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Abstract 

Alice Lyttkens (1897-1991) was a very popular author in Sweden during several decades in 

the middle of the twentieth century. She was most famous for her historical novels. During 

her first period as a novelist in the 1930s, however, she wrote contemporary fiction, reflecting 

the situation of contemporary Women. The traditional view of the two sexes as 

“complementary” permeated the interwar period. Complementary at this time was 

presupposed as an asymmetrical and hierarchical relation between the two sexes. The male 

was seen as superior to the female in being strong when she was weak etc. According to the 

Swedish researcher Kristina Fjelkestam’s dissertation Ungkarlsflickor, kamrathustrur och 

manhaftiga lesbianer this view was close at hand in representations of femininity. In this 

paper I discuss how the protagonists in Alice Lyttkens novels Flykten från vardagen (1933) 

and - kommer inte till middagen (1934) relate to this social norm, or ”doxa”. By making such 

an analysis I come to the conclusion that this ”doxa” is represented in both novels, but 

strongly challenged by the protagonists in their actions and life choices. The narrator also 

questions the predominated complementary view and demonstrates the protagonist’s thoughts 

and feelings throughout the novels. The author there by emphasizes a critical feminist attitude. 

The narrator is also critical of the superficial so-called modern characters, which apparently is 

under the influence of the ”doxa”. 
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1 Inledning och bakgrund 

 

Första gången jag kom i kontakt med namnet Alice Lyttkens var efter min farmors död 1998.  

Min farmor var en dam som älskade litteratur och läste mycket och gärna. Hon var politiskt 

intresserad och engagerad. Redan 1950 skaffade hon körkort. Före farfar. Hon var en 

medveten kvinna med feministiska åsikter. Men varför hade hon så många av Alice Lyttkens 

böcker i sin bokhylla? Alice Lyttkens som var en så ytlig, romantisk och fånig författare? 

undrade min far när böckerna packades ner i kartonger. Var kom egentligen denna åsikt ifrån? 

Han hade ju inte läst böckerna. Då jag nyligen nio år senare gick igenom den ärvda lådan av 

Lyttkenslitteratur upptäckte jag något som jag inte visste om. Redan 1972 hade Lyttkens gett 

ut det första av tre band av Den svenska kvinnans historia1. Det väckte mitt intresse.  Dessa 

böcker var den första kvinnohistoriken i Sverige. Det kan tyckas okunnigt av mig att inte 

känna till detta, men Lyttkens och hennes verk lyser med sin frånvaro i många 

litteraturhistorier och antologier. Bara i Kvinnornas litteraturhistoria (1983)2 har jag funnit ett 

kapitel som ägnats åt henne. Som historiker och romanförfattare var Lyttkens drivande i 

kvinnofrågan. Hennes tidigare romaner från 30-talet reflekterar över kvinnans problem i 

moderniteten.  Under den senare delen av sitt författarskap ägnade hon sig främst åt att skriva 

historiska romaner där kvinnans situation stod i centrum. I slutet av sitt liv skrev hon sina 

memoarer i sju delar, där hon beskriver utvecklingen från tidig barndom till den senare delen 

av sitt liv. Alice Lyttkens föddes 1897 och dog 1991, totalt gav hon ut ca 58 böcker.3 

                                                
1 I Svenska kvinnans historia ingår: Band 1, Kvinnan finner en följeslagare: den svenska kvinnans historia från 

forntid till 1700-tal, Band 2 Kvinnan börjar vakna: den svenska kvinnans historia från 1700 till Fredrika 

Bremer, Band 3 Kvinnan söker sin väg: den svenska kvinnans historia från liberalismen till vår tid. 
2 Carina Waern, Emanciperade romaner, Kvinnornas Litteraturhistoria Del 2/ 1900-talet, red. Ingrid Holmström 

& Ebba Witt-Brattström, (Stockholm 1983) 
3 I Vera Dettmans, Alice Lyttkens: En annoterad förteckning över ett författarskap 

Specialarbete/Bibliotekshögskolan, (Borås, 1976), presenteras Lyttkens enskilda verk t.o.m. 1975, vilka uppgick 

till 45 st. Från 1976 och framåt har jag funnit sex skönlitterära titlar plus sju stycken memoarer med den samlade 

titeln Leva om sitt liv. 
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Självbiografierna avslöjar hur hon levde i centrum av den svenska författareliten. Författare 

som Karin Boye, Vilhelm Moberg, Eyvind Jonsson med flera var flitiga besökare hemma hos 

familjen Lyttkens. Ofta hade författarna med sig sina egna familjer när de kom på besök.  

Alice Lyttkens, född Alice Cronquist, växte upp i en borgerlig läkarfamilj i Malmö. Tidigt 

fick hon följa med sin far på sjukbesök i de fattiga kvarteren. Hon kände sig inte alltid hemma 

i de borgerliga och ytliga miljöerna. Men trots att Alice umgicks mycket med 

arbetarförfattarna blev hon aldrig riktigt en av dem: ”Det skulle emellertid inte dröja längre 

förrän vi i umgänget med en del av dessa snillrika så kallade arbetar – eller proletärförfattare 

kom underfund med att vi inte hade lärt oss deras spelregler och att de inte ville eller kunde 

lära sig våra.” 4  Det verkar främst vara de manliga författarna som är skeptiska till henne. 

Möjligen vet de inte hur de ska förhålla sig till henne då hon både är en av dem – men likväl 

har annan ekonomisk ställning – och är sprungen ur en borgerlig klass och miljö. Det är ju 

den miljö som inspirerat flera av arbetarförfattarna när de skildrat klassorättvisor. Eyvind 

Jonsson kallade henne föraktfullt för ”välgörenhetstant”,5 när hon lånade ut pengar och gav 

sänglinne till hans fru Aase då paret Jonsson hade ont om pengar. Men Alice Lyttkens blev 

nära vän med den kvinnliga arbetarförfattaren Moa Martinson. I Kvinnornas litteraturhistoria 

(1983) tecknar Lyttkens ett varmt porträtt av vännen. Hon lyfter fram Moa Martinsons 

författarskap och vittnar om hur Moa blev förtalad av de andra manliga proletärförfattarna – 

undantaget var Ivar-Lo Johansson.6 Alice Lyttkens skapade och upprätthöll även en nära 

vänskap med nobelpristagaren Sigrid Undset som bodde hos familjen Lyttkens en månad 

under andra världskriget. 

 

Att Alice Lyttkens blev en inflytelserik och etablerad författare råder det ingen tvekan om.  

Hon satt med i styrelsen för Författarrådet och Pen-klubben. Så sent som 1986 var hon en av 

Bonniers förlags mest lönsamma författare, upplagesiffrorna är dock hemliga.7 Hon har själv 

dock avslöjat att den historiska romanen Lyckans tempel tryckes i 100.000 exemplar.8 

                                                
4 Alice Lyttkens, Trettiotalet – kastvindarnas tid (Stockholm 1979) s. 110 
5 Ibid. s. 137 
6 Alice Lyttkens, Moa Martionson, Kvinnornas Litteraturhistoria Del 2/ 1900-talet, red. Ingrid Holmström & 

Ebba Witt-Brattström, (Stockholm 1983)  s. 134 
7 Carin Waern, ”Alice Lyttkens: i samtal med Carina Waern”, Allt om böcker: 1986:1/2 s. 18 
8 Liv Bäckström, ”Alice Lyttkens kvinnokamp mest läst i Sverige”, Sia: 1991:5, s. 42-43 
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Sammanlagt utkom de historiska romanerna i nära 3 miljoner exemplar.9 Många av romanerna 

blev översatta till andra språk och gavs ut i Tyskland, Österrike, Ungern, Norge, Danmark och 

Finland.10 På 70-talet var Lyttkens böcker några av de mest utlånande på svenska biblioteks 

vuxenavdelningar med cirka 400 000 lån ut under ett år.11  

 

1.1 Syfte, metod och teori 

 

 I den här uppsatsen kommer jag att undersöka två av Alice Lyttkens samtidsromaner: Flykten 

från vardagen (1933) och - kommer inte till middagen (1934). Syftet är att analysera hur 

Lyttkens beskriver och problematiserar kvinnans roll och medvetenhet i dessa romaner som 

utspelar sig i det tidiga trettiotalets Sverige. Hur hanterar protagonisterna sina liv och 

livssituationer i de bägge romanerna? Vilka insikter får de och på vilket sätt? Hur agerar de? 

Bryter romanernas protagonister mot samtidens traditionella könsroller?  

