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Abstract. 

This study examines four short stories- “Gudarnes like”, “Vänner”, “Lolo” and “Kvinnor” - in 

a novel called Upptäckter written by Ulla Bjerne in 1918. My aim has been to study whether 

Bjerne in these stories writes from a New Woman- position. The New Woman novel as a 

genre flourished around the end of the 19th and the beginning of the 20th century. I have also 

studied whether Bjerne in these short stories uses a melodramatic style. Drawing on argu-

ments from, among others, Peter Brooks, Thomas Elsaesser and Richard Murphy, I have fo-

cused on the melodrama in her text.  

My conclusion is that Bjerne is talking about women’s struggle – the impossibility of a com-

bination of work and love- and how the men are hopelessly behind. The aim to use melo-

drama could be that it works as a strategy, to make a strong criticism about certain times. My 

point is that by using melodrama Bjerne succeeds to picture a new subjectivity for women and 

she also succeeds to reflect the conflicts through women’s own experience. The theme is the 

same in all the four stories, but I have found that in only three of them, Bjerne is using melo-

drama as a tool. In one of them, she uses parody instead as a way of talking about the New 

Woman and her struggle. 



 

Innehållsförteckning 

Introduktion/Bakgrund ............................................................................................................... 4 
Författarpresentation.......................................................................................................... 5 
Syfte och frågeställningar .................................................................................................. 6 
Teori och metod................................................................................................................. 7 
Sekulariseringsprocessen förändrar de litterära formerna ................................................. 9 
Tidigare forskning ........................................................................................................... 10 
Den Nya kvinnan ............................................................................................................. 10 
Ungkarlsflickor i Paris ..................................................................................................... 13 

Melodrama: ursprung och utformning ................................................................................. 14 
Temat i ”Gudarnas like”, ”Vänner”, ”Lolo” och Kvinnor................................................... 15 

Könskrig .......................................................................................................................... 15 
Könsdialog....................................................................................................................... 18 
Kvinnors dialog i ”Lolo” och ”Kvinnor”......................................................................... 21 
Konsten eller kärleken? ................................................................................................... 23 

Om melodramatiken i Bjernes noveller ............................................................................... 24 
Novellernas melodramatiska föreställningsvärld............................................................. 24 
Expressionistiska stildrag ................................................................................................ 26 
Tvära kast i känslorna...................................................................................................... 27 
Melodramatiskt uttryck för att beskriva  kluvenhet......................................................... 29 
Den Nya kvinnan som typ ............................................................................................... 30 
Den Nya kvinnans drama................................................................................................. 31 

Avslutande reflektioner........................................................................................................ 33 

Sammanfattning. ...................................................................................................................... 34 
Litterarturlista....................................................................................................................... 36 

 
 



 4

Introduktion/Bakgrund 

I början av förra seklet har kvinnoemancipationen tagit fart och nya dörrar till världen 

öppnats. Patriarkatet hotas av upplösning och även mansrollen ifrågasätts. Det visar inte minst 

succéböcker som Robert Louis Stevensons Dr Jekyll and Mr Hyde, eller Joseph Conrads 

Mörkrets hjärta.1 Kvinnor kämpar för rösträtt och andra medborgerliga rättigheter. Intresset 

för drift och sexualitet är stort, och framförallt kvinnans sexualitet. Unga författarinnor skriver 

om den Nya kvinnan och om sexualitet och begär. Begreppet Ny kvinna föds i Sverige kring 

sekelskiftet. Elisabeth Dauthendeys skrift Das Neue Weib und ihre Liebe, (1901), (På svenska 

1902: Ny kärlek. En bok för mogna andar), talar om att den Nya kvinnan är kommen, och den 

sprids över hela Europa.2  Ellen Key som skrev förordet, var en mycket inflytelserik 

personlighet i början på 1900-talet. Många kom att inspireras av Ellen Key och hennes 

kärlekslära, där kropp och själ möts. Sexualitet och andlig kärlek hör ihop. Kärleken är målet 

och det är kvinnorna som ska lära männen att älska. I litteraturen skriver många författarinnor 

om kampen arbete kontra kärlek. Om hur omöjligt det är att förena, valet står mellan 

ensamhet och arbete, eller den stora kärleken.  

 

  Lite längre fram i tiden, på 1910-talet hittar vi en författarinna som levde mitt i denna 

turbulenta tid, hon heter Ulla Bjerne. Född i Söderhamn och med tidiga författardrömmar 

reste hon till Paris för att förverkliga sig själv. Paris var i början på 1900-talet en stad dit 

många unga kvinnor reste för att utveckla sin konstnärlighet och leva bohemliv. Här fanns 

möjligheter för självförverkligande och kvinnor såg en möjlighet att ”skapa sig själva”.  

Ulla Bjerne levde under några år i den franska huvudstaden. När första världskriget bröt ut 

flyttade hon till Köpenhamn, och det är också där hennes första romaner skrevs. Hon 

debuterade 1916 med Mitt andra jag, som berättar om en ung kvinna, som har svårt att 

acceptera rollen hon tilldelats, och som väljer att bryta med de traditioner hon sitter fast i.  

 

                                                                 
1Ebba Witt Brattström, ”Det stora könskriget” i Nordisk kvinnolitteraturhistoria. III, (1996), s. 56-57. 
2 Ibid. s.24. 
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Temat i flera romaner kommer sedan att handla om att kvinnan måste göra ett val mellan 

konsten och kärleken. I några noveller ur hennes novellsamling Upptäckter från 1918, som 

jag kommer att behandla i föreliggande uppsats, beskriver hon olika kvinnors sätt att förhålla 

sig till den tid de lever i. Hon berättar i dessa tidiga noveller - med ironi och distans - om valet 

mellan arbete eller kärlek, om att männen inte lever upp till Nya kvinnors krav, och om 

längtan efter självständighet, kontra längtan efter kärlek. Novellerna speglar en värld som hon 

själv är en del av. Kvinnor som ser den heterosexuella kärleken som högsta mål och mening 

står i opposition till kvinnor som vill arbeta och skapa.   

 

 

Författarpresentation 

Ulla Bjerne föddes i Söderhamn (Sverige) 1890.  Döpt till Gully Cecilia Ohlson, kallades hon 

tidigt för Ulla och på sitt första arbete ombads att byta namn.3 Hon tog då namnet Bjerne. ”en 

lätt omgjord variant av Bjerre, efter psykoterapeuten Paul Bjerre; den man som varit den 

första att ta henne på allvar, som Bjerne själv uttryckte det i en intervju.”4 Hon lämnade sin 

hemstad Söderhamn redan i tonåren. Via kontorsjobb i Stockholm, Malmö, och Köpenhamn 

kom hon 1912 till Paris som tjugotvååring, för att förverkliga sig själv och bli författarinna. 

Bjerne tillhörde skaran av svenska konstnärer som reste till Paris på 1910-talet för att leva 

bohemliv. Margit Åström, en kollega och väninna till Bjerne har sagt i en intervjubok att 

”hela Bjernes liv var uppbyggt kring det barnsliga beslutet att bli författarinna genom att bara 

leva i den parisiska konstnärsmiljön”.5 Bjerne reste i hela Europa. Hon var bland annat i 

Spanien, och som tidigare nämnts, handlar hennes debutbok Mitt andra jag (1916) om en ung 

kvinna som beger sig till storstäderna Barcelona och Paris. Romanen bjuder på fascinerande 

skildringar av denna storstadsmiljö från 1910- talet. När första världskriget bröt ut flyttade 

Bjerne till Köpenhamn där också hennes konstnärsroman Ingen mans kvinna (1919) utspelar 

sig. Hittills hade kvinnliga konstnärsromaner beskrivit en process som alltid utmynnade i att 

antingen Konsten eller konstnärinnan själv måste offras. Bjerne bröt detta mönster. I Ingen 

                                                                 
3 Tydligen fanns där på kontoret två Ulla Ohlson. 
4 www.vagant.no/arkiv/tekster/2004_1/a1.shtml  Alexandra Borg, artikel i Vagant  ”denna vita ödslighet” -  om 
utanförskapet i Ulla Bjernes Mitt andra jag (2004). 
5 Det intervjubaserade reportaget heter Den Ulla jag kände (1973) och min källa är Alexandra Borgs artikel i 
Vagant där hon skriver en artikel med titel ”denna vita ödslighet” Om utanförskapet i Ulla Bjernes Mitt andra 
jag. (nr 1, 2004). 
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mans kvinna är det mannen ”som kommer att offras på konstens altare”.6 1922 gifte hon sig 

med kirurgen Léon Biaudet och tillsammans med honom flyttade hon till Lovisa i Finland. 

Hon kom sedan att skriva 27 böcker. Flera av dem är skrivna under pseudonym. Det andra 

ansiktet, som vann första pris i en stor nordisk romantävling 1951 var signerad Ali Frost. Ett 

annat namn som hon använde var Lars Doll. Hon dog i Lovisa (Finland) 1969. Det finns en 

stor samling brev, dagböcker och manuskript som hon efterlämnade, på Åboakademis 

bibliotek. Bland annat finns korrespondens med Stina Aronson och Hagar Olsson. Hon skrev 

även memoarer som kom ut i form av en trilogi: Livet väntar dig, (1955) Den glada 

otryggheten (1958) och Botad oskuld (1961). Hennes hem -Villa Baudet – får disponeras 

avgiftsfritt av finlandssvenska författare. 

Hennes författarskap har mer eller mindre fallit i glömska och idag är hon kanske mest 

ihågkommen för att hon stod modell åt några av Sveriges mest kända konstnärer. (Isaac 

Grünewald, Evert Taube och Nils Dardel).  

 

 

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens övergripande syfte är att visa hur teman kring kvinnors valfrihet, kvinnors kamp 

och hinder beskrivs i fyra noveller, i Bjernes Upptäckter (1918). Hur Bjerne använder 

kvinnliga och manliga karaktärer, överdrivna typer för att visa på komplexiteten i en tid 

präglad av könskrig. Vidare kommer en frågeställning kring Ulla Bjernes stil att drivas. 

Bjerne ansågs skriva någonstans mittemellan trivial och ”riktig” litteratur. (Åboakademis 

beskrivning)7 Annat som sagts är att hon är ytlig. Som jag ser det är det en missuppfattning 

och det är önskvärt med en omvärdering av henne. Precis som Alexandra Borg hävdar i sin 

artikel om Bjerne,  är hon värd att återupptäckas.  

