1925.269 Vid denna tid skedde en urbanisering, och många 

unga kvinnor flyttade in till staden för att arbeta.270 Utan att dra för stora paralleller är det ändå 

möjligt att det är denna utveckling som ses i novellerna, att de unga kvinnorna från landet får se ett  

annat  liv  som lockar  mer  än den förväntade tvåsamma relationen på  landsbygden.  Dock slutar 

novellerna  från  alla  årgångar  med  en  återkomst  till  landsbygden  och  ett  inordnade  i  en  stabil 

tvåsamhet där. 

   Liksom de kvinnliga karaktärer  som stannar  i  den etablerade relationen istället  för att  välja 

mannen som hon älskar är det till stor del moderskapet som är avgörande för att rädda relationen i  

novellen ovan. Den goda modern som ideal är återkommande, vilket jag påvisat ett flertal gånger. 

    I ”Äktenskapssemester” återfinns ett stort missnöje med äktenskapet som också är återkommande 

under just 1955. Karen är trött på hur tråkigt hennes liv blivit sedan giftermålet med Mark  då hon i  

över fyra år ”rört sig i hemmafruns trånga cirklar”.271 Hon meddelar Mark att han numera får anse 

sig som ungkarl då  hon fått arbete på en reklambyrå och ämnar leva sitt liv. Först njuter Karen av  

att bli bjuden på middag av olika män och att sköta sig själv. Tillslut inser hon dock att livet blivit 

ensamt och att hon inte trivs med att varken äta frukost ensam eller lyssna på radio ensam om 

kvällarna. Karen och Mark ses igen och hon bekänner sitt misstag: ”Jag kan inte göra någonting 

utan dig.”272 Tvåsamheten befästs än en gång som norm och utmaningen mot denna blir  till  ett 

misstag. Missnöjet som tematik är återkommande i senare noveller och finns hos hemmafruar som 

inte  är  tillfreds  med  tillvaron  vilket  beror  på  den  tristess  som tillvaron  i  hemmet  blir  till.  De 

missnöjda hemmafruarna får lära sig en läxa i att de lär sig uppskatta vad de har. Detta blir ett sätt  

att etablera kärnfamiljen och hemmafruidealet, något tillspetsat kan man säga att det är ett sätt att 

springa hemmafruidealet och folkhemmets ärenden i en period då detta är fast förankrat i samhället. 

Dock får det inte förringas att det trots allt finns en hemmafrukritik och att denna ofta leder till ett 

missnöje med den tvåsamma relationen och med vardagen i helhet. Sköld menar att det är uppenbart 

i de insändarsidor och frågespalter hon undersökt från 1960-talet att många unga kvinnor känner sig 

268   Berger, s. 221-222. 
269   Signaturen J.V,  ”Hem”, Allers Familj-journal, nr 39, 1925 samt  Signaturen A:K.O, ”Strömmen”, Allers Familj-

journal, nr 45, 1925 
270   Frangeur, s. 71. 
271   Audrey Davenport”Äktenskapssemester”,  Allers Familj-journal, nr  38, 1955. 
272   Davenport”Äktenskapssemester”, Alllers Familj-journal, nr  38, 1955. 
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låsta av hemmafrurollen.273 Gemensamma problem gestaltas således i både noveller och frågespalter 

i veckopress, vilket tyder på att novellerna ligger i linje med andra samtida fenomen. 

   Kriser och konflikter är återkommande i novellerna då det gäller kärleksrelationer dock är det 

relativt heterogena problem som är synliga. Det handlar om otrohet, ekonomi, tristess i vardagen 

och barnlöshet. Inga fall av hustrumisshandel eller andra liknande problem gestaltas. Det finns två 

noveller av de 549 som tar upp en problematik där mannens överordning blir synlig. I ”Ute i det 

okända” vägrar mannen att skilja sig. Han beskrivs som om hustyrann är ett alltför milt ord och 

”snål,  grälsjuk,  hypokondrisk  och  svartsjuk  till  sjuklighet.”274 Kvinnan  mördar  honom och flyr 

sedan. I en novell av mindre dramatisk karaktär men som framhåller maktsituationen i äktenskapet 

har Elsas make dött och denne som var ”femton år äldre och som varit [hennes] chef tolererade inga 

flickfasoner i äktenskapet.”275 Elsa hade under hela sitt äktenskap fått anpassa sig efter maken och 

aldrig haft chans att unna sig något. Nu när han är död vågar hon inte heller ge sig ut på en resa då 

hon fortfarande lever efter hans regler. När hon sedan får veta att maken själv levt ett annat liv med 

en annan kvinna med restaurangbesök, dyra smycken och nöjen bestämmer hon sig för att börja 

leva  i  frihet.  Mannen  blir  här  ett  hinder  för  en  god  tvåsamhet  och  mannens  makt  begränsar 

kvinnornas liv. Maktförhållandet i relationen är synligt även i andra noveller men inte lika explicit 

som i dessa två. 