 

Inspirerad av och med avstamp i Kristina Fjelkestams och Eva Heggestads forskning 

använder jag mig av Fjelkestams begrepp om den könskomplementära doxan12 i en närläsning 

av de bägge romanerna. Jag kommer att försöka besvara mina frågor genom att undersöka och 

analysera hur Lyttkens skildrar äktenskap, kärlek, moderskap, arbete och hur män och kvinnor 

gestaltas i de båda romanerna. Hela tiden med siktet inställt på hur romanerna följer denna 

doxa – men framförallt hur de bryter mot den och skapar alternativ till tidens rådande normer, 

för att på så vis förstå hur Lyttkens uppfattade kvinnans situation, möjligheter och hinder i 

tiden. Som en bakgrund till analysen ägnar jag ett avsnitt åt hur romanerna mottogs och hur 

det kan ha påverkat Lyttkens författarskap. Jag använder mig dessutom av del två av hennes 

memoarer med titeln Leva om sitt liv – Trettiotalet kastvindarnas tid som handlar om 

Lyttkens liv under den tid som romanerna skrevs.  

                                                
9 Eva Heggestad, ”I fiktionens och självbiografins gränslad” i Tidskrift för litteraturvetenskap: 2006:3-4 s. 104  
10 Alice Lyttkens, 1979, se exempelvis s.124 ff. s.173 och s. 198 
11 Dettman, s. 2 
12 Jag förklarar detta begrepp i avsnitt 1.1.2 
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1.1.1 Ett kvinnligt medvetande 

 

I närläsningen av romanerna har jag utgått ifrån att finna författarens ”kvinnliga medvetande”. 

Litteraturforskaren Pil Dahlerup menar att det finns ett särskilt kvinnomedvetande som skiljer 

sig från ett lika speciellt mansmedvetande. Därför hävdar hon att kvinnoforskningens primära 

objekt är att undersöka kvinnomedvetandet.13 Dahlerup menar att detta kvinnliga medvetande 

kommer fram när man undersöker hur kvinnor uppfattar sin samhälleliga situation och hur 

världen ter sig i deras medvetande. Det är inte nödvändigt att redogöra för hur kvinnans 

ställning i samhället objektivt ser ut vid en historisk tidpunkt, det är historikernas uppgift, 

utan det handlar om kvinnornas subjektiva upplevelser av världen. Dahlerup anser att 

skönlitteraturen och då framförallt episka förlopp som romaner är det mest lämpliga 

studiematerialet för att undersöka hur detta kvinnomedvetande har tagit sig uttryck.14 I denna 

relativt nya metod att undersöka ett kvinnligt medvetande finns en förhoppning att utöka den 

mänskliga medvetenhetens historia.  

 

Eftersom Lyttkens trettiotalsromaner kan klassas som realistiska och utspelas i den tid de är 

författade så menar jag att dessa romaner speglar och ger uttryck för hur Alice Lyttkens 

föreställer sig världen och människorna under den tid då romanerna författas, vilket indirekt 

är ett uttryck för en sorts kvinnlig medvetenhet – och erfarenhet. Heggestad visar i artikeln I 

fiktionen och självbiografins gränsland att det finns många likheter mellan Lyttkens 

memoarer och romaner. Vad som är självupplevt och vad som är fiktion är ibland svårt att se, 

men ett klart samband finns mellan Lyttkens egna erfarenheter och hennes diktade personer. 

Därför tycker jag att begreppet kvinnlig medvetenhet är särskilt relevant då det vittnar om 

egna erfarenheter. Jag bör dock förtydliga att jag inte definierar detta kvinnomedvetande som 

uttryck för något direkt verklighetsförankrat utan snarare kan man se det som att fiktionen får 

sin näring ur författarens erfarenheter. När fantasin, erfarenheter och ett kvinnligt medvetande 

befruktar varandra så kan kanske även nya representationer av kvinnan skapas? 

                                                
13 Pil Dahlerup, ”Metoder för kvinnotextforskning”, i Textanalys från könsrollssynpunkt, red Karin Westman 

Berg, (Lund 1976) s. 165 
14 Ibid. s.166-167 
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1.1.2 Den könskomplementära doxan 

 

Kristina Fjelkestam menar att det under mellankrigstiden fanns en etablerad generell syn på 

män och kvinnor som ”icke likställda utan komplementära”.15 Detta kallar hon den 

könskomplementära doxan och hon förklarar begreppet så här: 

 

Könskomplementariatet är en tidig modern företeelse som á la Rousseau tänker sig relationen 

mellan könen i form av asymmetri. Asymmetrin, eller isärhållandet, innefattar i allmänhet en 

hierarkisering som bygger på exploatering av vad som i tiden betraktas som biologiska 

olikheter. Motsatstänkandet antingen-eller ställer Mannen i det positivt laddade ledet och 

Kvinnan i det negativa, liksom i begreppsapparaten aktiv–passiv, tanke–känsla, själ–kropp, 

kultur–natur. (Ibid. s. 29) 

 

Fjelkestam menar att representationer kan karaktäriseras som något självmotsägande, något 

paradoxalt, eftersom de även skapar uttryck och föreställningar som de påstår sig endast 

beskriva. Det är denna ”paradox” som Fjelkestam har använt som en ”metodisk språngbräda” 

då hon har lyft fram ”sprickor” och ”motsättningar” i de litterära texterna.16 På så sätt blir den 

könskomplementära doxan en kompass i hennes analys av representationer. Dels visar hon på 

samtidsromaner som bekräftar denna doxa, men framförallt visar hon var man kan hitta 

representationer – där gällande normer förskjuts och som därför tar ett steg ifrån denna 

könskomplementariatets doxa. I sådana representationer ligger en emancipatorisk potential: 

”De kvinnliga författarna under mellankrigstiden kunde alltså med sina litterära texter 

ifrågasätta och dekonstruera normsystemen och skapa egna alternativ och egna 

skapelseberättelser. Därmed kunde innebörden av kvinnlighet förändras och i förlängningen 

skapa en ny subjektivitet.”17 

 

                                                
15 Kristina Fjelkestam, Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer (diss. Stockholm/Stehag 2006) 

s. 34 
16 Ibid. s. 29 
17 Ibid. s. 37 
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1.2 Tidigare forskning 

 

Bland akademiska texter behandlar Kristina Fjelkestams doktorsavhandling Ungkarlsflickor, 

kamrathustrur och manhaftiga lesbianer kortfattat några av Lyttkens samtidsromaner 

tillsammans med flera andra verk av kvinnliga författare skrivna under mellankrigsåren. 

Samtliga verk som undersöks har en kvinnlig protagonist och en handling som utspelar sig i 

samtiden. Syftet är att analysera tidens representation av kvinnan, kvinnor och kvinnlighet.  

Eva Heggestad har publicerat två artiklar om Lyttkens. I den ena, Alice Lyttkens och det 

kluvna trettiotalet (2006), undersöker Heggestad Lyttkens litterära bidrag till 1930-talets 

debatt om kvinnans position i familjen och i samhället. Artikeln refererar till Fjelkestams 

avhandling och den visar hur Lyttkens tre första romaner: Synkoper (1932), Flykten från 

vardagen (1933) och …Kommer inte till middagen (1934) presenterar olika lösningar till den 

samtida kvinnans svåra val mellan  äktenskap, sexualitet, moderskap och karriär. Heggestad 

menar att i Synkoper ses äktenskapet som en säker sfär där både moderskap och sexualitet har 

sin givna plats. I Flykten från vardagen blir moderskapet realiserat utanför äktenskapet och i 

… Kommer inte till middagen överger protagonisten både äktenskapet och moderskapet till 

för lönearbetet. I den andra artikeln av Heggestad I fiktionens och självbiografins gränsland. 

Alice Lyttkens trilogi om Catrin Jennick (2006) dras slutsatsen att: 

 

Triologin om Catrin Jennick framstår som en hybrid, en skapelse där den höga litteraturen möter 

den låga och där det självbiografiska blandas med ren fiktion. Med berättelsen om Catrin 

Jennick placerar sig Alice Lyttkens med andra ord i ett genremässigt gränsland, där hon både 

blickar bakåt mot författarskapets första fas och föregriper det framtida memoarskrivandet. 

Genom att återbruka såväl den tidigare fiktionen och att använda sig av egna erfarenheter, söker 

hon sist men inte minst att skänka status åt den goda underhållningsromanen samtidigt som hon 

söker befästa och auktorisera sin egen position som författare.18  

 

Heggestad arbetar just nu med en bok om Alice Lyttkens trettiotal, men den är ännu inte 

publicerad. 

                                                
18 Eva Heggestad, “I fiktionens och självbiografins gränsland Alice Lyttkens triologi om Catrin Jennick”, 2006, 

s. 119 
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1.3  Kritik och mottagande 

 

Att Alice Lyttkens var populär bland sina läsare är uppenbart. Kritiken i pressen var dock 

delad. Eva Heggestad avslutar artikeln Alice Lyttkens och det kluvna trettiotalet med att 

reflektera kring recensionerna. Hon menar att Synkoper, Flykten från vardagen och - kommer 

inte till middagen fick både positiv och negativ kritik. Hon visar även att kritikernas åsikter 

skilde sig mellan könen, där de kvinnliga kritikerna dömde Lyttkens främst för hennes 

litterära brister. De manliga kritikerna var mer upptagna av hennes ideologiska eller moraliska 

ståndpunkter och mottog dessa romaner med antingen ironi eller uppskattning.19 Heggestad 

menar att de manliga recensenterna bedömde  - kommer inte  till middagen betydligt mildare 

än de kvinnliga. Dessutom lovordade de henne för att inte utmåla mannen som boven i 

dramat.20 Detta kommer jag att återkomma till i analysen. 