Inte minst med tanke på hennes tematiskt sett intressanta berättelser. Här har de kvinnliga 
protagonisterna ett sätt som inte riktigt ansågs comme-il-faut hemma i Sverige, men som gick 
an i den europeiska storstadsmiljö till vilken de flyttat. Kvinnorna – vilka överskridit såväl 
nationella som traditionellt kvinnliga gränser – är unga femme fatales, emanciperade 
kosmopolitiska ungkarlsflickor, som umgås med hallickar och gigolos. Det är kvinnor som 

                                                                 
6 Kristina Fjelkestam Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer:modernitetens litterära gestalter 
i mellankrigstidens Sverige. (2002), s.72f. 
7 www.abo.fi/library/ Åboakademis hemsida, där Ulla Bjerne presenteras, står det just så, att hon anses skriva 
mittemellan triviallitteratur och riktig litteratur.  
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trots- eller snarare kanske tack vare- deras borgerliga och städade bakgrund tar sig friheten att 
dricka absint, röka opium och leva livet som om morgondagen inte fanns.8 

 

Även Kristina Fjelkestam behandlar Bjerne som en seriös författare och menar att exempelvis 

Ingen mans kvinna (1919) är Sveriges första kvinnliga konstnärsroman.9   

    I uppsatsen undersöks om Bjerne istället medvetet skriver i en melodramatisk och i viss 

mån expressionistisk form. Man skulle kunna säga att det är hennes verktyg för att kunna 

skriva fram den här tidens problematik mellan könen, där kvinnan står totalt ensam i sin roll 

av Ny kvinna, och där mannen är långt ifrån redo att möta denna nya kvinna. Tydliggör de 

melodramatiska uttrycken den här specifika tiden? Hur bidrar det melodramatiska till 

produktionen av mening?  I vilket syfte används det? 

 

 

 

Teori och metod 

Tillvägagångssättet för att söka svar på dessa frågor är närläsning och textanalys. Till hjälp för 

att tolka det melodramatiska i novellerna används främst senare forskning kring det 

melodramatiska föreställningssättet. Peter Brooks har skrivit en studie över melodrama som 

heter The melodramatic Imagination10 som haft stort inflytande på forskningen kring det 

melodramatiska, inom flera olika kulturella uttrycksformer. Hans undersökning hade som 

huvudsyfte att uppnå en bättre förståelse av 1800-talets realistiska roman genom analyser av 

melodramatiska inslag i främst Balzacs och Henry James författarskap.11 Maria Karlsson har 

skrivit en avhandling om det melodramatiska i Selma Lagerlöfs romankonst. Hon 

sammanfattar sin syn på det melodramatiska såhär:  

 
(…) att det uttrycker något handfast – det utgör ett historiskt betingat uttryckssätt vilket ofta, 

men inte alltid, söker kunskap om och/eller tydliggör perifera eller dolda krafter, företeelser, 
fenomen, tillstånd, principer etcetera hos individen och i kulturen.12 

                                                                 
8 www.vagant.no/arkiv/tekster/2004_1/a1.shtml  Alexandra Borg, artikel i Vagant  ”denna vita ödslighet” -  om 
utanförskapet i Ulla Bjernes Mitt andra jag (2004). 
 
9 Kristina Fjelkestam Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer. (2002), s.11. 
10 Peter Brooks The melodramatic Imagination. Balzac, Henry James, Melodrama and the  
Mode of excess (1976). 
11 Maria Karlsson Känslans röst – det melodramatiska i Selma Lagerlöfs romankonst. (2002), s.31f.  
12 Ibid. s.39. 
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Kristina Fjelkestam skriver att Bjerne använder sig av expressionistiska drag i romanen Ingen 

mans kvinna.13 Finns det något samband mellan de båda uttryckssätten? Brooks menar att det 

melodramatiska uttryckssättet visar motvilja mot det nyanserade och har en förkärlek för det 

renodlade och enhetliga. Den här nyanslösheten beror på att det melodramatiska har en 

strävan att ”säga allt”. Brooks hävdar att det melodramatiska alltid pekar utöver sig själv och 

”kan därför betraktas som en expressionistisk gestaltning av värden och föreställningar som är 

dolda eller blott antydda i kulturen och/eller inom individen.”14 Richard Murphy som tagit sin 

utgångspunkt i Brooks idéer skriver:  

 
[…] expressionismens typiska överdrifter -  dess karakteristiska bombasm, dess skamlösa 

själsliga exhibitionism, dess ”sentimentala” anspråk på särskild insyn i en översinnlig värld 
bortom tillvaron – delar med melodramen ett sätt att beteckna, vilket utnyttjar dessa vilda, 
otympliga och ofta paradoxalt ”stumma” uttrycksformer för att peka mot en betydelse som är 
outsägbar och som befinner sig bortom det som går att komma åt på ett konventionellt sätt.15 

 

I Köpenhamn, där Bjerne en tid var bosatt, hade expressionismen starkt fäste. Kristina 

Fjelkestam menar att det nog inte är en slump att Bjerne ”fann sitt uttryck just genom 

expressionistiska stildrag”.16 Vidare säger Fjelkestam, (syftande på romanen Ingen mans 

kvinna) att med hjälp av expressionistiska ingredienser så skapar Bjerne en prosa som gör 

romanen ”överhettat intensiv med visionära övertoner och paradoxala ordvändningar”.17  I de 

fyra novellerna undersöker jag eventuella samband mellan expressionistiska stildrag med 

melodramatisk form. 

                                                                 
13 Kristina Fjelkestam Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer. (2002),  s. 72. 
14 Maria Karlsson Känslans röst – det melodramatiska i Selma Lagerlöfs romankonst. (2002), s.33. 
15 Ibid., s.34. Citatet hämtat från Richard Murphy Theorizing the Avant-garde. Modernism, Expressionism, and 
the Problem of Postmodernity. (1999). 
16Kristina Fjelkestam Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer.( 2002), s.72f. 
  
17 Ibid., s.73. 
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Sekulariseringsprocessen förändrar de litterära formerna  

Enligt Peter Brooks växer en melodramatisk föreställningsvärld fram under 1800-talet mycket 

på grund av det minskade religiösa inflytandet i samhället. Kyrkan och monarkin förlorade 

auktoritet och den borgerliga ideologins fäste blev starkare och starkare. Centrering på familj 

och det personliga bidrog ytterligare till undanträngning av religiösa värden. Samhället sökte 

efter ny mening i tillvaron. Därmed kom också de litterära formerna att förändras och enligt 

Peter Brooks sökte man tillfredställa detta meningssökande och på så sätt växte den 

melodramatiska föreställningsvärlden fram och melodramen tog form.18 Även filmvetaren 

Thomas Elsaesser presenterar liknande idéer och han menar att ”det överdrivna uttryckssättet 

bör ses som en stilistisk och tidstypisk teknik, brukad för att skapa mening i ett tillstånd av, 

framför allt andlig, kris i samhället”19. I anslutning till detta menar jag att Bjerne använder 

melodramatiska stilgrepp för att synliggöra könsmotsättningarna som hon problematiserar i 

sina verk. 

Med hjälp av närläsning försöker jag visa på vilket sätt det tematiska i novellerna specifikt 

talar om de yttre och inre hinder som är dominerande för kvinnor i den här tidsperioden. 

Bjerne skriver i Botad oskuld, den sista delen av sina memoarer, om tiden hon levde i Paris. 

Där berättar hon om sina erfarenheter, om kärlek, om upptäckten av den manlige konstnärens 

nedvärderande av kvinnan, och om att förlora sig själv. Till viss del kommer det att användas 

som jämförelsematerial i förhållande till det skönlitterära. Intressant är också att Bjerne där 

berättar om hur starkt intryck Balzac gjorde på henne.20 Peter Brooks studie har ju som 

huvudsyfte att undersöka det melodramatiska i Balzacs och Henry James författarskap. Jag 

vill även visa att Ulla Bjerne skriver i en Ny kvinna stil. De historiska sammanhangen utgör 

här en fond för analysen.  

 

                                                                 
18 Maria Karlsson Känslans röst – det melodramatiska i Selma Lagerlöfs romankonst.(2002), s.31f. 
19 Ibid., s.32. 
20 Ulla Bjerne. Botad oskuld (1961), s.36. 
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Tidigare forskning 

Någon forskning kring hela Ulla Bjernes författarskap har jag inte funnit. Det finns väldigt lite 

skrivet om henne, och den litteratur hon skrev.  I Ungkarlsflickor, kamrathustrur och 

manhaftiga lesbianer finns ett kapitel där Kristina Fjelkestam gör en tolkning av Ulla Bjernes 

Ingen mans kvinna från 1919. Vidare har jag funnit en C-uppsats i Uppsala med titeln ”Hon 

ville oändligheten” – analys av den nya kvinnan och konstnärskapet som motiv i Ulla Bjernes 

Ingen mans kvinna.21 Där finns även en magisteruppsats, ”Tankegångar. Staden och 

stadsvandringen hos Maria Sandel, Elin Wägner och Ulla Bjerne”.  

Jag har även varit i kontakt med Åboakademin, för att höra mig för om eventuell forskning i 

Finland. Där finns en bibliotekarie som skriver på en magisteravhandling om Bjerne. Den 

handlar främst om hennes debutroman Mitt andra jag. En lärare på Beckmans, Lars Fuhre, 

skriver en bok om Ulla Bjerne. Jag har också funnit en artikel på nätet, skriven av Alexandra 

Borg, även den är en tolkning av hennes första bok Mitt andra jag. 

    I Finlands svenska Litteraturhistoria finns Ulla Bjerne nämnd i kapitlet om 

populärlitteratur 1900-1940. Där skriver man att hon var den enda kvinnliga författare som 

skrev humoristiskt-satiriska romaner, samt att hon driver med olika karaktärer och gör 

parodiska skildringar.22 Intressant är att det står att kritikerkåren under den här perioden hade 

mycket svårt för överdrivna känslor, och för mycket dramatik. Detta kan säkert ha bidragit till 

att hon ansetts trivial och ytlig.    

    Jag kommer att använda mig av det som tidigare skrivits om Bjerne i de fall jag finner det 

relevant för min tolkning och även om det säger något väsentligt om hennes författarskap.  

 

Den Nya kvinnan 

I början på förra sekelskiftet förändras skrivande kvinnors upplevelse av vilka möjligheter en 

kvinna kan ha. De kan skönja en valmöjlighet som deras mödrageneration saknade. 

Nietzschepåverkade kvinnor som Lou Salomé och Ellen Key skapar en diskurs kring 

kvinnligt och manligt. Det nya och gemensamma var att man bröt med det genuskontrakt där 

den inbyggda solidariteten gentemot mannen som skapelsens herre klavbundit tidigare 

                                                                 
21 Miranda Lindelöw ”Hon ville oändligheten .analys av den nya kvinnan och konstnärskapet som motiv i Ulla 
Bjernes Ingen mans kvinna. (2002). 
22 Kristina Malmio, i Finlands svenska litteraturhistoria II, red. Michel Ekman. (2000), s.168f. 
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kvinnogenerationer.23  Man var inte längre rädd att uttala sin kritik utan ”nu talade kvinnan ur 

sin återupprättade ”naturliga” höghet öppet om och till den ”ofullständige” mannen.”24 

Kvinnor formulerar en ny kärleksdiskurs och försöker bland annat att uttrycka och framställa 

en kvinnlig subjektivitet. 