      Liksom det är  en heteronorm i samtliga noveller är också vithet norm, det finns ett  fåtal 

karaktärer som skiljer sig från denna norm. Främst framträder dessa i noveller förlagda på fjärran 

platser  som Afrika  och  framförallt  Sydamerika,  eller  på  en  ospecificerad  söderhavsö.  Spanska 

kvinnor exotiseras också i hög grad i de tidigare novellerna och tillskrivs fasta egenskaper utefter 

sin etnicitet. Några noveller från 1965 utspelar sig i en svensk kontext där kvinnliga karaktärer med 

annan hudfärg än vit dyker upp, och detta blir fokus för novellen. Hudfärgen ses som ett hinder för 

tvåsamhet. Kvinnornas upplevelse av att vara annorlunda gör att de inte vågar tro att de är värda 

männens kärlek. I ”Strålglansen” är Lolo avundsjuk på en annan kvinna och är rädd att förlora sin 

make till henne och detta kopplas till hennes hudfärg: ”Inga skönhetsexperter i världen kunde göra 

näsan smalare och munnen mindre. Ingen frisersalong i världen gick i land med att få hennes hår 

blont och glänsande som flickornas i det nya landet.”276 Det slutar dock med att hennes man menar 

att han inte vill ha någon annan och Lolo inser då att hon är nöjd som den hon är. I ”Blandat blod” 

hör Joan några flickor i samma ålder prata om att Bosse är kär i henne, men att hans föräldrar aldrig  

skulle tillåta ett äktenskap då Joan är ”halvneger”.277 Joan har aldrig tidigare tänkt på att hon är 
273   Sköld, 2003, s. 119. 
274   Gerhard Arneson, ”Ut i det okända”, Allers Familj-Journal, nr 12, 1945. 
275   Christina Boström,  ”Minnet av Hjalmar” av, Allers, nr 2, 1965. 
276   Herluf TH Flensburg, ”Strålglansen”, Allers Familj-Journal, nr 13, 1965. 
277   Herluf TH Flensburg, ”Blandat blod”, Allers Familj-Journal, nr 15, 1965. 
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annorlunda men nu frågar hon sin mamma ”jag är väl inte något slags djur som ni tagit med er från 

urskogen och uppfostrat som människa – är jag det?”278 Även denna novell avslutas med kärlek och 

att kvinnan accepterar sin hudfärg. Joan och Bosse förlovar sig och Joan känner sig trygg med sitt  

ursprung. I dessa noveller finns en stark vithetsnorm och denna är starkt kopplad till normalitet. 

Kvinnorna annorlundagörs på grund av sin hudfärg vilket också blir till en kris i tvåsamheten. Värt 

att framhålla är också att kvinnorna accepteras i relation till den vita mannen. Det är när mannen vill 

ha kvinnan, trots hennes avvikande hudfärg som kvinnan känner sig hel. Detta kan relateras till 

tidigare diskussioner i uppsatsen gällande att mannen är avgörande för skapandet av den normativa 

kvinnligheten. Att den vita mannen åtrår kvinnan gör att normalitet skapas och känslan av att vara 

avvikande avtar. 

   Ehrenberg  som  undersökt  romantiska  berättelser  menar  att  den  problematik  som   yttras  i 

veckotidningsnoveller inte är trovärdig utan lättvindig.279 Också Wersäll menar att novellerna ofta är 

utopiska och har ett lyckligt slut.280 I mitt material ser jag en utveckling av detta, de lyckliga sluten 

finns där men de är inte längre lika självklara eller oproblematiska och det finns undantag. I till 

exempel  årgången  1945 slutar  många  noveller  med  stora  tal  om evig  kärlek  eller  en  ljus  och 

hoppfull framtid att gå till mötes då alla hinder är övervunna. I novellerna från 1965 och 1975 finns  

dessa slut men det finns också de mer trevande sluten om paren som hittat tillbaka till varandra där 

det antyds att nu kanske det kan bli bra. Den rosaskimrande romantiken lyser med sin frånvaro här. 