Det som är intressant med Alice Lyttkens är att hon är ny och modern i tanken i början av sitt 

författarskap. Detta hindrar dock inte att man kan hålla med Vera von Kræmer i hennes 

recension av Flykten från vardagen där hon tycker att ”persongalleriet är schablonmässigt 

tecknat”21. Att Lyttkens schabloner eller ”arketyper” dock fungerar, tror jag har sin förklaring 

i att läsarna känner sig hemma bland de diktade personerna. Hennes prosa liknar ofta 

veckotidningsspråket som exempelvis finns i Allers succéromaner och i Sigge Starks romaner 

som var lika folkligt populära som Lyttkens romaner.22 Kristina Fjelkestam tar Sigge Starks 

romaner som exempel på det hon kallar för ”äktenskapsromaner”. Fjelkestam menar att dessa 

                                                
19  Eva Heggestad, ”Alice Lyttkens och det kluvna trettiotalet”, i I görningen Aktuell vetenskaplig forskning 1, 

red Martha Blomqvist  (Uppsala 2006) s. 52-54 
20 Ibid. 
21 Ibid. s. 47 Där refererar Heggestad till en recension i Socialdemokraten (1933-11-13) 
22 Lisbeth Larsson, En annan historia Om kvinnors läsning och svensk veckopress (Stockholm/Stehag 1989) s. 

27. Larsson skriver där så här om läsvanor: ”Ur den statliga litteraturutredningens läsvaneundersökning från 

början av 1970-talets framgår det att kvinnor ägnar dubbelt så mycket tid som män åt att läsa veckopress och 

skönlitteratur. När män föredrar kioskdeckare och tecknade serier så kvinnor väljer kvinnor kärleksberättelser av 

allehanda slag; allra helst Allers succéroman, Sigge Stark och Alice Lyttkens.”  
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äktenskapsromaner handlar mer om att anpassa sig till en kvinnlig könskomplementaritet, där 

”intrigens motor och mål är den kvinnliga huvudpersonens ingående i det äkta ståndet.”23  

Jag menar att skillnaden mellan dessa ”äktenskapsromaner” och Alice Lyttkens verk är att 

Lyttkens hade ett annat ideologiskt syfte. Hon har en bestämd avsikt med protagonisterna i 

sina berättelser. Hon var även stolt över att skriva underhållande. Hon såg ingen konflikt 

mellan det lättillgängliga och det meningsfulla. Alice Lyttkens hävdar nämligen själv två 

saker som är värda att lägga märke till. Dels att hennes böcker är tendensromaner, med vilka 

hon för ut ett feministiskt budskap. Dels är detta svårt, dvs. en konst, att skriva 

underhållningslitteratur och inte lätt som många recensenter hävdat.24  

Ebba Witt-Brattström menar i The New Woman and the Aesthetic Opening att modernismen 

som ideologi har kännetecknats av ett motstånd till biografisk, narrativ, och mimetisk konst.25 

Den modernistiska ideologin skydde representationer av verkligheten, och föredrog istället 

illusionen om det autonoma konstverket. Detta motstånd till realistisk gestaltning av 

erfarenheter placerade många kvinnliga författare i marginalen av modernismen då deras 

romaner inte passade in i denna kategorisering. De alltför strikta modernistiska definitionerna 

av olika epoker och genrer bidrog till att identifiera kvinnor med masskultur. 26  

När Lyttkens utsattes för kritik för sina litterära brister så kan man fråga sig om hon inte blev 

ett offer för generalisering – på samma sätt som andra kvinnliga författare oftare än män blev 

generaliserade utifrån sin könsidentitet och den modernistiska dogmen. När Lyttkens inte sågs 

som en egen och udda röst i debatten om kvinnans rätt till eget liv och självständighet så tror 

jag att hon blev genregeneraliserad. Det är kanske förklaringen till att Lyttkens 30-

talsromaner blir i hopkopplande med bland annat författare som Sigge Stark. Detta görs 

exempelvis i artikeln Erotik, Etik och Emancipation. Om 1920-talets nya kvinna. Marika 

Stjernstedt och emancipationsromanen. Artikelförfattarna hävdar att: 

”Emancipationsromanens nya projekt stupar ofta litterärt på den idealisering det innebar att 

                                                
23 Fjelkestam s. 40 
24 Waern, 1983, s. 155 
25 Ebba Witt-Brattström, “Introduction: The New Woman Specter in Modernist Aesthetics”, i The New Women 

and the Aesthetic Opening Unlocking Gender in Twentieth-Century Texts red. Ebba Witt-Brattström (Södertörns 

högskola, Huddinge 2004) s. 1-2 
26 Ibid. 
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förena en realistisk skildring av en modern yrkeskvinnas liv med ett romantiskt lyckligt 

slut.”27 Det är svårt att hålla med i den generaliseringen om det lyckliga romantiska slutet 

särskilt när det gäller romanerna Flykten från vardagen och - kommer inte till middagen, 

eftersom romanerna till skillnad från exempelvis Sigge Starks romaner snarare 

problematiserar äktenskapet än romantiserar det, vilket jag kommer att visa i analysen.  

 

Hur Lyttkens uppfattade kritiken av de romaner hon skrev, och vad en del kritiker skrev kan 

man läsa om i hennes memoarer.  Lyttkens blev framför allt sårad av de kvinnliga kritkernas 

recensioner (vilket även Heggestad påpekar).  Lyttkens ansåg att Elin Brandell, Vera von 

Kræmer och Märta Lindkvist var särskilt hårda i sin kritik till Flykten från vardagen. De 

skrev att Lyttkens var ”vulgär”, hade ”dålig ton” och att ”det finns ingen mening i att begära 

mer av förf. än det hon är i stånd till att ge, nämligen rappa bilder av ett något anstucket 

överklassliv.” Lyttkens kände sig missförstådd: ”Av dessa tre damers angrepp kan man dra 

åtskilliga slutsatser, antingen hade de mord i sinnet eller också förstod de inte att ’Flykten från 

vardagen’ allt igenom är ett fränt angrepp på det som Brandell kallar ett ’anstucket 

överklassliv’.” 28Hon skriver att hon blev förvirrad av romanernas långt ifrån enhetliga 

mottagande; främst var det kanske den fräna kritiken som fick henne att tvivla på sitt 

författarskap: ”Dessa motsägelser kan skapa misstro mot den egna förmågan och en djup olust 

att fortsätta. Taggarna sitter kvar årtionde efter årtionde.”29 

 

Pil Dahlerup skriver att värderingskriterier bland ledande kritiker kan påverka författarna i 

själva skrivsituationen. Bland skilda texttyper är det i stort sett bara de litterära och 

vetenskapliga som anmäls (t ex inte veckotidningar och kiosklitteratur). En ledande 

litteraturkritikers goda vilja kunde naturligtvis vara en oerhörd inspiration,30 eller tvärtom:  

 

                                                
27 Margaretha Fahlgren, m.fl., ”Erotik, Etik och Emancipation. Om 1920-talets nya kvinna. Marika Stjernstedt 

och emancipationsromanen” i Nordisk Kvinnolitteraturhistoria band 3, Vida världen 1900-1960, red. Elisabeth 

Møller Jensen & Ebba Witt-Brattström (Höganäs 1996) s. 378 
28 Alice Lyttkens, 1979, s.84-85 
29 Ibid. s.85 
30 Dahlerup s. 180 
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Det speciellt kvinnliga problemet i detta sammanhang är att det nog har existerat enstaka 

kvinnliga litteraturkritiker, men ingen som samtidigt var solidarisk med kvinnorörelsen och högt 

uppskattad inom den litterära institutionen. Kvinnliga författare har inte haft samma möjlighet 

att ”slås” upp på sina egna premisser som manliga. Detta för oss in på den svåra frågan om 

gällande estetiska kriterier är allmängiltiga eller om de bara är ett uttryck för den härskande 

klassens och det härskande könets smak. (ibid. 180-181) 

 

Dahlerup menar att en aspekt på denna problematik framträder i de fall då en kvinnlig 

författare har börjat sin författarbana med att skriva kvinnoromaner i samtidsmiljö och sedan 

övergått till att skriva historiska släktromaner. Som exempel nämner Dahlerup författare som 

Amalie Skram, Sigrid Undset och Thit Jensen.31 Även Lyttkens kom att överge 

samtidslitteraturen för att istället skriva historiska romaner. Anledningen kan vara, som 