Förskjutningar, parodier och omskrivningar av rådande genuskonstruktioner görs inom 

litteraturen.25  

 

 

 

Det finns i början på förra seklet kopplingar mellan Nietzsches övermänniska och den 

”övergångskvinna”, som den nya kvinna också kallades, som tar för sig av de nya friheter som 

erbjuds. Den Nya kvinnan och Övermänniskan blev varandras dubbelgångare. Nietzsche som 

hävdade att filosofens uppgift var att ge livet ett nytt värde och skapa en ny människotyp, och 

dessutom menade att diktarna var som ett slags ”havande mödrar”, kom att bli en förkunnare 

för många av den europeiska intelligentians kvinnor. Själv var han ambivalent till kvinnors 

emancipation, som så många andra stora män i hans tid.26 Den Nya kvinnan diskuteras alltså 

vilt, både av män och kvinnor. Något håller på att hända, och oron för att kvinnan ska ta över 

är stor och könskamp utbryter.27  

      

Den främsta förespråkaren för den Nya kvinnan här i Sverige var Ellen Key. Hon påverkade 

många unga kvinnor med sin kärlekslära. Att förverkliga sig i kärlek och moderskap var ett 

huvudmål, men den som inte hittade sin själspartner, kunde istället verka som samhällsmoder 

och exempelvis tala offentligt om vikten av det specifikt kvinnliga. Hennes lära innehöll ett 

radikalt motstånd från samhällets konventioner i sedligt avseende, men ställde istället enorma 

psykiska krav på individen. Enligt Key skulle kärleken vara kvinnans speciella sfär och 

framtidens kärlek präglas av kvinnans uppfattning. Hon bejakar det fysiska och hänvisar då 

till kvinnans rätt till ett fullödigt sexuellt samliv. Hon ansåg också att det inte var vigseln som 

                                                                 
23 Ebba Witt-Brattström. Ediths jag (1997), s. 215. 
24 Ibid., s.215. 
25 Claudia Lindén. Om Kärlek. Litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key (2002), s. 78. 
26 Ebba Witt-Brattström. Ediths jag (1997), s. 207ff. Citatet ”havande mödrar” kommer från Nietzsches bok Så 
talade Zarathustra s.269. 
 
27Ebba Witt Brattström. ”Det stora könskriget” i Nordisk kvinnolitteraturhistoria. III, (1996), s. 56-57. 
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var det viktiga. Med dessa tankegångar upprörde hon många i tiden.28 Key förespråkade 

vidare kvinnans rättigheter till utbildning, till ett yrke och rösträtt, men hon såg detta endast 

som medel, för att ingen kvinna skulle behöva gifta sig av försörjningsskäl eller behöva 

stanna kvar i ett kärlekslöst äktenskap.29 

 

Samtidigt producerades en mängd litteratur som önskade belägga kvinnors både fysiska och 

psykiska underlägsenhet. Vetenskapen syftade till att hävda att kvinnan var underlägsen i allt 

och att det berodde på biologiska skillnader. Maskulinisternas bibel blev Otto Weiningers 

Geschlecht und Charakter (Kön och karaktär. 1903). Beata Losman skriver i Kamp för ett 

nytt kvinnoliv att i en biografi över Elin Wägner, nämner Ulla Isaksson och Erik Hjalmar 

Linder att en hel generation studentskor drabbades av svåra livsproblem till följd av att de läst 

Weiningers bok, ”med dess så kallade vetenskapligt grundade nedvärdering av kvinnan och 

det kvinnliga elementet i livet”.30 Boken lästes av många, både kvinnor och män.  

Huruvida Bjerne läste den får vi låta vara osagt, men säkert har hon präglats av samtidens 

diskussioner och påverkats av Ellen Key. Bjerne visste tidigt att hon ville resa ut i Europa. 

Det är ett ställningstagande som tyder på att Bjerne ansåg sig tillhöra generationen Nya 

kvinnor som ville självförverkliga sig, och leva ett lika fritt liv i offentligheten som männen. I 

hennes memoarer förstår vi att hon levde som en slags garçonne i Paris bohemkretsar. 

      

Den Nya kvinnans ontologiska status diskuterades. ”Fanns det nya kvinnor i samtiden innan 

författarna tog sig an att skildra den Nya kvinnan, eller var den Nya kvinnan uteslutande en 

litterär produkt?”31 Det fanns olika uppfattningar om det. Alexandra Kollontay menar att 

”Livet skapar de nya kvinnorna – litteraturen reflekterar dem.”32 Enligt henne fanns alltså 

redan den Nya kvinnan ute i samhället innan hon skildras i skönlitteraturen. I en enkät från 

1923 får kvinnliga författare svara på frågan huruvida denna kvinnotyp skildras sant i den 

moderna skönlitteraturen. I den undersökningen får en man godkänt och det är författaren 

Gustaf Hellström. Han har till exempel skildrat sitt första möte med Elin Wägner. Där frågar 

den manliga huvudpersonen om denna Nya kvinna, som han just beskrivit, har sin like. Hon 

svarar då med att säga att det finns många av hennes sort, Kvinnor ”som genom egen 

                                                                 
28 Beata Losman Kamp för ett nytt kvinnoliv (1980), s.10. 
29 Ibid., s.10. 
30 Ibid., s.12 citatet taget från Ulla Isaksson och Erik Hjalmar Linders biografi över Elin Wägner. Elin Wägner 
1882-1922. (1977).   
31 Kristina Fjelkestam Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer. (2002), s.12. 
32 Ibid., s.12. 
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erfarenhet kommit underfund med att ekonomiskt oberoende är den säkraste vägen till både 

personlig frihet och moralisk ansvarskänsla. Och vi blir flera för varje år”.33 

    Hellström var även vän med Ulla Bjerne och träffade henne i Paris på 1910-talet. Men i 

Bjernes memoarer skildras Hellströms relation till den Nya kvinnan betydligt mörkare. Då 

han har svårt att acceptera att Ulla väljer att ha en relation med deras gemensamma vän, men 

inte med honom, utmynnar det hela i en obehaglig våldtäktsscen. Att kvinnor har sin sexuella 

frihet är fortfarande laddat. På så sätt var den Nya kvinnan och hennes småsystrar 

problematiska gestalter34 

 

Ungkarlsflickor i Paris 

- (…)är det då så egendomligt att ifråga om… kärleken…(hon tvekade men fann inget annat 
ord)- en kvinna tänker och handlar som en man? Ni måste vänja er vid den tanken att ta mig för 
vad jag är: en ungkarl. 

       Han hade det på tungan: en ”garce” (sköka) och försiktigtvis avslutade han ordet: 
Jag förstår: en garçonne (en kvinnlig ungkarl). Ungkarlsflickan!35 

Gränsen mellan att vara en ungkarlsflicka, det vill säga en sexuellt utlevande kvinna och en 

prostituerad visar sig vara glidande. Den Nya kvinnan var problematisk då hon önskade 

sexuell frihet. Männen var inte redo. I flera romaner under den här perioden utsätts kvinnor 

för våldtäktsförsök. Ulla Bjerne har också beskrivit, i sina memoarer, denna glidande gräns 

(se ovan nämnda scen med Hellström). En annan historia är hur hon i förkrigstidens Paris 

beställer ett garçonneplagg – nämligen byxkjolen, av en skräddare. Ett plagg som endast bars 

av prostituerade kvinnor vid den här tiden.36  Denna garçonnetyp skildras ofta mörk med svart 

pagefrisyr och i stumfilmens bild blev hon den sexuellt utlevande vampen med dramatiskt 

blek hy och svart hår. Jag ser det som att Bjerne under sin period i Paris lever ett typiskt 

garçonneliv. Hon brottas också med omständigheten att både vara kvinna och konstnär, något 

som tydligt utmanar omgivningens tankar kring hur en riktig kvinna skulle vara. Hennes 

erfarenheter präglar sedan det hon skriver.  

                                                                 
33 Ibid., s.13 citatet hämtat från Gustaf Hellströms roman Det var en tjusande idyll…(1938), s.239 Romanen är 
skriven 1938, men den här scenen anses vara från ett möte med Elin Wägner 1907. 
34 Kristina Fjelkestam Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer. (2002), s.14. 
35 Kristina Fjelkestam Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer. (2002), s. 14 Citatet är taget ur 
den franska romanen La Garçonne av Victor Margueritte. (1922), s. 183. 
36 Ibid., s.14. 
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Melodrama: ursprung och utformning 

Termen melodramatisk har ofta använts i nedsättande ton av både forskare och kritiker. Men 

under senare decennier har den negativa värdeladdningen mer och mer börjat försvinna. Nu 

syns forskning om melodramatiska uttryckssätt inom många vetenskapliga discipliner. Både 

deskriptivt och analytiskt används melodrambegreppet med referens till en rad kulturella 

uttrycksformer, såsom teater, film, litteratur med mera. Man kan säga att det melodramatiska 

på senare tid ”även förknippats med en genomgripande förändring av livssynen som har ett 

samband med modernitetens acceleration under de senaste två seklerna”.37 Det är framförallt 

inom filmen och teatern som det forskats kring det melodramatiska uttryckssättet.  

Melodramen uppstod i slutet på 1700-talet i Frankrike. I Sverige introducerades formen på 

Dramatiska teatern i Stockholm alldeles i början av 1800-talet. Över hela kontinenten drog 

melodramen en stor publik och den uppfördes ofta under första hälften av 1800-talet. Den har 

också starkt influerat senare skandinavisk teater under 1800-talet. Det blev en populär 

teaterform, mycket på grund av att den gav spänning, och var starkt känsloladdad. Talet 

underordnades gestiken och musik användes för att förstärka känslotillstånden. Genren bygger 

på berättartekniska grepp som lättnad, kontrast och dynamik. Oväntade element 

introducerades ofta och kastade om i handlingen. Dramat bestod av många akter och 

avslutades alltid dramatiskt, tvärt och expressivt. Själva rörelsen i pjäsen skedde också på 

olika plan, melodramen rörde sig inte i rak linje mot en kulminerande peripeti som tragedin. 

Istället innehöll melodramen en rad olika vändpunkter. 

Händelseutvecklingen i dramat var viktigare än karaktärerna. Framförallt var de redskap 

för handlingen och utformade som representativa typer. Positiva karaktärer ställdes mot de 

negativa. I persongalleriet kunde till exempel ingå den oskuldsfulla jungfrun, det oskyldiga 

barnet, den onde skurken och de uppoffrande föräldrarna.38    

 Rune Waldekranz har tecknat en historisk utvecklingslinje som går från melodramens 

uppkomst på scen, som löper vidare, och i utbyte med 1800-talromanen innan den slutligen 

når filmen. Filmvetenskapen tycks enig om att den tidiga spelfilmen framförallt hämtat sin 

form från såväl melodramen som 1800-talsromanen.39  

                                                                 
37 Maria Karlsson Känslans röst – det melodramatiska i Selma Lagerlöfs romankonst. (2002), s.24. 
38 Ibid., s.29f. 
39 Ibid., s.30. 
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Temat i ”Gudarnas like”, ”Vänner”, ”Lolo” och Kvinnor 

Ett återkommande tema i de fyra noveller jag ska behandla är mannens tillkortakommande i 

en tid, där kvinnan hävdar sin rätt att bli bedömd på samma villkor som männen, att bli 

respekterad för sina val, och att bli sedd som individ och jämlike. Vidare arbetar Bjerne med 

kvinnornas egna inre konflikter.  

Där den ena är tron på kvinnan som en kärlekens apostel, med självuppgivelsen till en man 

som mål och mening. Medan den andra styrs av en tro på andra värden, att precis som mannen 

få skapa möjligheter för eget självförverkligande. Aldrig tycks det möjligt att förena dessa 

konflikter. Novellerna beskriver dessa yttre och inre hinder.  