Kärlek och tvåsamhet problematiseras också mer i senare noveller. Förmodligen handlar det när det 

kommer till vilken bild av novellerna som framhålls om vilken vilja som finns att i generalisera 

utifrån sitt material. Jag har förutom att fokusera på de fasta mönstren också valt att lyfta fram de 

utmaningar  som faktiskt  finns  mot  de  fasta  ramarna  i  novellerna,  och  då  framträder  en  delvis 

annorlunda bild än när endast de mest representerade typerna av noveller framhålls.

   En tvåsam kärleksrelation är målet och också önskvärt för att bli en hel människa i novellerna. 

Dock framställs inte kärleksrelationer på något sätt som en dans på rosor och inte heller vägen dit 

vilket jag diskuterade gällande det heterosexuella spelet i föregående kapitel. Kärlek som grund för 

en relation är idealet men relationen är också beroende av andra faktorer som materiella resurser, 

arbetsfördelning, gemenskap samt en känsla av att inte vara helt ofri. Längtan efter frihet framställs  

både som ett hot mot den etablerade tvåsamheten men även vikten av att ge varandra viss frihet 

framhålls. Att få en tvåsam relation att fungera är således en ständig balansgång med att få vardagen 

att fungera. Svartsjuka, otrohet och andra kriser som kan drabba förhållandet lämnas stort utrymme. 

278   Flensburg, ”Blandat blod”, Allers Familj-Journal, nr 15, 1965. 
279   Ehrenberg, s. 17. 
280   Wersäll, s. 191. 
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En förändring som sker över tid då det gäller kärlek och tvåsamhet är att den i de tidigare novellerna 

är till för enbart en person. Någon som i ungdomen älskat något men det inte blir en långvarig 

relation av olika orsaker,  möter oftast karaktären ingen ny kärlek. Kärleken till den enda är således 

bestående. I de senare novellen har denna syn ersatts av berättelser om människor som möts på 

äldre dagar efter en skilsmässa eller efter den förre partnerns död. Denna utveckling finner även 

Berger i sitt material och menar att 1930 hade det varit en omöjlighet att äldre kvinnor finner nya  

män medan detta  är  ett  påtagligt  händelseförlopp i  de  undersökta  novellerna  från  1970-talet.281 

Tvåsamhet är fortfarande norm men objektet för kärleken kan skifta, även om skilsmässa inte ses 

med  särskilt  blida  ögon  under  någon  del  av  perioden.  Larsson  undersöker  kärleksberättelser  i 

veckopress från slutet av 1800-talet och ser hur det endast finns en enda kärlek och att denna varar 

livet ut.282 Denna tradition tycks vara bestående i Allers fram till 1945. 

Avslutande diskussion
Min analys av samtliga noveller ur Allers med kärlek- samt vardagstematik från årgångarna 1925, 

1935,  1945,  1955,  1965  samt  1975  visar  att  det  är  ett  komplext  material  gällande 

genuskonstruktioner, sexualitet- samt tvåsamhetsnormer. Vid en första anblick kan materialet tyckas 

mycket  fast  i  sin  form  vilket  kan  härledas  till  Ehrenbergs  slutsatser  gällande  att 

veckotidningsnovellen avslöjar slutet efter endast några raders läsning och att det återkommer fasta 

typer som inte går på djupet.283 Dock är det inte ett så fast material som det på ytan kan tyckas, utan 

det finns en komplexitet och utmaningar återfinns om man inte endast skrapar på ytan. Dock ska det 

inte förglömmas att de flesta utmaningar slutar i ett inordnande i normen. 