Dahlerup poängterar, att Lyttkens fick denna senare del av sitt författarskap högre värderat av 

ledande litteraturkritiker. En av dessa kritiker var Bo Bergman.32 Detta skulle kunna vara 

exempel på kritikens styrande makt – och man kan undra om inte Alice Lyttkens hade fortsatt 

att skriva om samtidens komplikationer om kritiken hade varit mera positiv och homogen. I 

slutet av 70-talet reflekterar hon över saken: 

 

Inte förrän på sista tiden har jag läst mina trettiotalsromaner igen. Jag måste tillstå att det först 

tog emot och jag gick till verket med förvissningen om att jag måste skämmas. I början av 

läsningen var jag medveten om att det var skrivet av mig fastän jag glömt de flesta detaljer. Ju 

längre jag kom, desto tydligare sattes min medverkan ur spel. Eftersom det har gått så lång tid 

vågar jag säga att de var värda de goda recensioner de fick och blev verkligt orättvist 

behandlade av mina vedersakare.33 

 

 

 

 

 

                                                
31 Ibid. s. 181 
32 Waern, 1983, s. 152-153 
33 Alice Lyttkens, 1979, s. 86 
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1.4 Handling 

 

För att underlätta förståelsen av analysen presenterar jag här kortfattad handlingen i - kommer 

inte till middagen och Flykten från vardagen: 

Flykten från vardagen 

Lyttkens presenterar sin hjältinna som Eva Böge, 24 år, lundensiska, med rund ”lekamen” och 

inte så värst tilldragande utseende. När man läser boken blir det tydligt hur Eva Böge är 

fångad av samtidens idéer om skönhet, och att hon är fixerad av detta vad som är fult eller 

skönt. Hon granskar sig själv utifrån den mallen. Granskningen faller inte till hennes fördel. 

Att hon är ung, familjen rik och fadern ryktbar, och att hon själv är nyutexaminerad lärare kan 

inte kompensera denna brist på "yttre skönhet". Hon låter sig sol-och-våras av läkarstudenten 

Olof, som är mera förälskad i hennes fars framgångar och de utsikter som detta skapar för 

hans egen del, än i Eva. När Eva kommer till insikt om hans svek, som inte minst handlar om 

att han givit sken av fruktsamhet trots att han är steril, så begär hon skilsmässa. Att bli mor 

var den högsta önskan hon hade. Och han visste det. Fortsättningen av romanen handlar om 

hur Eva Böge väljer att skaffa barn och att vara ensam om sitt barn – med den bestämda 

föresatsen att barnafadern ska hållas anonym. Hon genomför sin plan – dock inte utan 

komplikationer.  

 

- kommer inte till middagen 

Läkaren Inga Reiller är 32 år. Tillsammans med den erkände professor Gärdin utgör Inga ett 

forskarteam.  Inga blir passionerat förälskad i en ung arkitekt, Gösta, och väljer att snabbt 

gifta sig med honom. Snart visar det sig att maken är oförstående inför Ingas arbete som 

också är hennes stora intresse. Han är föga intresserad av hennes forskning och ogillar de 

nätter hon har läkarjour. Efter ett missfall väljer hon att flytta med maken från Stockholm till 

en småstad. Där – invävd i ett nät av unkna moderskrav och med utfästelsen att bli 

stadsarkitekt tycker mannen att livet börjar bli som han vill ha det. Men Inga vantrivs. 

Småstaden har inte ens befolkningsunderlag för att hon ska kunna starta och hålla igång en 

egen läkarpraktik. Hon vantrivs i hemmafrurollen och i dammiga gammaldags förväntningar 

på vad hon ska prestera som husmor. De samtal hon försöker föra med sin man når inte den 
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nivå hon hade hoppats. Visst är han förälskad i henne, men likväl mycket naiv, modersbunden 

och helt fri från den syn på yrkesarbetets och livets allvar som Inga har. Inga väljer 

skilsmässan. Hon återvänder till yrket, till forskningen, och till ett stipendium som Gärdin 

tipsar henne om. Kvar finns ett bittert minne av förälskelsens sötma. Hon lämnar småstadens 

instängdhet för Berlin. 

1.5 Analys  

1.5.1 Det narrativa anslaget 

 

I både - kommer inte till middagen och Flykten från vardagen distanserar sig inte 

berättarrösten från protagonisterna, den är subjektiv och flyter ofta ihop och identifierar sig 

med dem. Det är berättarrösten som visar protagonisternas inre tankar och utveckling och som 

för händelseutvecklingen framåt, både i det yttre och inre skeendet. Att protagonisterna har 

berättarröstens fulla sympati råder det ingen tvekan om.  

 I början av de bägge romanerna låter Lyttkens läsaren förstå premisserna för Inga och Evas 

levnadsvillkor. Berättarrösten beskriver Eva på första sidan i Flykten från vardagen, när hon 

promenerar längst Stockholms gator: 

 

Inte för att någon la märke till henne, men hon gick hastigt och tätt intill husväggen som om hon 

ville gömma sig och kände sig besvärad för de mötandes eventuella blickar. Hon hade fått för 

vana att gå fort, litet framåtböjd och med blicken riktad mot gatan, ständigt pinad av att behöva 

skämmas för sin lilla runda lekamen och sitt inte så värst tilldragande ansikte.34  

Att Eva inte är veckotidningsvacker understryker berättaren när hon möter sin vän Astrid på 

gatan: ”Plötsligt hejdades hon av en annan ung flicka – hennes fullständiga kontrast – en 

smärt och elegant företeelse med ljust hår och så djärvt målade läppar att de tydligt skvallrade 

om att hon var till för att beundras” (s. 8) Berättarrösten beskriver en värld där yttre skönhet – 

själva skenet av skönhet – tillskrivs synnerligen stor betydelse. Eva inte bara påverkas av det, 

hon formas av det. I hennes egen föreställningsvärld finns det egentligen inget som kan 

                                                
34 Alice Lyttkens, Flykten från vardagen, (Stockholm 1933) s. 7. I fortsättningen kommer jag att placera 

sidhänvisning till detta verk i den löpande texten. 
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uppväga denna brist på traditionella skönhetskriterier. Inte social rang, inte akademisk 

examen, nej ingenting. Att Eva själv inte motsvarar konventionella skönhetskrav är och 

förblir därför lika grundläggande både i berättarröstens framställning som i Evas tankar och i 

beteende genom hela romanen:  

 

Om hon bara kunnat komma bort ifrån den gnagande och förnedrande skamkänsla över att vara 

så otymplig och ömklig. Hon gick alltid med en molande känsla av att alla föraktade henne och 

ansåg att hennes värde även som människa var mindre tack vare hennes fulhet. Ingen räknade 

henne som en med kön och vanliga känslor utrustad varelse. Inte ens kvinnorna. (s. 21) 

Det fula ställs i kontrast till det vackra och värdefulla. Det vackra är det riktigt kvinnliga – det 

fula är okvinnligt. Lyttkens berättar om ett samhälle där utseende spelar en stor roll i frågan 

om framtida lycka, det vill säga den sociala och kulturella betydelsen av att träffa rätt man.  

I det första kapitlet i - kommer inte till middagen beskriver berättarrösten Ingas kollega, 

gynekolog Östbergs, syn på kvinnan och på Inga: ”Östberg tillhörde den sort av 

kvinnoföraktare, som trots hånfulla ord och avvisande åthävor villigt tar emot de små 

glädjeämnen, kvinnan har att bjuda. Men som jämlike kunde han inte att förmå att betrakta 

henne.”35 Berättaren pekar ut Östberg som en representant för de i tiden vanliga åsikterna om 

kvinnan. Exemplet visar hur dessa åsikter var etablerade, men berättaren tar ställning genom 

att ge Östberg epitetet ”kvinnoföraktare”. Inga ställs på så vis som kvinna i motsats till 

männen, vilket även Heggestad framhäver: ”Trots sin läkarrock framstår Inga Reiller alltså i 

högsta grad som representant för sitt kön”36 

I dessa tidiga anslag introducerar berättarrösten en medveten feministisk kritisk insyn i hur 

både Eva och Inga lever i en värld där den könskomplementära doxan råder.  Evas problem är 

att hon inte är tillräckligt vacker för att respekteras som kvinna. Inga ses inte som en jämlike 

eftersom hon rätt och slätt är en kvinna. Läsaren får via berättarrösten en presentation av de 

problem som protagonisterna ställs inför.  