 

Könskrig   

I ”Gudarnes like” är två män centrala gestalter. Den ena är konstnär och den andre författare. I 

novellens första scen ser vi hur de är uppfyllda av en ömsesidig beundran. Med arrogans och 

självgodhet nedvärderar de kvinnan och uppvisar en mängd fördomar. 

 

 Apropos, sade plötsligt målaren, har du sett till Kerstin. Hon har inte varit synlig den sista 
tiden.                                                                                                                                                                        

Hon skriver på en ny bok, upplyste författaren med ett medlidsamt leende. Den blir minst 
lika lång som den första – trehundra sidor. 

Då inte målaren svarade något, tillade han: 
 Och när jag tänker på, att jag själv hållit på i tre år för att få färdiga mina noveller, som inte 

gå på hundrafemtio sidor. 

Här inföll målaren: 
Hon är kvinna. De äro ju alltid produktiva. Men kvantiteten står ju aldrig i proportion till 

kvaliteten. 
Författaren nickade erkännande.40 
 

De talar om den okonstnärliga basis på vilken kvinnor arbetar och är eniga om att ingen stor 

konstnär har varit kvinna. Deras uppfattning är att Kerstin (läs kvinnan) skriver för den stora 

massan medan han, författaren, skriver för de få utvalda. Den här scenen känns nästan exakt 

tagen ur Bjernes verklighet. I memoardelen Botad oskuld skriver hon om den besvikelse hon 

känner när hon får höra sin älskade Gerhard fastslå att ”en kvinna aldrig någonsin 
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åstadkommit ett konstverk av bestående värde”.41 Hennes värsta aningar besannas, när de 

senare kommer till Gerhards ateljé och finner August Strindbergs roman Vid Havsbandet i 

bokhyllan. När hon läste den hade hon häpnat över föraktet och de låga tankarna om 

kvinnokönet. Hon frågar så Gerhard vad han anser om romanen och han svarar att han tycker 

den är utmärkt, och genialisk. Hon svarar att hon tycker ”den är jävlig”, på det svarar Gerhard 

att hon kanske inte har förstått den. 42 

I ”Gudarnes like” vid ett senare samtal, även denna gång på Grands café, talar männen igen 

om kvinnan. 

 
Som vanligt talade man om kvinnan och kom till slutsatsen, att kvinnans rätta uppgift här i 

livet var att föda barn och vara sin herre och man underdånig. 
 - Kvinnan skapt av mannens revben, upprepade författaren flera gånger. Det är en god titel 

på en bok, förklarade han. 
Och målaren nickade instämmande.43 
 

Samtidigt har både konstnären och författaren i varsin scen mer eller mindre friat till Kerstin. 

De uppvaktar henne. Kerstin är inte intresserad. Hon har tidigare haft ett kärleksförhållande 

med båda. 

 
- Men förstår du inte då, att det är för din skull jag skriver, att det är för din skull jag vill 

skaffa mig namn och rykte. Hade jag inte hopp om att vinna dig, så skulle jag inte röra vid en 
penna,  vid gud, det tror jag. 

Kerstin som slutat packa, satte sig på kofferten. 
- Richard, sade hon, det hjälper inte. Jag håller ju inte av dig. 
Vad hård hon är, tänkte författaren och han fick tårar i ögonen av medlidande med sig själv. 
- Men du höll ju av mig i vintras, envisades han. Jag förstår inte –  
- Ja, det gjorde jag, svarade den unga kvinnan trött, d.v.s. innan jag kände dig riktigt.44  
 

Även konstnären kommer hem till Kerstin för att vinna henne tillbaka. De två männen ljuger 

för Kerstin genom att bedyra sin kärlek. Senare nedvärderar de allt hon är. Det existerar ingen 

ärlig dialog från mannens sida. Däremot är Kerstin öppen och ärlig som vi kan se i 

ovanstående dialog. Männen ljuger dessutom för varandra när det gäller deras intentioner med 

Kerstin.  

 Novellen beskriver på ett övertydligt sätt vissa yttre hinder kvinnor är tvungna att 

handskas med. Kerstin är med i novellen som ett exempel på en kvinna som inte längre har 

några ouppnåeliga drömmar om kärlek. Hon har valt sitt arbete efter att förstått att männen 

                                                                                                                                                         
40 Ulla Bjerne Upptäckter. Novellsamling. (1918). Novell ”Gudarnes Like”. s.59f. 
41 Ulla Bjerne Botad oskuld ( 1961), s.90. 
42 Ibid. s.91. 
43Ulla Bjerne Upptäckter. Novellsamling. (1918). Novell ”Gudarnes Like”. s.67. 
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inte är villiga att möta en självständig kvinna. Män är uppfyllda av sina egna egon och har 

endast medlidande med sig själva. De förstår inte den Nya kvinnan och de vill inte ha henne.  

     De manliga karaktärerna är skildrade överdrivet som typer. Det är en parodi på mäns 

uppblåsthet. Vi får i novellen snart veta att varken författaren eller konstnären har framgång. 

Konstnären är tvungen lämna sin ateljé då han inte längre kan försörja sig. Författaren har 

själv betalt tusen kronor så att äntligen ett förlag ska trycka boken. Det visar sig att han endast 

sålt fem exemplar.  

Kerstin däremot har sålt många böcker. Hennes andra bok ska nu gå i tryck. Trots det så är de 

båda männen övertygade om sin förträfflighet. 

 

- Vet du, sade han plötsligt och slog ut med armen i en kunglig gest, i kväll känner jag mig 
som gudarnas like. – Ja, jag känner mig i släkt med Michel Angelo – och – Flaubert. Ja, jag är 
släkt med dem. Jag känner det. 

Det förstod författaren så väl. Han kände sig också i släkt med dem. 
Kyparen avbröt släktskapen. Lokalen skulle stängas. 
Och fulla av entusiasm, för konsten – och sig själva – vinglade de båda konstnärerna ut på 

den mörka gatan.45 
 

I ”Gudarnes like” beskrivs en verklighet och en problematik som visar oss vad det är att vara 

ung lovande författarinna, på 1910- talet, i männens värld. Här har vi mannen som inte är redo 

för en självständig kvinna. En man som inte vill att kvinnan ska ha samma rättigheter som han 

själv. Han är dessutom nedvärderande. I novellen pågår ett slags könskrig. Det finns ingen 

ärlig dialog eller verkligt möte mellan man och kvinna. Oförståelsen från männen är total. 

Kommunikationen avstängd.      

   Kerstin förundras dock fortfarande över deras beteende, och där finns en vilja att försöka 

förstå dessa båda män. ”Medan hon klädde av sig grubblade hon över varför dessa båda män 

envisades att hålla henne kvar. De sade det var kärlek. Men i så fall en kärlek som bottnade i 

den rena egoismen.”46   

   Novellen är skriven i en humoristisk – parodisk stil.47 Genom skapandet av överdrivna 

karaktärer och med en dräpande humor, synliggör hon sitt viktiga tema. Med hjälp av parodi 

                                                                                                                                                         
44Ibid., s.64. 
45Ulla Bjerne Upptäckter. Novellsamling. (1918). Novell ”Gudarnes Like”, s. 68-69. 
46 Ibid., s. 66-67. 
47 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ Svenska akademin och språkdata, Göteborgs Universitet. Uppdaterad 
20040908. Parodi: avsiktligt förlöjligande l. komisk efterbildning av (stilen i) ett litterärt värk [sic] (ofta 
karakteriserad av en löjeväckande kontrast mellan den allvarliga l. högstämda stilen o. det "låga" ämnet); äv. om 
liknande efterbildning av (personer l. deras) uppträdande l. sätt att tala l. bete sig, stundom äv. av andra 
företeelser; särsk. i uttr. en parodi på (förr äv. av l. över) ngt; äv. allmännare o. abstraktare: den konst- l. 
litteraturart, som omfattar dylika efterbildningar, parodisk diktning l. skaldekonst o. d.;. 
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skriver hon fram den man, som hon även kämpar med i sin verklighet. Det är en kritik av den 

man, i konstnärskretsar, som inte är beredd att låta kvinnan få lika stor plats som han själv. På 

grund av den humoristiska undertonen kan formen kännas distanserad. Jag ser det som ett 

medvetet val Bjerne har gjort, och det ska inte förväxlas med ytlighet.  

 

Könsdialog 

Om ”Gudarnas like” beskriver ett könskrig, så existerar det i novellen ”Vänner” en 

könsdialog. Här sker ett möte mellan en ung kvinna, Arna, och en något äldre man, Klas. 

Båda är konstnärer. Hon längtar efter att kunna försörja sig på sitt målande och hon befinner 

sig i början av sitt konstnärskap. Hon är en typisk garçonne och vi förstår att hon, precis som 

männen, rör sig ute i offentligheten. Hennes mål är att arbeta och leva på samma villkor som 

männen. Det finns en längtan efter riktig och ärlig vänskap med män. Hon har dock blivit 

besviken åtskilliga gånger men hoppas nu att Klas ska vara undantaget. 

    Kvällen då novellen utspelas befinner de sig på en krog. De har ätit och sitter nu med likör 

och kaffe ivrigt samtalande. Vi förstår av dialogen att Klas blivit mer och mer materialist, han 

vill tjäna pengar och har därför blivit mer av en hantverkare än en konstnär. Arna som 

fortfarande har drömmar och ideal menar att pengar inte är det viktiga utan att det finns något 

annat, som uppväger allt och det är att arbeta för arbetets skull. Samtidigt är hon full av tvivel. 

 
- Detta att vilja göra något – och inte kunna. Denna ständiga otillfredsställelse och känsla av 

maktlöshet. Och så ibland den där tanken: vartill tjänar det? Denna ångest inför det hopplösa, 
meningslösa i ens strävan –  

Hon stannade och stirrade ned i bordet. 
- Arna, han grep hennes lilla hand och tryckte den hårt. Jag förstår inte, varöver du klagar. 

Du har ju det bättre än de flesta kvinnor. 
Hon krökte hånfullt på munnen. 
- Ja, bättre än de flesta, fortsatte han. Du är ju fri och självständig, gör vad du vill. 
- Vad hjälper det, sade hon bittert, när man liksom jag är en hemlös som varken hör hit eller 

dit.48 

 Dialogen mellan man och kvinna är mer öppen och ett försök till att mötas sker. Men snart 

kommer Klas att göra Arna besviken. Inte heller han är redo att möta en modern, självständig 

kvinna. De kommer strax in i en diskussion där Klas menar att det som saknas Arna är en 

man. Vidare utbrister han att hon är en så vacker kvinna och han känner för att kyssa henne. 

                                                                 
48 Ulla Bjerne Upptäckter. Novellsamling. (1918). Novell ”Vänner”, s. 102-103. 
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Då stelnar Arna till och försöker förklara för Klas att det är just det som är hennes olycka. 

Detta att hon aldrig kan lita på någon, att alltid behöva misstänka det där andra, som ligger 

under. Men jag är din vän, hävdar Klas och Arna svarar med att hon vill tro det, men att 

ibland ser hon det där uttrycket i ögonen, som hon inte tycker om. Vad hon önskar sig en 

riktig god, manlig vän.  