    När det gäller genuskonstruktioner finns det tydliga värderingar och normer kring hur både 

manligt  och  kvinnligt  performativt  bör  gestaltas.  Att  utföra  den  förväntande  kvinnligheten  rätt 

innebär  ett  ständigt  förhandlande  och  en  balansgång  mellan  förväntad  kvinnlighet  och  icke-

önskvärd sådan. En kvinnlig karaktär som alltför nitiskt utför det husmoderliga idealet straffas med 

att förlora sin make. Dock är det inte heller önskvärt att uppföra sig som en ”fröken flirt” som är  

mer intresserad av nöjen och mode. Vad som är önskvärd kvinnlighet förhåller sig hela tiden till  

manliga förväntningar på vad som är idealt. Det finns bredd av olika typer av kvinnligheter och 

utvecklingen av genuskonstruktionen följer  samtida samhälleliga förändringar  på arbetsmarknad 

och  gällande  synen  på  familj  och  relationer.  Det  är  dock  ingen  spikrak,  självklar  eller  enkel 

utveckling utan det finns fortfarande hemmafruar 1975 i stor del av materialet och den självständiga 

”nya kvinnan” som blev ideal på 1920-talet lyser med sin frånvaro i de flesta noveller från 1925. 

281   Berger, s. 221. 
282 Larsson, s. 169. 
283   Ehrenberg, s. 17.  
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Dock  uppträder  hon lite  mer  frekvent  i  de  senare  årgångarna.  Detta  ligger  i  linje  med  Skölds 

undersökning av framställningen av kvinnor i  Året runt då hon menar att ”[r]esan har inte varit 

spikrak, utan präglats av ryckvisa framflyttningar och tillfälliga återtåg.”284 I mitt material finns det 

en tydlig hemmafrukritik och mot den tristess som ofta tycks prägla hemmafrutillvaron men det 

sker oftast ett tydligt inordnade i normen och kvinnan inser att hon är nöjd med den vardagliga lilla  

värld som utgör hennes liv.  När det gäller  manlighet är denna mer fast  i  sin formering än den 

kvinnliga fram till 1955 då även den manliga genuspositionen luckras upp lite grand. Även om inte 

velourpappan blir  synlig i  materialet  vilket jag påvisat tidigare,  finns det en tydlig utveckling i 

vilken manligheten förändrats. Medan kvinnliga karaktärer i högre grad vistas i offentlighet och blir 

allt mer synlig på arbetsmarknaden knyts manlighet mer till faderskap och till hemmet i de senare 

årgångarna. Detta ligger också i linje med de samhälleliga förändringar som sker vid denna tid.   En 

parallell dras till den framsida från  Allers nummer 43 från 1935 som pryder omslaget till denna 

uppsats. Där är det hustrun som knyter förklädet kring makens midja och tar därmed ansvar för att 

han ska vara delaktig i hemarbetet. Analysen av Allers-noveller från 1925 till och med 1975 visar att 

det har varit kvinnans uppgift att knyta de många gånger motsträviga männen till hemmet, och trots 

att en utveckling skett så är det snarare så att kvinnan närmat sig det offentliga livet med utträde på 

arbetsmarknaden och delat ansvar för försörjning så har männen i lika hög grad inte hittat in i det 

privata.  Hemmet  är  fortfarande  1975  kvinnans  ansvar  liksom det  var  1925,  även  om en  liten 

uppluckring kan skönjas.  Dock är det  ingen jämställd  och utopisk värld som skildras  utan den 

isärhållande ideologin av könen som präglar samhället och som Hirdman lyfter fram återkommer 

ständigt novellerna och kvinnliga och manliga karaktärer särskiljs genom sitt agerande och sina 

olika sfärer. Det som sker och som är tydligt kopplat även till synen på den tvåsamma relationen är 

att  de  i  de  tidigare  årgångarna  är  ett  tydligare  isärhållande  medan  det  blir  ett  tydligare 

komplementaritetstänkande i de senare. Karaktärerna förväntas komplettera varandra samtidigt som 

de  är  lika  delaktiga  i  relationen.  Dock  behöver  inte  isärhållandet  och  den  förväntade 

komplementariteten stå i polemik mot varandra utan återfinns också sida vid sida. En av de främsta 

slutsatser som Sköld drar i sina studier  av problemspalter samt av  Året Runt  är att tidningarna 

präglas av ett ständigt särartstänkande där kvinnan särskiljs från mannen såväl samt att mannen 

besitter  en  maktposition.  Detta  blir  också  tydligt  i  mitt  material  där  skapandet  av  kvinnlighet 

återkommande  knyts  till  vad  som  förväntas  av  mannen.285 Dock  förekommer  också  omvänt 

förhållande vilket visar på vikten av att inte endast fokusera på hur kvinnlighet formas utan även 

rikta blicken mot skapandet av manlighet vilket gör att en mer komplex bild av maktförhållandet  