                                                
35 Alice Lyttkens, - kommer inte till middagen, (Stockholm 1940) s.13. I fortsättningen kommer jag att placera 

sidhänvisningar till detta verk i den löpande texten. 
36 Heggestad, Alice Lyttkens och det kluvna tretiotalet, 2006 s. 43 
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1.5.2 Äktenskap och kärlek 

 

 I Flykten från vardagen är det Evas blivande man Olof som är den aktivt drivande till 

giftermål. Eftersom Eva anses som ”ful” av både sig själv och andra så är det naturligt för 

henne att vara tacksam för att kunna ta emot mannens aktiva kärlek. Evas svaga 

självförtroende blir avgörande när hon bestämmer sig för att gifta sig med Olof: 

 

Hon försökte i minnet framkalla hans tonfall och hon såg så tydligt bilden av hans vackra 

ansikte, hans blå ögon och den stora fylliga munnen. Hon var älskad av en stark, sund man! Vad 

kunde och ville hon mer begära? Livet var ändå skönt och vad hon var tacksam för att få 

uppleva all denna lycka. (s. 63) 

 

Egentligen så är det ingen djupare kärlek Eva känner till Olof, utan mer ett fysiskt begär och 

längtan efter kärlek. Hon tror att det är hans egenskap som blivande äkta man som kan bota 

hennes dåliga självförtroende, och på så sätt göra henne lycklig: 

 

Det var något som tvingade henne och det fanns helt enkelt inget val. Detta var hennes 

lyckomöjlighet – kanske den enda livet skulle erbjuda. 

 Hon var dessutom övertygad om att hon i äktenskapet skulle få mer tro på sig själv. Hon tyckte 

redan att den pinande mindervärdighetskänslan och blygseln släppt sitt fasta grepp, och hon 

trodde att när hon helt blivit dem kvitt skulle hon också få förmågan att ta tillvara på andra 

möjligheter. Nu hade hon äntligen blivit jämställd med andra kvinnor, nu fick även hon lite 

ömhet, några vänliga ord och hjälp och stöd i tron på sig själv.  

 Och när hon så fick barn, det hon längtade efter mest av allt, skulle hennes liv bli fullkomnat. 

Då skulle alla sorger dra härnad mot henne, då skulle hon ha vuxit sig stark nog att besegra vad 

som helst. Då skulle livet bli vad hon drömt. (s. 68) 

 

Att Olof inte är kär i henne får läsaren via berättarrösten reda på från början. Han beskrivs 

som en sol-och-vårare, en medioker man som ser sin väg till framgång och pengar via Eva 

och hennes far: ”Men sedan han börjat med sina täta promenader med Eva Böge kom han 

ännu tydligare än förut underfund med att han ägde ännu ett värde: han var man. Och detta 

värde kunde kanske utbytas mot lämpliga varor.” (s. 61) Berättarrösten betonar hur Olof 

utnyttjar Evas ”fulhet” och dåliga självförtroende. Han ser Eva som ett medel som ska hjälpa 

honom i hans karriär, han tillskriver henne inget eget värde. Han ser henne inte ens som ett 
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erotiskt objekt då han avfärdar Evas sexuella begär. Eva ”skämdes. Inte därför att hon velat 

bli hans utan därför att han kört iväg henne.” (s. 58) Vilket tär på hennes självbild: ”Jag måste 

vara sällsynt omöjlig när inte en karl tar ett så lysande tillfälle i akt…” (s. 59)  

Trots det bestämmer sig Eva för att ”tacka” ja till Olofs frieri. Men hon blir varnad av sin far, 

professor Böge: 

 

En kvinna i vår tid bör vara stark nog att reda sig utan äktenskapliga band. Det är ändå 

modern som bär det verkliga ansvaret, hon uppfostrar barnen och kan i allmänhet även försörja 

dem. Börja med barnet och fortsätt sedan om du vill med äktenskapet. Men överväg noga innan 

du väljer far åt ditt barn 

 – Det är viktigare än något annat… (s. 64) 

Det är Evas far som går in i rollen som skeptiker till den könskomplementära doxan. Det är 

han som får representera ett medvetande om konsekvenserna av tidens normer. 

När Eva upptäcker att Olof inte gift sig av kärlek, inte vill ha något samliv och dessutom 

avslöjar att han är steril så begär hon skilsmässa. Hon gör som hennes far först föreslog, hon 

väljer att skaffa barn och ta hand om det ensam. Hon ber sin vän Arne Grabe att göra henne 

med barn. Berättaren beskriver Evas andra möte med Arne, och ger en antydan om att Eva 

blir förälskad i Arne eftersom han är den enda man som verkligen lyssnar på henne: ”Orden 

hade flödat över hennes läppar och hon tyckte att Arne Grabe på ett underligt vis hade givit 

dem fart och hjälp.” (s. 143) Men att gifta sig med Arne Grabe, är en omöjlighet för Eva. Inte 

kunde hon kräva något sådant av honom, sådan var inte deras överenskommelse. Arne är inte 

den sortens man som vill eller kan binda sig. Även om hon hyser sådana förhoppningar när de 

efter en tid efter barnets födelse börjar umgås tillsammans med barnet: ”Varför bad inte Arne 

henne att bli hans? Det borde vara det naturligaste i världen. Tänkte han inte alls eller levde 

han bara i nuet…” (s. 302) Även Arne, som Lyttkens har valt att göra till en modern konstnär, 

vänder sig emot Evas yttre ”fulhet”. Detta yttre tillkortakommande i kombination med Arnes 

rastlöshet och flyktighet omöjliggör ett bestående och tillitsfullt kärleksförhållande mellan 

dem.   

I -kommer inte till middagen råder professor Gärdin Inga i berättelsens början att välja mellan 

äktenskapet eller arbetet. Att kunna kombinera dem båda ter sig som en omöjlighet för honom 

själv. Och inte mindre svårt eller helt omöjligt, måste valet bli för en kvinna, anser han: 
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De flesta äkta män ur den borgerliga klassen är fordrande. Som bekant är männen mer 

konservativa än kvinnorna, och de håller envist fast vid en massa sedvänjor inom äktenskapet 

och hemmet, som en hårt arbetande kvinna inte har möjlighet att uppfylla. De borgerliga 

äktenskapen har långt kvar innan de blir tidsenliga. (s. 27) 

Lyttkens låter även här en man vara den insiktsfulle. Det är Gärdin som förklarar att den 

könskomplementära doxan fortfarande är gällande. Inga går dock in i äktenskapet med större 

betänkligheter än Eva. Hon berättar för Gärdin om hur hon tidigare hade tänkt kring 

äktenskap och kärlek: ”För vart år som gick tog det beslutet allt fastare form: för att kunna 

göra något helt av mitt liv ville jag för alltid avstå ifrån den [kärleken].” (s. 23) Men innerst 

inne vill Inga gifta sig för att hon inte vill avstå från kärleken i livet, hon tror på att det ska gå 

att kombinera både arbete och äktenskap. Hon vill inte längre leva i den kompromissen att 

hon bara kan ha ett arbete och inget äktenskap. ”– Jag gifter mig ju för att slippa kompromissa 

– just för att jag avskyr halvmesyrer…” (s. 29) Hon tror på den nya tidens kamratäktenskap 

och motiverar sitt beslut att gifta sig: ”Men de flesta arbetande kvinnor som gifter sig skaffar 

inga barn och deras äktenskap bygges på nyare principer. Var och en av makarna sköter sitt, 

var och en har ju sina inkomster, förfogar över dem etcetera. De flyttar rätt och slätt ihop. 

Därmed punkt.” (s. 28) 

 

 Det framkommer senare att hon faktiskt har kommit överens med mannen Gösta om hur 

deras äktenskap ska se ut: ”tillsvidare skulle det vara ett barnlöst kamratäktenskap, där var 

och en på samma sätt som hitintills skulle sköta sitt arbete och ekonomi.” (s. 49) Men det 

visar sig att Gösta inte verkar ta denna överenskommelse på allvar: ”– Älskade dumsnut, 

avbröt han henne, vad du är snusförnuftig och söt när du håller på sådär.” (s. 49) Inga tvingas 

till ett allt större kompromissande än tidigare.  När Gösta får ett nytt arbete i småstaden tar 

han förgivet att Inga ska flytta med honom och lämna sin forskarkarriär. När Inga börjar 

förstå att det är omöjligt för henne att både kunna ha ett yrkesliv och ett äktenskap ställs 

kärleken på hårt prov, berättarrösten avslöjar Ingas uppgivenhet:  

 

Så fort tanken snuddade vid framtiden kände hon sig ännu mer förtvivlad än förut. Hon var 

medveten om att hon en dag måste fatta ett svårt avgörande. Då måste något som blivit en del av 

henne själv offras: Gösta eller vetenskapen. Hon vågade inte ens tänka på den stunden.(s. 82)  
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Inga ser ingen annan utväg än att aktivt välja, vetenskapen eller Gösta. Men hon skjuter 

tanken ifrån sig. Hon fortsätter att arbeta och tillmötesgå Gösta i hans framtidsplaner. Inga 

blir sedan gravid och klarar inte längre av att kombinera det tidskrävande arbetet och makens 

krav på närvaro och engagemang. Hon får missfall och kollapsar av något som man idag 

skulle kalla för utbrändhet. Inga kan inte låta bli att fundera i sjuksängen: 

 

Hade det till sist gått så långt, att äktenskapet blivit den institution, som i vårt moderna samhälle 

förlorat sitt existensberättigande? En föråldrad tradition, som förfuskar det gamla 

moralbegreppet? Som uteslutande uppställer svårigheter i mänskans kamp att nå lyckan? (s. 