 

- Men du har ju många. 
- Ja, många – och ingen. 
- Förlåt Arna. Men jag tror det beror på dig själv. 
- Det som du menar, sade hon hårt, har inte något värde för mig. Det bryr jag mig inte om. 
- Nej jag vet, att du inte tror på det man kallar kärlek. 
- Därför att det ingenting är. Därför att det ni kalla kärlek är – 
Hon avbröt sig och blev flammande röd. 
- Jag förstår vad du menar. Och han tillfogade i det han böjde sig fram emot henne: Och ändå 

är det ju det, som gör livet så härligt, Arna. 
Flickan drog sig en smula längre bort. 
- Jag föredrar i så fall ensamheten. 
- Du har för stora pretentioner på människorna, svarade han kallt. 
- Har jag? Hon vände sig häftigt mot honom. Vad jag fordrar är endast att bli värderad som 

människa och inte som kvinna. 
Och hon tillade lågt: Och det har ännu ingen gjort. 
Ett par tårar stego upp i hennes ögon. Hon torkade hastigt bort dem.49 

Återigen samma tema, kvinnan blir inte värderad som en människa, inte sedd som jämlike och 

vän. Män är inget att lita på. Vidare är den kärlek som män har att erbjuda förkastlig. 

Männens kärleksdiskurs är en mer lekfull men ansvarslös kärlek, såsom den är definierad 

genom Klas. Arna däremot, vill kärlek där både kropp och själ möts, Eros, då det inte är de 

känslor hon hyser för Klas, är det vänskap hon önskar. Amor och Eros tycks omöjliga att 

förena. 

Så föreslår Klas att de ska gå upp till Arnas ateljé för att titta på hennes sista arbete. Arna 

blir glad att Klas visar sig intresserad av hennes konst och de går. Han berömmer hennes sista 

tavla. Men när Arna tycker att det är dags för Klas att gå hem, väljer han att försöka dra henne 

intill sig. Arna blir rasande när Klas erkänner att han ville komma med upp endast för att 

försöka förföra henne. Upprörd ber hon honom gå sin väg och tillägger att hon aldrig mer vill 

träffa honom. Klas som tänker på all den tid och det arbete som han spillt på henne, för att 

vinna hennes tillit och såg sig själv tilldelad belöningen, skriker nu efter henne: 

 

- Så kan jag också säga dig, att vad du gör är en förbannad smörja.  

                                                                 
49Ulla Bjerne Upptäckter. Novellsamling. (1918). Novell ”Vänner” s. 105. 
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Han försvann svärande och pustande nedför de många trapporna, med en känsla av att vara 
förorättad och lurad.50 

 
Klas känner sig lurad. Han hade känt sig så säker på att han lyckats blidka henne. Bjerne 

beskriver i ett kort stycke problematiken. Mannen har inte alls lyssnat till den Nya kvinna han 

har haft framför sig. Han vill kunna ta för sig precis som vanligt. När det inte lyckas, känner 

han sig lurad. Den manliga kärleksdiskursen möter en ny kvinnlig kärleksdiskurs, inspirerad 

av Keys kärlekslära. En totalkrock mellan könen uppstår. 

     Arna å sin sida kan konstatera att vänskap mellan en kvinna och en man är omöjlig. Hon 

kommer dock fram till att hon har ett mäktigt vapen, om det nu en dag skulle komma någon 

som hon brydde sig om att äga helt. 

 

Det vapnet är att naturen inrättat det på det viset, att det som kvinnor i första hand sätter i 

vibration hos männen är sensualiteten och inte intellektet. Och med den vetskapen vet hon att 

hon kan utnyttja sin sensualitet för att våldtaga intellektet. ”Det hela var en enda stor 

kompromiss – en ständig förminskning och avprutande, ett ständigt framskridande mot 

gränsen: Non possumus”.51 

 

Det finns flera som skrivit om de kompromisser kvinnor tvingas göra, för att det fortfarande 

är omöjligt att leva på samma villkor som männen. En som också bodde under lång period i 

Paris är författarinnan Cora Sandel. Även hon skrev om den tidiga 1900-tals- kvinnans 

problematik. Om en kvinna som är stolt, men resignerad, ”som har lärt sig att först och främst 

sörja för sig själv, och låta kärlek, barn och andra glädjeämnen i livet, förmåner och 

förpliktelser, komma i andra hand”.52 I Cora Sandels trilogi om Alberte står att läsa intressant 

information om de skandinaviska konstnärsmiljöerna i Paris. Hon beskriver hur det är de 

manliga konstnärerna som bestämmer nivån. Kvinnorna får nöja sig med att deras 

förväntningar på livet, och deras konstnärliga ambitioner får komma i andra hand.53  

Även i Botad oskuld berättar Bjerne om den förvirring hon känner när hon blir förälskad. 

Hur lätt det är att förlora sig själv, att gå upp i förälskelsen, att vika av från sin egen väg, och 

                                                                 
50 Ibid., s. 109. 
51Ulla Bjerne Upptäckter. Novellsamling. (1918). Novell ”Vänner” s. 111. 
52Janneken Overland,  ”Det nakna livet. Om Cora Sandel” i  Nordisk kvinnolitteraturhistoria. III. (1996) s.320. 
53 Ibid., s. 322. 
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hur hon slits av inre kval.54 Det tematiska i Bjernes noveller speglar alltså väl de reella 

situationer dessa ungkarlsflickor och konstnärshustrur på 1910- talet slogs med. 

 

 

Kvinnors dialog i ”Lolo” och ”Kvinnor” 

”Lolo” och ”Kvinnor” beskriver inre hinder hos denna moderna kvinna. Här förs samtalen 

mellan kvinnor. Dialogen handlar om den valfrihet du som kvinna har. En valfrihet som ändå 

handlar om det omöjliga i att kombinera kärlek och konst. Som kvinna måste du göra ett val. I 

både ”Lolo” och ”Kvinnor” är det två väninnor som samtalar. Där för den ena sin talan för 

Konst och arbete, medan den andra talar om kärleken till en man som det högsta målet.  

 I ”Lolo” går kvinnan under på grund av sin kärlek. Lolo berättar för sin väninna Harriet om 

hur det gick till när Wilhelm lämnade henne. Han tror att hon bedragit honom med hans bästa 

vän, trots att sanningen är att vännen försökt att våldföra sig på Lolo. Ord står mot ord och 

Wilhelm har valt att tro på sin vän. Här syns tydligt ännu en gång det tema som Bjerne hela 

tiden återkommer till i dessa noveller. Genom det missförstånd som uppstår, ser vi hur 

Wilhelm representerar den manstyp som inte är redo för den Nya kvinnan, då han hellre 

lyssnar till vännens förtal än till Lolo själv. Två år har gått men Lolo kan inte glömma sin 

stora kärlek.  

- Tror du, att jag någonsin glömt, utstötte hon, tror du, att jag glömmer. Nej, aldrig. År gå. 
Man tror att man kommit över det. Men så en natt vaknar man. Och så äro de där igen – 
minnena. Ord, uttryck, små händelser passera förbi – så klara – så tydliga som allt hade varit 
igår. – Man biter ihop sina tänder, man vrider sig i ångest – ty man vet, att man aldrig ska 
glömma - - aldrig - -55 

Lolo sjunker apatiskt ihop och förklarar för Harriet att ”det hade varit bättre, man inte fått 

förmågan att älska. Så hade man kunnat glömma en annan”.56 

Harriet försöker trösta Lolo med att det finns annat i livet som har värde. Om man inte längre 

tror på kärleken finns en annan väg, den som leder till arbete. 

 

                                                                 
54 Ulla Bjerne Botad oskuld (1961) s.87. 
55 Ulla Bjerne Upptäckter. Novellsamling. (1918) Novell ”Lolo” s.118. 
56 Ibid., s.120. 
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[…] Livet är för kort för att spillas på en dåraktig dröm. Det enda som försonar livet: kamp – 
handling. Det är då, Lolo, man känner att man lever. Detta att inom sig känna tusen motstridiga 
röster locka och dra. Och så kämpa för ett enda; vilja det, tvinga det att bli det enda – 57 

 
Det är de inre motstridiga känslor som sliter och drar och som så ofta leder ut oss på 

villovägar, tycks Harriet vilja säga. Det gäller att stå emot, att inte falla för frestelser som ändå 

bara ska visa sig vara en dröm. Återigen talar Bjerne genom sina fiktiva kvinnor om mannen 

som inte är redo för den Nya kvinnan och kärleken. Men hon beskriver också hur svårt det är 

att vara stark och hålla fast vid sina övertygelser. Lolo orkar inte längre. Hon berättar för 

Harriet att hon även är tvungen att sluta med musiken, då modern anser att Lolo måste börja 

försörja sig. Hon har lovat sin mor att söka en plats på landet. Harriet blir förskräckt. 

 

- Lolo! Hur ska det gå, sade hon ängsligt. Du som inte kan med landet – och så din musik 
som du älskar. 

Lolo log stelt framför sig. 
- Ja – det var det enda, jag hade kvar. Hennes röst ljöd hård. Allt vad jag hade kvar av kärlek 

inom mig hade jag överflyttat dit. Jag älskade musiken. Det var det enda, som höll mig uppe. 
Det blev tyst. Harriet hade lagt sin arm om den andras smala skuldror. Hon kände att 

tröstande ord i detta ögonblick voro fattiga och värdelösa. Lolos stela ansikte fyllde henne med 
ängslan och då hennes blick i detsamma föll på de grönvita rosorna på skrivbordet genomilades 
hon av en rysning. Det var liksom något främmande och olycksbådande smugit sig in i rummet 
– en ohygglig makt, som det inte hjälpte att kämpa emot.58 

 
Det går så långt att Harriet accepterar att Lolo har arseniksprutan redo och väljer att inte 

behöva vakna upp till en morgondag. När Lolo varken har kärleken eller musiken att hänge 

sig åt, finns inte längre något att leva för. Lolo har förlorat allt det som hon förknippat med 

livet – kärleken hon kände till en man och kärleken till sitt skapande. Harriet förstår det, och 

ifrågasätter sitt eget val att leva i halvhet och ofullkomlighet – en ständig kompromiss. Hon 

vet inte vad som är starkast och hon avundas väninnan som ”i klart medvetande om sin rätt att 

gå vågat stöta farkosten från land”.59  

 

Här går Bjerne ett steg längre och beskriver hur faktiskt kvinnor går under på grund av den 

svåra balansgång det är att finna sin väg. Lolo har hamnat i kläm genom att å ena sidan vilja 

leva i kärlek på samma villkor som mannen och å andra sidan vara fast i en gammal tradition 

där hon inte hittat sin väg till självständighet. Lolos karaktär påminner om de unga 

studentskor som befann sig vid Uppsala universitet i början på förra seklet. Birgitta Holm har 

skrivit i Nordisk kvinnolitteraturhistoria om hur Ellen Keys Missbrukad kvinnokraft, som 
                                                                 
57Ibid., s. 120.  
58Ulla Bjerne Upptäckter. Novellsamling. (1918) Novell ”Lolo” s. 123. 
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kom ut 1896, bildade en slags skiljelinje mellan två generationer studentskor. Den första 

generationen präglas av kvinnogemenskap och intellektuell utveckling, där man tonade ner 

skillnaden till de manliga studenterna. Vid sekelskiftet förändrades bilden, emancipation, krav 

på lika villkor, efterträddes av ett nytt krav där kvinnan skulle genomsyra samhället och 

kulturen med sin egenart. Keys kärlekslära innebar att kvinnan och ”kvinnligheten” lyftes 

fram. Kärlek, emotionell frigörelse, ryckte i förgrunden. För den här andra generationen 

studentskor gällde, utöver emancipation och intellektuell utveckling, att finna den 

heterosexuella lyckan.60 Flera unga kvinnor gick under i den förvirring som uppstod i att, å 

ena sidan se sig som jämlike med mannen och sträva efter att följa de manliga 

arbetsmetoderna, å andra sidan se själva kärleksbegreppet med den stora heterosexuella 

kärleken som högsta mål och mening. Lolo är en karaktär som blir sjuk av sin kärlek. Hon 

kan inte komma vidare efter Wilhelms svek. Hennes själ är död. ”Själsmord” är ett begrepp i 

den här tiden. ”Det är de ofrivilliga. De omedvetna brotten: ”tysta själsmord” - produkter av 

mannens självklara makt att definiera verkligheten”.61  

Novellen Lolo problematiserar och visar på komplexiteten att vara kvinna. Det är som om 

vad du än väljer, arbete eller kärlek, är det som att välja mellan pest och kolera.  