284   Sköld, 1998, s. 356. 
285   Sköld 1998, s.353-356 samt Sköld 2003, s. 231. 
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framträder. I min undersökning blir det också tydligt hur skapandet av manligt och kvinnligt är tätt 

sammankopplat och i en form av beroendeförhållande vilket inte utesluter att det är manligheten 

som återkommande kopplas till makten. Detta ligger i enlighet med Scotts resonemang beträffande 

att genuspositionerna är beroende av varandras existens och förlorar sin mening utan den andra 

positionen. Scott framhåller också att vad som anses vara ideal kvinnlighet respektive manlighet är 

starkt  kopplat  till  samhället  i  stort.286 Detta  görs  även  gällande  i  mitt  material  där  såväl 

arbetsmarknad som politiska förändringar i form av lagar påverkar vilken manlighet och kvinnlighet 

som  utgör  den  förväntade  i  en  viss  tid.  På  en  strukturell  nivå  blir  det  tydligt  hur 

genuskonstruktionerna i Allers till största del följer de samhälleliga normerna men Scott menar även 

att på en subjektiv individ nivå finns det en större variation och här kan inte individer förpassas till  

endast män eller kvinnor.287 Dessa olika nivåer förklarar även hur novellerna fungerar, på en mer 

övergripande nivå kan genuskonstruktionerna i dessa te sig mycket stereotypa men genom att gå in 

och fokusera på enskilda fall växer en mer komplex bild fram och utmaningar mot normerna blir 

synliga. Detta kan kopplas till Tjeder och Rydströms resonemang gällande att idealet med den nya 

kvinnan  på  1920-talet  strukturellt  inte  förändrade  kvinnors  frihet  i  det  offentliga  men  att  det 

möjliggjordes på en individ nivå.288 Detta blir också tydligt i novellerna då den moderna kvinna 

närmst är  osynlig 1925 och ingen kollektiv förändring är synlig för gruppen kvinnor,  men den 

moderna kvinnan dyker upp senare, om än fortfarande sparsamt och inte heller nu i grupp utan som 

enstaka  individuella  utmaningar  mot  de  fasta  genuskonstruktionerna.  Det  gäller  även  den 

förändrade manligheten där faderskapet  förändras men detta  innebär  inte  att  manligheten på en 

strukturell och övergripande nivå ändrats i novellerna. 

    Materialet präglas genomgående av starka tvåsamhetsnormer, men även hur en tvåsam relation 

ska utföras förhandlas och förändras under den undersökta perioden. Inga kärleksrelationer förutom 

den heterosexuella återfinns i de 549 novellerna. Heteronormen har ett fast grepp om Allers och de 

queera läckagen lyser med sin frånvaro med undantag av novellen ”Åtta fripassagerare” från 1935 i  

vilken en man utklädd till kvinna begärs av en mängd andra män. Detta förstärker dels att kvinnligt 

och manligt är performativt skapat och blir dels till ett hot mot den heteronormativa ordningen som 

annars mycket tydligt framhålls i novellerna. 

   Rosenberg menar att begreppet heteronormativitet inte bör användas för all heterosexualitet utan 

för  heterosexualiteten  i  den  förväntade  och  normativa  formen.289  Detta  är  mycket  tydligt  i 

novellerna  då  det  är  den  tvåsamma  och  äktenskapliga  heterosexualiteten  som  är  önskvärd  i 

286   Scott, s. 1986, s. 1068. 
287   Scott, s. 1068. 
288   Rydström och Tjeder, s. 138. 
289   Rosenberg,  s. 91. 
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materialet. Det är också inom den tvåsamma och etablerade relationen som sexualiteten förväntas 

utövas. Dock finns det en utveckling också gällande detta då Ebbe i novellen som inleder denna 

uppsats  vill  kyssa  Hanna men blir  avvisad  då  han  inte  först  lovat  äktenskap och bedyrat  sina 

känslor.  Kyssar  och  heta  famntag  förekommer  i  novellerna  från  1935 och framåt  även mellan 

karaktärer som ännu inte ingått en etablerad tvåsamhet vilket är en utveckling sedan 1925. Dock 

avtar skildringarna av sexuella möten från 1955 vilket är intressant och särskiljer sig från annan 

veckopressforskning. Det finns också en slitning mellan synen på tvåsamhet och sexualitet som 

framhålls  i  några  noveller  från 1945 där  tvåsamhetens  fasta  formering  i  form av  ett  hem och 

äktenskap ses som hindrande för att utöva sexualitet, vilket fördöms. 