208) 

Här för Lyttkens en kritisk diskussion om äktenskapet. Under rådande normer var det svårt 

för en kvinna att kunna förverkliga sig själv genom ett eget arbete, när kvinnan tvingas bära 

det största ansvaret för äktenskap och familj. Inga börjar tro på att Gärdin har rätt om den 

omöjliga kombinationen äktenskap och arbete. Inga resignerar. Hon ser egentligen inget val 

längre. Det finns ingen möjlighet för henne att fortsätta arbeta som tidigare, då hon som gift 

förutsätts att vara till för mannen och att föda barn. Här framkommer den tidens normer 

tydligt, ”I enlighet med könskomplementära mönster utgör den äktenskapliga institutionen en 

slags byteshandel mellan makarna där mannens arbetsinkomster läggs i samma skål som 

kvinnans reproduktiva förmåga.”37 Berättarrösten framhåller dock att det är med vemod och 

förtvivlan som Inga lämnar sitt arbete: ”Om man påstår att Inga längtade efter uppbrottet från 

Stockholm, skulle man göra sig skyldig till en grov osanning.” (s.220) 

 

 I småstaden inser Inga att både Gösta och hon kommer att bli olyckliga i ett äktenskap där 

hon måste uppfylla hans önskan om att bli hemmafru. Gösta visar sig oförstående inför Inga 

som vill kunna fortsätta med sin forskning och behålla sin yrkesidentitet. ”– Men Inga, förstår 

du inte vilket uppmanande av egoismen det skulle vara om alla resonerade som du?” (s. 278). 

Detta är inte normen i hans värld, där han, hans släkt och framför allt hans mor ser det 

traditionella äktenskapet som det bästa: Gösta representerar på så sätt mannen som lever i den 

könskomplementära doxan, utan att se eller reflektera över denna norm. Göstas oförmåga att 

                                                
37 Fjelkestam s. 147 
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förstå att han också måste kompromissa, är det som till slut får Inga att lämna honom. Att han 

inte ser till hennes behov gör att hon tycker att han är omogen och saknar en ”djupare” kärlek 

till henne. ”– Inte gör du mycket besvär för att visa att du älskar mig, slöt hans lilla klagolåt. 

O, den dumme pojken, förstod han då inte hur mycket hon redan försummat för hans skull!” 

(s. 71) Men valet att lämna Gösta blir inte lätt eftersom Inga på sätt och vis fortfarande älskar 

honom. Inga ser dock ingen annan lösning, då en framtid som hemmafru skulle utplåna 

hennes identitet som läkare och unik person: 

 

Ville hon i själva verket lämna honom? Älskade hon inte honom lika innerligt varmt som förr? 

Å, visst gjorde hon det och ville helst stanna kvar…  

– Säg, älsklingsblomma, inte vill du lämna mig? Har du inte varit lycklig?  

– Uppriktigt sagt inte här, svarade hon med svårighet. Jag fyller ingen uppgift, utan är bara i 

vägen, lite utskrattad, lite misslyckad och framförallt bara ett påhäng på dig…  Jag måste ut 

i arbete igen, det är ett livsvillkor för mig. Varje människa bör se till att göra det bästa 

möjliga av sina förutsättningar, men jag har så små förutsättningar att göra dig lycklig. (s. 

278) 

 

Slutet blir därför inte helt lyckligt. Inga ser ingen annan utväg än att lämna äktenskapet trots 

att hon fortfarande älskar Gösta. Heggestad drar slutsatsen: ”Än tycks tiden alltså inte mogen 

för att både kroppen och själen ska få sitt.”38 I stället för ett kamratäktenskap övergår det till 

ett kompromissäktenskap, där endast Inga pressas till eftergifter. Som Fjelkestam menar är det 

rimligt att tala om ett misslyckande vad gäller kamratäktenskapets kompromiss.39  

De båda protagonisterna i Flykten från vardagen och i - kommer inte till middagen bryter mot 

tidens normer. Båda väljer att lämna sina äktenskap och Eva skaffar dessutom barn på egen 

hand. Intressant är att det i båda romanerna finns speciella män – i ena fallet fadern i det andra 

en kollega – som ger de bägge kvinnorna kurage att träffa sina egna val utifrån sina inre 

övertygelser. Med andra ord kan man säga att männens stöd och deras uppmuntran att agera 

okonventionellt (icke traditionellt kvinnligt) ligger både i och utanför doxan. Det som ligger i 

                                                
38 Eva Heggestad, Alice Lyttkens och det kluvna 30-talet, 2006, s. 45 
39 Fjelkestam s.137 
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själva doxan är att det är män i romanerna som är aktiva (talande) och kvinnorna lyssnar på ett 

kvinnligt konventionellt vis för att sedan följa deras råd. Det som ligger utanför doxan eller i 

meningsförskjutningen som pågår i doxan och som är en potential till 

emancipationsförändringar – är det faktum att de kvinnliga protagonisterna faktiskt bryter mot 

normen när de följer Gärdins respektive Böges råd som går emot tidens doxa. Att det är män 

som uppmanar dem att tro och lyssna på sig själva, gör det kvinnliga medvetandet paradoxalt. 

Varför har Lyttkens gjort dessa män till företrädare för dessa åsikter? Varför behövs det män 

för att legitimera att protagonisterna bryter mot den könskomplementära doxan? Kanske för 

att på så vis göra romanerna mer trovärdiga därför att läsarna möjligen var vana vid att 

mannens åsikter vägde tyngre, vilket är förenligt med den könskomplementära doxan. Att det 

är en erfarenhet från Lyttkens eget liv är klart. Där är den äkta maken Yngve Lyttkens som 

talar Alice Lyttkens till rätta. Och som hon lyssnar till: 

 

Yngve hade från början av vårt äktenskap på sitt nästan omärkliga sätt försökt påverka mig till 

frigörelse från vad andra människor tänker och tycker, inte minst släkten. Med släktens benägna 

bistånd började äntligen frigörelsen ta fast form hos mig. Som Yngve redan under min korta tid 

som författare hade påpekat, skulle jag aldrig kunna skriva ärligt om jag ansåg mig förpliktad att 

ta hänsyn till den ena eller den andra.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40 Alice Lyttkens, 1979, s. 63 
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1.5.3 Arbetet och plikten 

 

Fjelkestam menar att: ”En avgörande materialistisk premiss i den Nya Kvinnans 

skapelseprocess är det ekonomiska oberoendet”41 Både Inga och Eva yrkesarbetar, har tagit 

examen och äger en yrkesidentitet. Det är genom sina egna inkomster som de har möjligheter 

att agera självständigt. Eva har råd att skaffa barn på egen hand och att anlita en hushållerska. 

Ingas möjlighet att kunna lämna äktenskapet för sitt arbete är avhängigt av hennes egna 

inkomster. På så vis representerar Eva och Inga kvinnor som tidigt bryter mot normen om 

kvinnans beroende av mannen för sin försörjning. 

Alva Myrdal ville på 30-talet lösa ojämställdheten mellan könen med politiska åtgärder.42 

Lyttkens och Alva Myrdal är samtida och romanfiguren Inga är jämngammal med Alva som 

lanserar den politiska idén om kamratäktenskapet. Inspirationen från Myrdals är tydlig. Det är 

inte bara namnet Inga Reiller som påminner om Alva Myrdals flicknamn (Alva Reimer) utan 

också visionen att arbete och familj ska kunna kombineras. Men Lyttkens är förutseende, 

framförallt i - kommer inte till middagen, när hon berättar om de komplikationer som följde 

när kvinnor blev en del av arbetsmarknaden, samtidigt som den könskomplementära doxan 

fortfarande var starkt förankrad i människors värderingar om könsskillnader. Även senare då 

lagen om rätten att avskeda gifta kvinnor var avskaffad43, var doxan en realitet. I Ingas fall blir 

hennes yrkesidentitet och möjlighet att fullfölja sin forskning beskuren av den fordrande 

mannen. I Evas fall blir det problem när hon blir negligerad av sin man och känner sig 

olycklig i äktenskapet. Att som Eva och Inga behålla sina yrken som gifta och kämpa för 

denna rätt, var relativt ovanligt i den borgerliga klassen i början av 30-talet. Lyttkens menar 

att hon till viss del beskrev en idealiserad situation i 30-talsromanerna, där de flesta 

huvudroller hade toppyrken.44 Genom Lyttkens val; att ge protagonisterna den tidens 

borgliga prestigeyrken så accentuerar hon problemet med att bryta normen då kvinnan ses 

som ett komplement till mannen. Yrkesidentiteten ges inte lika stort värde av omgivningen 

som rollen som husmor och kvinna. På det sättet visar ändå de båda romanerna ett försök att 