 

Konsten eller kärleken? 

I ”Kvinnor” uttrycker den unga målarinnan Karin sin åsikt utan några tvivel. ”Nej, Märta för 

oss överkvinnor, är arbetet det enda. Vi ha kommit över den gamla myten, om att kvinnan 

skall vara mannen underdånig”.62 Vidare säger hon att männen inte är nog, att nu fordrar vi 

mer, ett erkännande och en berättigad plats i samhället – likställdhet. Visserligen ser hon att 

männen, kollegorna fortfarande ser ner på kvinnor som sysslar med konst, men det ska det 

snart bli ändring på. 

Märta, som är firad skådespelerska och som suttit tyst säger nu, att hon tror att det varje 

kvinna innerst inne längtar efter är mannen. Karin häpnar och undrar om Märta lever i 

stenåldern. Ytterligare två kvinnor som står i opposition till varandra. Märta är först och 

                                                                                                                                                         
59 Ibid., s. 126. 
60 Birgitta Holm, ”Det tredje könet”, i Nordisk kvinnolitteraturhistoria. III. (1996) s.277. 
 
61Birgitta Holm, ”Det tredje könet”, i Nordisk kvinnolitteraturhistoria. III. (1996)  s.284. 
62 Ulla Bjerne Upptäckter. Novellsamling. (1918) Novell ”Kvinnor” s. 129. 
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främst kvinna och skulle ge upp sin karriär för kärleken. Och hon propagerar för den totala 

självuppgivelsen som det högsta en människa kan nå.  

Karin menar istället att kärleken inte kan tillfredställa en kvinna som hon – ”man fordrar 

något mera – något högre, förstår du. Konsten är det enda.”63  

Karin beskrivs som ung och vital, säker på sina åsikter och ger sig gärna in i strid med 

väninnan. Märta är den hyllade, lite äldre skådespelerskan. Känslig och olycklig, med ett visst 

mått av översitteri, menar hon att hon vet bättre, hon har erfarenhet.  

I både ”Lolo” och ”Kvinnor” kan det vara intressant att fråga, om dessa två kvinnor 

egentligen är röster inom en och samma kvinna. En inre strid pågår i ödesvalet mellan 

Konsten eller kärleken. Bjerne har placerat dessa motsatser i två karaktärer, kanske som 

strategi för att vi ska få syn på det som sliter i en kvinnas inre.  

 

 

Hur dessa motstridiga känslor kan tära så hårt att man går under.  Här problematiseras och 

hävdas en ny diskurs mot en gammal och traditionell.  

 

Om melodramatiken i Bjernes noveller 

Novellernas melodramatiska föreställningsvärld. 

Lolo befinner sig redan långt borta. ”- Någonstans dit de andra inte kunde följa henne.”64 Det 

är så Harriet upplever Lolo denna kväll då döden tycks ständigt närvarande. Redan vid en 

första läsning av novellerna går det att urskilja en stark överdriven dramatik i texten. Vad 

skiljer då en melodramatisk text från en text med dramatisk nerv? Maria Karlsson har i sin 

bok Känslans röst använt bland annat Peter Brooks definition som lyder: 

 
Melodramatiska inslag i en roman kännetecknas av: utpräglad känslosamhet; moralisk 

polarisering och schematisering; extrema sinnestillstånd, situationer och händelser; ohöljd 
skurkaktighet; godhet som hotas men till slut får sin belöning; tillspetsat och extravagant 
uttryckssätt; dolska intriger; spänning; halsbrytande peripetier.65 

                                                                 
63 Ibid.,s. 132. 
64 Ulla Bjerne Upptäckter. Novellsamling. (1918) Novell ”Lolo” s. 121. 
65 Maria Karlssons Känslans röst – det melodramatiska i Selma Lagerlöfs romankonst. (2002) s. 15. 
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Det är överdrifternas språk. Det är framförallt inom film och teater som det har forskats kring 

melodram. Enligt filmvetaren Laura Mulvey är melodramens förtjänst att den pekar ut 

motsättningar inom kulturen.66 Peter Brooks hävdar liknande slutsatser. På nedanstående sidor 

kommer det melodramatiska i Bjernes tre noveller Vänner, Lolo och Kvinnor att undersökas.  

Använder Bjerne melodramatiska grepp för att tydliggöra och kritisera motsättningar i sin 

samtid? 

Lolo gjorde en nervös rörelse med sin hand.  
Ett ögonblick skimrade opalen i hennes ring som en droppe blod mot den gulvita huden. 
Du är lycklig, Harriet! Hon sjönk tillbaka mot kuddarna igen, och i hennes ögon kom ett 

uttryck av trötthet. Du har ju ett arbete. Något att hålla dig till, fortsatte hon.  
Harriet tände en cigarett och rätade på sig i korgstolen. 
Du har ju din musik, Lolo, sade hon uppmuntrande. 
Det blev tyst i rummet. Lolo såg stelt framför sig, och hon strök med handen mekaniskt sin 

svarta lugg. 
Har du någonsin känt dig ensam, sade hon plötsligt. Så där förfärande ensam.67 
 

Beskrivningen i scenen uttrycker Lolos sinnestillstånd. Starka bilder av Lolo som skör och 

blek frammanas. Bjerne använder sig av gestiken och kroppsliga markörer för att förstärka det 

språkliga uttrycket. Lolo ser stelt framför sig, gör nervösa rörelser, sjunker tillbaka, stryker 

mekaniskt sin svarta lugg, och uttrycker trötthet. Uttrycken genom kroppen är ett tecken på 

melodramatiska inslag. Inre konflikter gestaltas genom kroppsspråk, det som Brooks 

omnämner som ”det stumma språket” och enligt honom är en mycket viktig aspekt av det 

melodramatiska. Gester och andra fysiska markörer ersätter och förstärker det språkliga 

uttrycket av förträngt meningsinnehåll. 68 Brooks har kallat det för melodramens 

”hysteriserade kropp” och menar ”att det är kroppen och dess gestik som utgör den 

grundläggande överensstämmelsen mellan den melodramatiska föreställningsvärlden och 

psykoanalysen”.69 Genom att med hjälp av språket skriva in och gestalta uttryck som beskrivs 

genom kroppen blir effekten så mycket starkare. Det finns i det överdrivna, det övertydliga en 

dramatik som också träffar läsaren som humor, samtidigt som det blir väldigt tydliga och 

teatrala bilder som förstärker upplevelsen. I novellen ”Lolo” är de melodramatiska inslagen så 

genomgående att det måste, som jag ser det, vara en medveten stil Bjerne använder. 

 
                                                                 
66 Ibid., s. 46. 
67Ulla Bjerne Upptäckter. Novellsamling. (1918) Novell ”Lolo” s. 117. 
68 Maria Karlssons Känslans röst – det melodramatiska i Selma Lagerlöfs romankonst. (2002) s. 41. 
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Expressionistiska stildrag 

Novellen ”Lolo” fylls även av expressionistisk rekvisita. Redan från början får de gulvita 

rosorna en stark närvaro. Det är rosor som Lolo valt och tänkt ut till sin väninna. 

Det är till dig, sade Lolo och rätade på de stora guldringarna i öronen. 
Rosor! Harriet såg överraskad på den fuktiga buketten av mattvita, doftande knoppar, som 

hon tagit fram ur papperet.70 

Rosorna återkommer sedan flera gånger med starka betydelser. Här har Lolo just berättat, för 

Harriet, att hon är tvungen att sluta med musiken. 

 
 
 
 
 
Det blev tyst. Harriet hade lagt sin arm om den andras smala skuldror. Hon kände att 

tröstande ord i detta ögonblick voro fattiga och värdelösa. Lolos stela ansikte fyllde henne med 
ängslan och då hennes blick i detsamma föll på de grönvita rosorna på skrivbordet genomilades 
hon av en rysning. Det var liksom något främmande och olycksbådande smugit sig in i rummet 
– en ohygglig makt, som det inte hjälpte att kämpa emot.71 

Och än senare, mot slutet, berättar Lolo: 

 
 
- Jag är så lugn nu, fortsatte hon. I går fick jag sprutan med arsenik. Och i natt när jag lägger 

mig, behöver jag inte vakna upp till någon morgondag mera. 
Hon reste sig och gled några slag över golvet. 
- Det var det jag tänkte på, när jag köpte rosorna, sade hon sakta.72 

De vita rosorna är en symbol för döden.   

Här finns också en hel scen som går i expressionistiska tecken. Lolo har rest sig och gått till 

pianot, där hon sätter sig för att spela. Toner flödar ut i rummet. 

 
Harriet satt orörlig med vidöppna ögon och lyssnade. Aldrig hade Lolos spel gripit henne så 

starkt som i afton. Låg det inte i dessa toner en namnlös smärta – ett skälvande rop på hjälp? En 
ångest grep henne. Det var som om hon plötsligt stått inför ett ogenomträngligt mörker – livets 
mening  - livets tröstlöshet. 

Hon kände hur blodet vek från hennes kinder - hur liksom en hård hand fattade tag om 
hennes hjärta och pressade det. 

                                                                                                                                                         
69 Ibid., s. 41. Det samband mellan melodram och psykoanalys som bl. a. Peter Brooks tar upp, handlar om 
tankar kring likheter i det moraliskt ockulta (melodram) och det omedvetna (psykoanalys). Jag tänker inte gå in 
närmare på det, då jag inte använder dessa liknelser i analysen. 
70 Ulla Bjerne Upptäckter. Novellsamling. 1918. Novell ”Lolo” s. 116. 
71Ulla Bjerne Upptäckter. Novellsamling. 1918. Novell ”Lolo” s. 123. 
72 Ibid., s.124. 
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Plötsligt avstannade de vilda klagande tonerna. En ljus, skär melodi smög in – växte - 
trängde undan allt annat – och fyllde alltet. Harriet slöt ögonen. Ångesten släppte taget i 
hjärtmuskeln och en ljuv känsla av frid genomströmmade henne. Allt det bittra och obotliga 
svåra var försvunnet. Det var som om en lugn klarhet sänkt sig ned över allt, som en fläkt från 
Olympens heliga lunder rört vid hennes panna. Som om smärtan och sorgen inte fanns. 