   Den tvåsamma relation som återfinns i Allers är en relation i ständig kris och konflikt. De hot som 

är mest framträdande är otrohet och skilsmässa. Andra potentiella partners är således ett starkt hot 

mot tvåsamheten. Kärleksrelationen kopplas även starkt till ensamhet som är det som ständigt hotar 

de  karaktärer  som  ännu  inte  ingår  i  en  relation  eller  som  genomgått  en  skilsmässa.  Den 

rosaskimrande kärlekshistorien blir mer påtagligt frånvarande i de senare årgångarna och ersätts av 

noveller som problematiserar den etablerade tvåsamma relationen. 

     Förhandling är ett centralt begrepp främst gällande skapandet av kvinnlighet i novellerna, men 

också kring den tvåsamma relationen i stor utsträckning. Det finns en stor komplexitet i materialet  

och trots  att  det  finns enhetliga normer finns det  också utmaningar mot dessa och bevis på de 

svårigheter som det innebär att  leva efter utstakade normer. Kanske är det som Sköld skriver att 

man  inte  kan  förvänta  sig  att  veckotidningarna  ska  stå  på  barrikaderna  och  leverera  radikala 

budskap, så som utplånande av skillnader mellan könen.290 Dock finns det i novellerna inte heller 

den förenklade syn på genus, tvåsamhet och heterosexuella relationer som till exempel Ehrenberg 

och i viss mån Wersäll lyft fram. Ett visst mått av motstånd och problematiserande av genus och 

tvåsamhet återfinns, framförallt gällande kvinnors frigörelse.  Allers  veckotidningsnoveller kanske 

inte står på barrikaderna men det är inte heller en enkelspårig produkt utan förändringspotential och 

utmaningar,  dock sker  dessa oftast  inom ramen för  ett  inordnande.  Men utmaningarna mot  till 

exempel det traditionella äktenskapet i form av kamratäktenskap får senare genomslag under 1965 

samt 1975. Utmaningarna finns således där men det tar tid för dem att nå ett genomslag. 

    Den komparativa metoden har  visat  sig mycket  fruktbar  då en dialog med materialet  varit 

ständigt  närvarande  som  gjort  det  enklare  att  inte  fastna  i  stereotypa  föreställningar  kring 

novellerna. Genom detta tillvägagångssätt har jag funnit det som finns under ytan och innanför 

ramarna för den heterosexuella berättelsen, de motstånd och utmaningar som trots allt finns. Det går 

inte att helt lättvindigt avfärda novellerna efter det fasta mönster som till exempel Eherenberg målar 

290   Sköld, 1998, s. 353. 
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upp. Jag menar inte att denna ram för novellerna inte existerar utan att det är av vikt att också lyfta 

fram det motstånd som finns trots inordningen. Att novellerna oftast slutar på det förväntade sättet  

kan kopplas till  Skölds tes om att veckopressen inte kan stå på barrikaderna. Hermes menar att 

feministisk  forskning  ofta  är  negativ  till  populärkulturella  produkter.291 Detta  syns  i  dessa 

resonemang. En annan dimension är att veckotidningsnovellerna är korta och inte kan vara alltför 

invecklade om man ska tro Hermes undersökning gällande att det är ett medium som används korta  

stunder för att sedan plockas upp senare igen. 

    McCracken och Radway talar om att romantiska berättelser kan läsas utopiskt av kvinnor.292 

Detta låter i sig som att det är ett idealsamhälle som presenteras i dessa skönlitterära texter. Jag ser 

en viss problematik med tanken på novellerna som utopiska då genuspositionerna samt normerna 

kring tvåsamhet och kärleksrelationer inte är helt oproblematiska. Även Wersäll och Ehrenberg talar 

om veckotidningsnoveller som utopiska, vilket inte är tillfredsställande enligt mig. Det gäller i alla 

händelser  inte  de  noveller  jag  studerat  i  Allers.  Dessa  är  till  stor  del  vardagliga  och fyllda  av 

oönskade problem. Oftast slutar de lyckligt men inte alltid och de lyckliga sluten blir färre med 

åren. 