                                                
41 Fjelkestam s. 37 
42 Yvonne Hirdman, Den socialistiska hemmafrun och andra kvinnohistorier (Stockholm 1992) s. 118 ff 
43 Fjelkestam s. 139 
44 Waern ,1986, s. 19 
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bryta normen, men också att tiden inte var i takt med protagonisternas ageranden. Carina 

Waern menar att Alice Lyttkens beskriver ”ett utopiskt tillstånd som föregriper situationen 

idag. Det som på 30-talet var en privilegierad plåga är idag en mera allmän frustration.”45 

 

Evas arbete som lärare är viktigt för henne, där får hon en yrkesidentitet: ”Hon behövde 

arbetet. Ja, hon behövde det fastän hon var gift.” (s. 70) Det är också i yrkesarbetet som Eva 

glömmer bort sitt dåliga självförtroende: ”Då glömde hon för första gången att hon var den 

fula Eva Böge.” (s. 85) Evas dåliga självförtroende sätter dock spår i lärargärningen. Hennes 

utsatta läge när hon kommer till Stockholm, då hon bor hos svågern och svägerskan trots att 

hon är gift, gör att hon känner sig osäker i relationen till eleverna. Hon iakttar sig själv istället 

för att fokusera på klassen: ”Hon inbillade sig bara att de [eleverna] liksom som alla andra 

ansåg henne som en dålig lärarinna och en löjlig liten kvinnsperson.” (s. 132) Det är klart att 

det finns en koppling mellan Evas självförtroende, arbetsprestation och äktenskap: ”Och 

ingen hade hon att lätta sitt hjärta för. Olof var sällan på besök, och när han kom var han 

alltför självupptagen för att gitta höra på så triviala angelägenheter som de små problem som 

kan ställa upp sig för en liten flickskolelärarinna.” (s. 132) Men när konstnären Arne Grabe, 

tillika den man som hon senare väljer att bli far åt det barn hon ensam ska ta hand om, ger 

henne råd om hur hon ska göra för att kunna handskas med sin skolklass går det bättre: 

 

– Ta skoningslöst itu – inte hårt menar jag – men övervinn er själv och tala rent ut med dem. Ni 

vet att ungdom uppskattar ärlighet. Tala som kamrater och rensa fortast möjligt upp ogräsåkern 

mellan er och dem. Varför hade hon inte själv kommit på idén att rakt på sak reda upp 

situationen kunde hon i samma ögonblick ej fatta. Vagt hade kanske tanken då och då glidit 

genom hennes hjärta, men den hade inte styrts av en inre sammanknuten kraft. (s. 146)  

 

Orden blir till balsam. Eva återfår sitt självförtroende. Åter igen är det dock män, först den 

äkta maken som nonchalerar henne, och sedan ännu en man, som påverkar hennes 

självförtroende. Men i olika riktningar. Det är när Arne ger henne bekräftelse genom att 

lyssna och sedan ge henne goda råd, som hon återvinner balansen.  

 

                                                
45 Waern, 1983, s. 148 
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Inga drivs hela tiden av en stark pliktkänsla, hon vill vara med och bidra och påverka 

mänsklighetens utveckling genom sin forskning. Arbetet ger henne trygghet, här vet hon vem 

hon är. Här är hennes kompetens definierad. Här efterfrågas de kunskaper som är specifika för 

just henne som unik individ och inte de kunskaper som den könskomplementära doxan 

tillskriver alla kvinnor! Det är genom arbetet som Inga känner sig respekterad, berättar 

Lyttkens. När Inga mottagit beskedet om stipendiet till Berlin (som Gärdin rekommenderat 

henne att söka) skriver Lyttkens: ”Hon skulle snart åter ha rättighet att känna sig 

människovärdig. Nu skulle hon bort från detta meningslösa, dödande parasitliv, in i den 

bultande människopulsen, där hon kunde göra nytta för sig. Ack om hon samtidigt fått behålla 

Gösta!” (s. 273) Inga lämnar den instängda småstaden för den moderna staden Berlin som 

symboliserar hennes frihet. Slutet är öppet, då läsaren inte vet vad som väntar henne. 

Fjelkestam menar att ”metropolen”, storstaden, spelar en avgörande roll för kreativa kvinnor i 

termer av självförverkligandets potential. Men hon menar också att det kvinnliga 

självförverkligandet ännu inte kan beskrivas i mellankrigstidens kvinnliga samtidsromaner, 

eftersom erfarenheten av självförverkligande inte finns. : ”Skildringarna antar istället formen 

av visioner där storstaden blir en parentetisk helgedom eller ett hägrande mål i diffusa färger. 

Det finns inga lyckliga slut eller lösningar och därför blir den dynamiska ovissheten en logisk 

slutpunkt i mellankrigstidens kvinnliga samtidsromaner.” 46  

 

Att yrkesarbetet spelar stor roll i de båda kvinnornas liv är tydligt. Yrkesarbetet gör dem till 

individer, till egna personligheter. Lyttkens berättar själv hur viktigt hennes yrke påverkade 

hennes identitet: ” I dag skulle vi kalla mitt skrivande för ett sökande efter en egen identitet. 

Jag ville själv vara någon.” 47 I sina yrkesutövningar blir inte Eva och Inga utbytbara. Eller 

ännu tydligare – när de kombinerar sina privata liv med sina yrkesliv blir de fullständigt 

unika. Dilemmat som Lyttkens skildrar är därför berättelsen om de konsekvenser som 

självständiga kvinnor råkar ut för när de vill vara och verka i enlighet med sin egen vilja. 

 

 

                                                
46 Fjelkestam s. 83 
47 Lyttkens, 1979, s. 13 
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1.5.4 Moderskapet 

 

När Eva väljer att ensamstående sätta ett barn till världen, innebär det ett ganska stort avsteg 

ifrån den könskomplementära doxan. Samtidigt är Evas begär till moderskapet mångtydigt. 

Hon vill genom barnet bli en ”hel” kvinna och på så sätt fylla ett tomrum, en känsla av 

mindervärde.  

 

Sedan jag blev medveten om att jag var kvinna har jag drömt om barnet i min famn. Barnet ser 

du, det är Livet för mig, utan det blir tillvaron endast halv, nej – den blir ingenting.  

– Jag är ju så ful och har lidit av det. Kanske lidandet innerst inne beror på egocentricitet och 

fåfänga. Vad vet jag, men det finns där, det fräter och pinar. Det är kanske för att jag är ful och 

därigenom också på något sätt blivit fattig, som min längtan efter barn är så utpräglad.  

– Det finns ett skäl till: jag är rädd för ensamheten. Ja, det är en stor begränsning och ett 

fattigdomsbevis. (s. 246)  

 

Eva ser moderskapet som det stora i livet, något som kommer att fylla den tomrum hon 

känner. Anne Birgitte Richard skriver i artikeln Kvinnor på kant med fortplantningen, Om 

1930-talets litterära sexualpolitik om hur moderskapet ersätter kvinnors känslor av tomhet 

och mindervärde: 

 Mitt i det moderna livets konflikter kan moderskapet uppträda som en deus ex machina – 

lösningen på känslor av förlust och brist: på den tomma platsen i kvinnornas liv kommer 

födelsen och modersidentiteten in som innehåll och betydelse.48  

 Precis som Richard beskriver modersidentiteten som en lösning så tror Eva att hon som mor 

kommer att få respekt och bekräftelse som kvinna. Hennes drivkraft till att skaffa barn ligger 

således i linje med tanken om moderskapet som ett förverkligande av den kvinnliga naturen. 