Hon vaknade upp vid en tår, som föll ned på hennes hand.73 

Det är som att Harriet befinner sig i ett trancetillstånd eller i en dröm. Blodet som viker från 

kinderna, hjärtat som kramas av hård hand, men så smyger sig en ljus skär melodi in och 

fyller alltet. Scenen innehåller flera expressionistiska stildrag, såsom anspråket på ”en 

översinnlig värld bortom tillvaron” som Richard Murphy uttryckt det.74 Lolos känsloliv går 

via musiken hon spelar, och vidare genom Harriet som blir instrumentet genom vilket läsaren 

upplever scenen. Jag ser det som ett exempel på en melodramatisk – expressionistisk tablå. 

Om den melodramatiska tablån har Brooks skrivit att den används i ”moments of climax and 

crisis, where speech is silenced and narrative arrested in order to offer a fixed and visual rep-

resentation of reactions to peripety.”75 Även Murphy diskuterar funktionen av melodramatiska 

tablåer. Han menar att i en melodramatisk tablå dramatiseras konflikten i en förskjuten form, 

vilket skapar en psykologisk projektion eller en symbol för de frågor som behandlas. Detta 

gäller särskilt de melodramatisk- expressionistiska tablåerna.76 Lolo har med hjälp av sin 

musik drivit ut ångesten och funnit lugn. Vi får det gestaltat genom Harriet. En känsla av 

religiositet infinner sig också och enligt Fjelkestam är kombinationen expressionism med 

religiösa anslag tidstypisk.77  I ”Lolo” finner jag alltså en samverkan mellan expressionistiska 

stildrag och melodramatisk form. 

 

Tvära kast i känslorna 

Det följande citatet har använts tidigare, när jag önskade belysa könsdialogen mellan Arna 

och Klas (s.18-19). Låt oss dock se på det igen, nu för att lyfta fram Arnas melodramatiska 

uttryck. 
                                                                 
73 Ibid., s. 121f. 
74 Se tidigare citat under rubrik ”Teori och metod” s. 13.  
75 Peter Brooks The melodramatic Imagination.Balzac,Henry James, Melodrama and the Mode of excess  
( 1976, 1995) s. 61. ”ögonblick av kris och klimax, där talet tystnar och berättelsen hejdas för att möjliggöra en 
fixerad och visuell framställning av reaktioner på omkastningen”. 
76 Maria Karlssons Känslans röst – det melodramatiska i Selma Lagerlöfs romankonst. (2002) s.103. 
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-Nej, jag vet, att du inte tror på det man kallar kärlek. 
-Därför att det ingenting är. Därför att det ni kalla kärlek är –  
Hon avbröt sig och blev flammande röd. 
-Jag förstår, vad du menar. Och han tillfogade i det han böjde sig fram emot henne: 
Och ändå är det ju det som gör livet så härligt, Arna. 
Flickan drog sig en smula längre bort. 
-Jag föredrar i så fall ensamheten. 
-Du har för stora pretentioner på människor, svarade han kallt. 
-Har jag? Hon vände sig häftigt mot honom. Vad jag fordrar är endast att bli värderad som 

människa och inte som kvinna. 
Och hon tillade lågt: och det har ännu ingen gjort. 
Ett par tårar stego upp i hennes ögon. Hon torkade hastigt bort dem.78 

Arna i ”Vänner” pendlar i starka känslouttryck. Hon blir flammande röd i ett utfall, för att i 

nästa stund dra sig tillbaka och tyst konstatera. Nästan direkt därpå vänder hon sig häftigt mot 

honom, men tillägger lågt sin besvikelse, för att till sist hastigt torka bort tårarna.  

Snart byter de ämne och Klas föreslår att de ska gå upp till hennes ateljé och titta på hennes 

senaste tavla. Han vill gärna se den. Då nickar Arna glatt och springer full av energi och med 

en lätthet raskt uppför trapporna, och när hon får beröm far uttryck av glädje över hennes 

ansikte. Kort därefter gör Klas sitt närmande och Arna uttrycker återigen sitt hat och förakt. 

 
-Vad jag hatar er, mumlade hon. 
-Varför tar du det så?, började han 
Hon svarade inte. Men hennes ögon glödde av förakt. 
-Jo, du och alla de andra, fortsatte hon. Ni är som hundar – och så skulle man tro på någon! 

Hon skrattade hånfullt. 
-Arna, lugnade han. Skratta inte så. 
Hon vände honom ryggen och började att vandra fram och tillbaka på golvet.79 

Tvära kast av starka känslor och med en nästan barnslig vilja att uttrycka allt. Arna äger en 

utpräglad känslosamhet. Språket används för att förstärka de snabba vändningarna. Även i 

”Vänner” finns de typiska melodramatiska inslag som vi nu lärt känna. 

  

                                                                                                                                                         
77 Kristina Fjelkestam Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer. (2002) s.85. 
78 Ulla Bjerne Upptäckter. Novellsamling. (1918). Novell ”Vänner” s. 105. 
79 Ulla Bjerne Upptäckter. Novellsamling. (1918) Novell ”Vänner”. s.107-108. 
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Melodramatiskt uttryck för att beskriva  kluvenhet 

I Kvinnor frågar Karin sin väninna Märta om hon ändå inte känt tillfredställelse och en 

överlägsenhet, en liten gnutta av gudomlighet, när hon står på scenen.  

 
Skådespelerskan såg in i elden. Över hennes smala fina ansikte for ett uttryck av smärta. 
- Aldrig, Karin. Men någon gång som en clown – eller prostituerad. Det har hänt mig ibland, 

när jag kommit hem på aftonen och haft nå´n succés att jag gråtit – gråtit över, att det jag velat 
skänka en enda, delar jag nu afton efter afton ut till de många – Och så har jag känt skriket inom 
mig, det hungriga, omättliga skriket efter en enda.80 

 

Märta förvånar oss och sin väninna med ett utfall av skam för sitt yrke. Hennes starka 

sinnestillstånd och smärta får effekt och Karin blir ett ögonblick stum. Märta uttrycker sig 

tillspetsat och extravagant. Hon är på flera sätt melodramatisk. Märta är dessutom fylld av 

moraliska polariseringar, även det en definition på melodramatiskt uttryckssätt. Det finns en 

dubbeltydighet i detta att vara offentlig kvinna. Det är troligt att Märtas kluvna inställning till 

sitt yrke är präglat av tidens negativa och nedlåtande syn på kvinnor inom konstnärliga yrken. 

Hon håller så en lång moralpredikan över kvinnor som tror sig veta vad kärlek och konst är.  

 
Jag ler, när jag tänker på de kvinnor som gå runt här i världen och inbilla sig ha en annan 

uppgift, ett annat mål än mannen. En ynklig stolthet – en billig och lättköpt livslögn. Och 
konsten, ser du, är också en form för uppgivelse, en själens längtan efter befrielse – det är inte 
som du och en del kvinnor tro ett sätt att framhäva det egna jaget. Att sätta er själva på en 
piedestal och blicka ned på de övriga. Här är jag. Se vad jag kan. Vad jag är intelligent. För jag 
kan säga det rent ut. Ni är hundra gånger mindre värda än den tarvligaste lilla arbetarekvinna, 
som strävar för att hålla ihop det fattiga hemmet.81 

 

Märta uttrycker tidens åsikter om kvinnor som tror sig vara konstnärer. Kanske hör vi här 

samhällets röster och dömande, i samtiden. Den kvinnliga konstnären var en ickekvinna. Som 

kvinna och konstnär riskerade man att varken ses som en ”riktig” kvinna eller att bli tagen på 

allvar som konstnär. Med andra ord uppfattas detta att vara kvinna och konstnär som en 

anomali.82 Märta avslutar sin moralpredikan med att säga att hon förresten känner några av 

Karins vänner, så kallade litterära kvinnor. ”[…] De spela också på den strängen att de äro 

                                                                 
80 Ulla Bjerne Upptäckter. Novellsamling. (1918) Novell ”Kvinnor”. s. 133. 
81Ulla Bjerne Upptäckter. Novellsamling. (1918) Novell ”Kvinnor”. s. 132. 
82 Texten kommer från en sammanfattning av Eva Heggestad kring det att vara kvinna och konstnär. Fången och 
fri. 1880-talets svenska kvinnliga författare om hemmet, yrkeslivet och konstnärsskapet. (1991) s. 147. Min källa 
är Kristina Fjelkestam Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer. (2002) s. 74. 
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konstnärer.  […]De tvivla inte ett ögonblick på sig själva. Men de äro varken riktiga kvinnor 

eller konstnärer – de äro helt enkelt inte”.83 Här får samtidens åsikter komma till tals i en 

melodramatisk gestalt. Genom Märta ger Bjerne röst åt en för oss häpnadsväckande åsikt, 

men som för henne är ytterst verklig.  

 

 

Den Nya kvinnan som typ 

I Bjernes texter är det ofta en av karaktärerna som får spela den melodramatiska rollen. Den 

kvinnan karaktäriseras av att hon är mörk, med stora ögon med ett intensivt djup. Hon är späd 

med vit hud, långa smala fingrar utmärker henne. I ”Kvinnor” beskrivs Märta: ”De tunga 

ögonlocken dolde hennes ögon och hon gned mekaniskt de smala fingrarna mot varandra utan 

att svara”84 och lite senare i texten: ”För första gången sedan de börjat detta samtal, såg den 

andra på henne. Med ett par underliga, djupa ögon – ett par ögon som helt dominerade hennes 

ansikte”.85 Bjerne använder effektivt beskrivningen av ett utseende för att gestalta ett lidande. 

Ett melodramatiskt inslag utgörs av att det finns ett överflöd av mening uttryckt genom 

gestalternas kroppar: gestiken, ansiktsuttryck och utseende.  

    Även Lolo är förstås mörk, späd, med stora mörka ögon: ”Ur den stora björnboan skymtade 

ett smalt ansikte och ett par brännande svarta ögon.”86 Här blir också Lolo en kontrast till 

Harriet, som beskrivs som ljus med strålande blick och hög panna. Som i en scen där Lolo 

iakttar Harriet: ”Hon såg på hennes unga ansikte och ljusa hår, som i en tung knut låg samlat i 

nacken och hörde det friska skrattet som i en dröm”.87 

 

Arna i ”Vänner” tar gestalt genom sin gestik och sitt utseende. Såhär presenteras hon första 

gången: ”Den unga kvinnan som hade stora, bruna ögon strök med en nervös rörelse tillbaka 

en hårslinga ur pannan”.88 I novellen återkommer ständigt blicken hos den kvinnliga 

karaktären. I varje hennes reaktion är det blicken, hur hon ser, och med ett upprepande av 

                                                                 
83 Ulla Bjerne Upptäckter. Novellsamling. (1918) Novell ”Kvinnor”. s. 133.  
84 Ibid., s. 129. 
85 Ulla Bjerne Upptäckter. Novellsamling. (1918) Novell ”Kvinnor”. s.130. 
86 Ulla Bjerne Upptäckter. Novellsamling. (1918) Novell ”Lolo”. s.115. 
87 Ibid., s.116. 
88 Ulla Bjerne Upptäckter. Novellsamling. (1918) Novell ”Vänner” s.99. 
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hennes ögons storlek och färg, som används för att förstärka hennes känsloliv. Hon uttrycker: 

lätt förakt, begrundan, frånvaro, och melankoli genom sin blick. Hon kastar hastiga blickar, 

hon ser ner, bort, och hennes ögon blir ofta mörka och allvarsamma. Överdeterminering av 

detaljen genom upprepning och överdrivet utförlig beskrivning, är ännu ett melodramatiskt 

grepp.  