   Mycket av veckopressen är fortfarande outforskad och även då det gäller materialet som varit 

grund i denna uppsats finns det många fler ingångar att utforska. En klassanalys och en analys som 

fokuserar etnicitet i högre grad skulle vara önskvärt. Jag har konstaterat att ekonomiska faktorer är 

starkt kopplade till tvåsamhet och skapandet av genus, samt att etnicitet är kopplat till synen på 

kvinnlighet samt inrättandet i tvåsamhet.  Jag har berört  detta  men endast flyktigt på grund av 

uppsatsens begränsade omfång och en vidare studie där dessa inkluderas hade varit önskvärt för att 

få  en  helhetsbild  av  novellerna.  Ambjörnsson  menar  att  sexualitet  inte  är  lättförståeligt,  utan 

mångtydigt  och svårt  att  avgränsa  från andra fenomen.293 Detta  blir  synligt  i  min  uppsats  där 

materiella resurser samt etnicitet kopplas såväl till tvåsamhetsnormer som genuskonstruktioner. En 

intersektionalitetsstudie skulle vara önskvärt här. 

        Min syn på veckopress som en yttring av verkligheten eller en del av samtiden har vist sig vara 

riktig då det gäller kopplingar till arbetsmarknad, förväntade genuskonstruktioner samt synen på 

familj.  Novellerna förhåller sig ständigt till  nya värderingar och gamla ideal i  den samhälleliga 

diskursen.  Dock  är  den  en  väldigt  enhetlig  och  heterogen  grupp  karaktärer  som  framträder  i 

materialet, en vit heterosexuell man eller kvinna. Faktorer som avviker från normen osynliggörs. 

Fysiska handikapp berörs i ett par noveller och människor med annan etnicitet än västeuropeisk 

291   Hermes, s. 99-111.
292   McCracken s. 299 
293 Ambjörnsson,  s. 36. 
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annorlundagörs i hög grad, se till exempel under rubriken ”Noaks ark – om tvåsamhet i kris och 

konflikt”. 

   För att få en vidare uppfattning om veckotidningsnovellens utveckling i Allers har jag även tittat 

på en fjärdedel av de noveller som publicerades under 2011. Veckotidningsnovellen tycks ha fått en 

återkomst sedan 1975 då det i denna endast finns 35 noveller medan 2011 finns det minst en novell 

i  samtliga  nummer.  Det  finns  några  utvecklingslinjer  som är  tydliga  bland  annat  är  det  färre 

beskrivningar av utseende och kroppar i novellerna från 2011. Men vissa teman står fast så som 

tvåsamhetens starka norm och heteronormativiteten. Skilsmässor är fortfarande starkt närvarande. 

En sak som dock är påtaglig är den fysiska sexualitetens frånvaro. Det finns ett par implikationer på 

att sexuell kontakt förekommit i novellerna men de heta famntagen och de passionerade kyssarna 

uteblir helt i de noveller jag tittat på. Detta implicerar att det skulle vara intressant med en vidare 

undersökning från 1975 fram till idag för att se när till exempel fysisk sexualitet lämnar novellerna i 

Allers. Denna utveckling skiljer sig också från tidigare forskning som visar på tendenser i motsatt 

riktning där sexualiteten blir allt mer synlig i novellerna.294 Trots att nästan 40 år förflutit sedan den 

senast undersökta årgången av Allers och mycket har skett i samhället lyser de icke-heterosexuella 

berättelserna lika starkt med sin frånvaro som tidigare. Allers sätter således upp ett starkt motstånd 

mot queera läckage och bevarar heteronormativiteten. 

    Det heterosexuella spelet och den komedi som denna framhålls vara på olika plan i novellerna är 

genomgående och visar på den sociala konstruktion som sexualitet och genuskonstruktioner utgör. 

Trots att detta lyser igenom på flera plan, fungerar det heterosexuella spelets fasta formering som ett 

bevarande av den heterosexuella normen och en äktenskaplig relation byggd på kärlek mellan man 

och kvinna som tydligt avgränsas och särskiljs från varandra framhålls som målet och idealet  i 

samtliga  årgångar.  Den heterosexuella  matrisen  låter  sig  inte  påverkas  av  tidens  gång som det 

verkar i Allers.

294 Berger, s. 219 samt Wersäll, s. 78 och 190.
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