Det läggs redan från början stor vikt på Arnas förmåga att se. Normalt sett brukade 

kvinnorna i romaner vara reducerade till objekt, det var de manliga subjekten som såg. Att 

aktivt ta rollen som kvinnligt seende subjekt är något som New woman – författarinnor 

skriver in i sina kvinnliga karaktärer. Det är för övrigt något som samtliga kvinnliga 

karaktärer i de fyra noveller som undersöks gör. De är alla iakttagare och präglas av ett aktivt 

seende.  

Alla dessa mörka bleka skönheter med djupa blickar är även ett tidstypiskt tecken. Som 

tidigare nämnts beskrivs ofta den Nya (internationella) kvinnan med svart pagefrisyr och blek 

hy. Hon fanns såväl i verkligheten som i fiktionen, och det är onekligen effektfullt att använda 

och måla upp sina karaktärer på det här viset. Det finns en mystik som laddar dessa kvinnor 

än mer melodramatiskt.    

 

 

Den Nya kvinnans drama 

Kvinnornas känslotillstånd gestaltas alltså till stor del genom deras yttre, och genom deras 

gestik och kroppsspråk. Detta slags meningsproduktion är typisk för det melodramatiska. Som 

vi redan vet går det stumma språket ut på att förstärka det som ska uttryckas. Som jag ser det 

använder Bjerne sig av melodramatisk framställningskonst för att beskriva och visa på brister, 

och syna förhållanden som i samtiden var i konflikt. Hennes tema är, som har konstaterats, i 

dessa noveller främst att beskriva några av de svårigheter som samtidens kvinnor konfronteras 

med. De yttre och inre hinder som främst handlar om att mannen sviker, att mannen inte är 

redo, att den nye mannen inte existerar. Att du som kvinna måste välja, antingen arbete och 

ensamhet, eller kärlek och självuppgivelse, och i bägge fallen förlorar kvinnan. Bjernes texter 

ifrågasätter att du som kvinna måste göra ett val. Texterna framför en kritik av en 

samhällsordning, där män fortfarande är kvar i det gamla, medan kvinnor försöker definiera 

en ny syn på heterosexuell kärlek, på sin plats i kulturen och på att uppnå jämlikhet. I alla 
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novellerna är kvinnorna på ett eller annat sätt i konflikt med det motsatta könet, det kan ses 

som ännu ett tecken på att novellerna är exempel på den Nya kvinnans drama.  

    Kvinnorna positionerar sig olika i novellerna. I ”Gudarnes like” är kvinnan fri och har 

uppnått självständighet. Hon verkar ha sett igenom männen i sin omgivning, och har krav på 

att en man måste se henne som en jämlike. Hon är inte beroende av männens bekräftelse, hon 

är trygg. Samtidigt blir hon ständigt nedvärderad av sin manliga omgivning. I ”Vänner” 

önskar kvinnan leva och verka på samma villkor som männen. Hon vill bli tagen på allvar, 

hon vill ha manliga vänner och samma erkännande som män får för sin konst. Hon befinner 

sig mer mitt på slagfältet. Hon slåss för det hon tror på men blir ständigt besviken, på männen. 

Hon för en kamp för sin rätt att bli sedd som människa och inte för sitt kön. I ”Lolo” och 

”Kvinnor” sker mötet mellan två kvinnor med olika utgångspunkter. Valet står mellan 

heterosexuell lycka eller arbete. I ”Lolo” försöker de närma sig och stötta varandra, medan det 

i ”Kvinnor” förs en dialog, där de står i opposition till varandra. Dessa olika kvinnor i Bjernes 

noveller kan också vara exempel på  känslor, och inre kval, som rör sig inom en och samma 

kvinna. Bjernes egna ord om sin situation, uttryckt i memoarerna, speglas i dessa tidiga 

noveller.   

 
Mina dagboksanteckningar från den tiden vittnar i alla händelser inte om någon större lycka 

utan snarare om inre nöd. Jag plågas av ett stigande missnöje med mig själv och är fylld av 
farhågor. Har jag inte vikit av från min väg och håller jag inte på att mista något jag hittills 
ansett för mitt egnaste och mest värdefulla? Och mitt skrivande –vad blir det av det? Jag är så 
förvirrad av mitt nya sinnestillstånd att jag ena dagen antecknar ”att jag vill leva ett stort och 
vackert liv” för att den nästa driven av ångest och rastlöshet gå till Bullier och dansa. Kräk! 
Utbrister jag och tillägger: ”Nej, kärleken kan inte tillfredställa mig. Jag kan inte helt gå upp i 
den. Det måste finnas något annat som driver mig i höjden, högt över mig själv” – Jag kastas 
mellan de mest motstridiga känslor, längtar efter ömhet och vill ha någon att sluta mig tätt intill, 
men samtidigt vill jag inte uppge något av min integritet som jag hela tiden känner hotad. Eller 
är jag inte i stånd att älska?89 

                                                                 
89 Ulla Bjerne Botad oskuld (1961) s. 87. 
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Avslutande reflektioner 

Forskning har visat att kvinnliga författare ofta uttryckte sig mer försiktigt än sina manliga 

kollegor.90 Nordin Hennel, som skriver om 1880- talets författarinnor, menar att de kvinnliga 

författarna hade goda skäl till att vara försiktiga, då konstnärlig aktivitet ansågs vara att 

överskrida sitt köns gränser och kunde väcka omvärldens oförståelse och löje. Vad jag ser är 

att melodramatiska uttryckssättet skulle kunna vara ett annat sätt att uttrycka konflikter i en ny 

tid. Istället för 1880-tals författarinnors försiktighet och underdrift, så använder Bjerne den 

Nya kvinnans överdrifter, starka känslouttryck och teatraliska tablåer i sitt språk, för att föra 

fram det hon vill ha sagt.  

Nordin Hennel har uttryckt det så att den kvinnliga texten å ena sidan ter sig försiktig och 

osäker, medan den å andra sidan rör sig mot hyperbol och auktoritet. Och vidare att såväl 

genom underdriften som överdriften försöker den kvinnliga författaren göra sig hörd.91 Bjerne 

har tagit ett steg till. Melodramatiska texter har länge tolkats som ”dåliga” texter, alltför 

överdrivna och klichéartade. Termen melodramatisk har, som tidigare nämnts, oftast använts 

som ett nedsättande omdöme i kritik och forskning. Det är först under senare årtionden som 

det fått en mer värdeneutral klang. Bjernes melodramatiska stil kan ha bidragit till att hon 

blivit bortglömd, den har definitivt bidragit till att hon kallats för ytlig och trivial. I sin samtid 

kunde hon kanske inte få den uppskattning hon är värd. Det är synd, för som strategi för att 

lyfta fram vissa moraliska och etiska värden, och visa på brister i samtiden, känns den 

melodramatiska framställningskonsten som ett övertygande stilgrepp.  

                                                                 
90 Ingeborg Nordin Hennel Ämnar kanske fröken publicera något?- Kvinnligt och manligt i 1880-talets 
novellistik (1984) s.12ff. 
91 Ibid., s.32. 
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Sammanfattning. 

Kring förra sekelskiftet organiserade sig kvinnor för att uppnå en större frihet. Kampen för 

politiska och medborgerliga rättigheter stod överst på agendan. De förde fram en ny syn på 

kärlek och en ny kärleksdiskurs formulerades. Dessa krav väckte motstånd hos männen som 

ihärdigt önskade bevisa kvinnans underlägsenhet. Det var en turbulent tid fylld av könskamp, 

inte minst för skrivande kvinnor. 

 Uppsatsens syfte har varit att visa hur teman kring kvinnors valfrihet, kvinnors kamp och 

hinder beskrivs i några av Ulla Bjernes noveller. Att visa på hur Bjerne tecknar kvinnliga och 

manliga karaktärer, överdrivna typer för att beskriva komplexiteten i sin samtid. Vidare har en 

frågeställning kring Ulla Bjernes stil drivits. I uppsatsen diskuteras om Bjerne skriver i en 

melodramatisk och i viss mån expressionistisk form. Är det kanske ett verktyg för att kunna 

skriva fram den här tidens problematik mellan könen? Kvinnan ensam i sin New woman -  

position, och mannen som är långt ifrån redo att möta denna nya kvinna.  

Jag har kommit fram till att Ulla Bjerne skrev en prosa där hon envist talar om männens 

hopplösa eftersläntrande, och de effekter det får på kvinnans ställning och möjligheter. Vidare 

är hennes ständiga tema kvinnans val – kärlek kontra konsten. Om och om igen berättar hon 

för oss hur omöjligt livet kan te sig för en kvinna i den samtid, hon själv är en del av. Hennes 

egna memoarer vittnar om att många motstridiga röster kommer till tals i kvinnans inre 

konflikt. 

Bland de noveller som jag har undersökt finns det en som skiljer sig från de andra, i stil och 

form. ”Gudarnes like” är en novell som visserligen behandlar samma tema som de andra, men 

som använder en parodisk form för att skildra och förtydliga temat. Det har redan tidigare 

konstaterats att Bjerne skrev humoristiskt- satiriska romaner, att hon drev med olika 

karaktärer och gjorde parodiska skildringar.  

I de tre återstående novellerna, ”Vänner”, ”Lolo” och ”Kvinnor”, är stilen melodramatisk. 

Det bidrar till ett tydliggörande av den här specifika tiden. Syftet att använda en 

melodramatisk stil kan vara att det fungerar som en strategi, för att kunna komma med en 

stark kritik av samtidens, delvis dolda förhållanden. Genom sin strävan att identifiera, 

klargöra och uttrycka det gåtfulla, blott antydda eller osynliga kan melodramen vara ett 
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effektivt verktyg. Utgångspunkten i novellerna kan vara ett scenario som framställs med 

realistisk skärpa, men som sedan går över i överdrifter, sentimentalitet och teatrala uttryck. 

Bjerne försöker med melodramatiska röster, genom gestik och kroppar uttrycka och framställa 

en kvinnlig subjektivitet, ett sätt att revoltera mot gällande diskurs. Hon lyckas med sina 

melodramatiska kvinnor spegla kvinnans egna upplevelse av tidens konflikter.  

I litteraturen kan kvinnliga författare använda språket för avslöja den patriarkala strukturen 

och dess dubbelmoral. Här finns möjlighet att väcka motstånd, genom att exempelvis 

förskjuta bilden av vad som menas med kvinnlighet. I de noveller som jag har läst, kritiseras 

den rådande ordningen, och mannen avslöjas som kvarlevande i en gammal diskurs. 

Kvinnorna kämpar med en ny, där hon både ska lära mannen att älska, men också att se henne 

som en jämlike. Det är den kampen som utspelar sig i novellerna. 
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