Även om Eva blir både ”gladare” och ”vackrare” när hon har fött ”Lill- Jörgen”, blir hon inte 

likställd med andra vackrare kvinnor i barnafadern Arne Grabes ögon. Han målar en tavla av 

                                                
48 Anne Birgitte Richard, ”Kvinnor på kant med fortplantningen. Om 1930-talets sexualpolitik” i Nordisk 

Kvinnolitteraturhistoria band 3, Vida världen 1900-1960, red. Elisabeth Møller Jensen & Ebba Witt-Brattström 

(Höganäs 1996) s. 348 
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Eva med barnet i famnen. Efter en period av tystnad från Arne, bestämmer sig Eva för att gå 

till hans konstutställning som fått lysande recensioner: ”Mest tyckte anmälaren om en duk 

som kallades ’Modern madonna’  En moder med sitt barn! ’En ojämförlig skönhet… ro och 

harmoni… en glänsande komposition…utsökta färger…ett stort konstverk.’” (s. 343) Eva 

besöker konstutställningen: 

 

Visst var det den tavla han målat av henne och lill-Jörgen! Hon kände genast igen pojkens 

trubbnäsa, hans hand som vilade på hennes bröst, det lilla födelsemärket hon hade på högra 

sidan… Allt var just som Arne målat det… Den besynnerliga gröna färg han använt… linjerna, 

formen på hennes kropp. Inte en detalj tycktes han ha ändrat. Men ansiktet… Det var ju Märta 

von Orthes! (s. 347) 

 

Denna händelse drabbar Eva hårt:  

 

Att Arne gick ifrån henne, det var ingenting i jämförelse med detta. Nej, nu hade han stulit 

hennes kropp och prisgivit både den och hennes moderskärlek. Ja, han hade vanhelgat 

moderskapet och kastat smuts på sitt eget barn… (s. 348) 

 

 Inte heller moderskapet fick vara fritt från mannens och själva tidens fixering vid vad som 

var ”fult” eller ”vackert”. Det typiskt kvinnliga könskaraktäristiska motivet ”madonnan” kan 

ses som en symbol för kvinnan inom den könskomplementära doxan. När Arne ersätter Evas 

”fula” ansikte med den sköna Märthas ”vackrare ansikte” så gör han det inte för att ifrågasätta 

madonnabilden, utan tvärtom, han lägger till idén om att moderskapet i sig inte är tillräckligt 

om inte modern också svarar mot den konventionella bilden av skönhet. Evas föreställning är 

att hon ensam kan svara för föräldrakompetensen; hon svarar mot alla konventionella krav på 

hur en förälder ska klara sin roll. Att då bli påmind om att kompetensen brister för att hon inte 

är tillräckligt ”madonnavacker” – är ju som att tvingas in i en kamp mot gudarna. 

I - kommer inte till middagen visar Inga inte något särskilt intresse för barn. Äktenskapets 

premisser var ju ”kamratäktenskapets” – med undertexten att barnalstringen får vänta. I 

handlingen ger hon efter för sin man Göstas önskan om barn. Hon blir gravid, men försöker 

inte arbeta mindre för det. Hon drivs av både inre och yttre krav att klara av alla sina roller. 

Hennes missfall blir heller inte till det ”misslyckande” som det borde bli enligt doxan. Att inte 

vilja ha barn, ses av omvärlden och framförallt av Gösta som något onaturligt. Deras 
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överenskommelse om kamratäktenskapet blir till något abstrakt, något som inte skulle ha med 

det verkliga livet att göra. Mannens förväntningar finns där – hon ska bli som hans mor. Den 

styrande mamman är ett med den könskomplementära doxan – och kan förstås inte efter ett 

långt liv ifrågasätta sitt liv inom doxan, det vore ju detsamma som att ifrågasätta hela livet. 

Hon har ju levt för sina söner; en matriark på patriarkatets villkor. För Inga blir svärmodern 

just den person som underblåser könsrollskonservatismen, som cementerar den 

könskomplementära doxan inte minst genom att manipulera och bilda förbund med sonen. Att 

Inga är en fullständigt unik person och skicklig i sitt yrke, nonchaleras både av hennes man 

och svärmor. Ingas suveränitet, hennes självständighet i både tanke och gärning, är ett hot mot 

dem. Och ett hot mot den könskomplementära doxan. För Inga innebär äktenskapet att hon 

måste stanna kvar i mannens och svärmoderns småstadsmiljö där: ”Inga teg och led.” (s. 246) 

och ” hade förlorat sin viljekraft samtidigt som hon avkopplats från det hon ansåg vara nyttigt 

arbete” (s. 246). Småstaden, äktenskap och moderskap exkluderar ett yrkesliv på Evas egna 

premisser.  

1.5.5 De ”moderna” männen 

Det är inte bara i de borgerliga traditionerna som den könskomplementära doxan råder. 

Berättarrösten förhåller sig kritisk till de män och kvinnor som ser sig själva som ”moderna” 

människor.  De beskrivs ofta som ytliga och barnsliga. Trots moderna tankar och idéer är de 

likväl fast i traditionella könsroller. Detta ställs i kontrast till Evas och Ingas önskningar. 

 

I  - kommer inte till middagen  beskrivs Gösta ofta som pojkaktig, omogen och 

modersbunden. Han älskar att gå på bio och byter lätt åsikter eftersom de saknar förankring 

inom honom. Lyttkens förklarar hur Gösta lika ofta byter ”livssyn” som biograflokal. 

Berättarrösten ställer frågan: ”Hur många gånger hade Inga inte redan fått bevis på att Göstas 

sinne var lättrörligt som ett barns?” (s. 84) Och menar att: ”Den enda känsla som stadigt höll i 

sig var kärleken till modern. Var han inte en typisk nutidsmänniska, vars inre kärna blivit lös 

och mjuk?” (s. 86) När Inga och Gösta kommer ut från en bioföreställning tycker Gösta att 

hon är lik en av skådespelerskorna: ”Du är liksom hon en het och varm liten kvinna men blyg 

och kysk. Ni är egendomligt lika […]” (s.172) Det är så Gösta vill ha Inga: 

 

– Inga, du vet inte hur jag älskar dig just i den gestalt jag såg dig i kväll på vita duken. Det var 

just så jag menade häromdan när vi nästan kom ihop oss. Jag skulle vilja rå om dig utan intrång 
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på arbete och kamrater, ja, utan intrång av dina egna erfarenheter. Du skulle som Bergner i kväll 

endast leva genom mig med en hängivelse, där allt utom vår kärlek blev värdelöst.  Du skulle 

bara vara beroende av mig. (s. 172) 

 

Inga vill inte bli kategoriserad på det sättet och tycker att Gösta är naiv. Om filmen säger hon: 

”Den passar heller inte vår tid. Filmen är dessutom virtuos på att trolla bort alla obehagliga 

komplikationer: arbete, samhälle, ansvar, familj, ekonomi.” (s. 173) Men Gösta tycker att 

Inga är för krass och han känner sig missförstådd. Att Gösta inte ser eller förstår Ingas behov 

blir särskilt tydligt när han jämförs med Nils Gärdin.  Kollegan och mentorn Gärdin ser 

hennes behov, han är den mogne, kloke och eftertänksamme mannen. I hans sällskap ges Inga 

en insikt av att vad respekten för den andra har för betydelse för trovärdigheten i en djup och 

innerlig relation. Relationen mellan Inga och Gärdin ges nästan sinnliga associationer när hon 

träffar honom en sista gång innan avresan till småstaden: ”Hur kände hon sig inte hänga 

samman med honom! Hur hade inte dessa år förenat dem med allt starkare band! Så starka, att 

hon först nu märkte, att de var hart när oslitliga.” (s. 226) Deras ömsesidiga respekt är 

kravlös. Maken Göstas svärmiska ytlighet – där det finns lite av handling bakom orden – blir 

ifrågasatt i skenet av Gärdins allvar: ”Men dem – Gösta och henne – emellan, vad fanns där 

för band?” (s. 226) 

 

Även Evas man Olof bär på samma omogna ytlighet, antiintellektualism. Han läser för 

verklighetsflyktens skull, inte för att skaffa sig kunskaper, vilket berättarrösten betonar: ”När 

han var hemma satt han i allmänhet och läste i en vrå. Men inte vetenskap utan detektiv- och 

äventyrsböcker. Han köpte åtskilliga i veckan och slukade dem med ett omåttligt begär och 

intresse. Eva förvånades men sa ingenting.” (s. 71) Den största kritiken mot en sådan flykt 

från vardagen riktas kanske mest mot den sammansatte modernistiske konstnären Arne Grabe. 

Han byter också ständigt åsikt, har svårt för att slå sig till ro och drömmer ständigt om en 

bättre tillvaro. Heggestad menar att titeln Flykten från vardagen är sammanfattning av Arne 

Grabes livsfilosofi.49  

 

Uppenbart är att Alice Lyttkens i romanerna visar på konsekvenserna av den moderna 

mannens beteende. Där ytlighet och självupptagenhet har blivit legitimt, istället för något att 

                                                
49 Heggestad Alice Lyttkens och det kluvna trettiotalets, 2006 s. 41 
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skämmas för. Att leva kvar tillsammans med sådana här män som varken kan eller vill rikta 

blicken från sina egna personer och med det visa prov på vuxenhet och mognad, leder till 

problematiska följder när kvinnorna –  enligt den könskomplementära doxan – förväntas 

underordna sig männen hurdana de än är! Paradoxen är alltså att det finns starka förväntningar 

på att kvinnor av hävd ”ska fortsätta” att in –  och underordnas det ansvar som männen 

förväntas ta, men som de av självupptagenhet faktiskt har abdikerat från. De manliga 

kritikerna som lovordade henne för att inte utmåla mannen som boven i dramat, tycks ha varit 

blinda för Lyttkens kritik mot just den här sortens moderna och ytliga män. Det är ju främst 

dessa, de här självbespeglande och omogna männen, som utgör ett hinder och skapar problem 

för protagonisterna. 

 

1.5.6 De ”moderna” kvinnorna 

 

 Fjelkestam menar att representationer av ”Den Nya Kvinnan” under 20-talet blev urvattnade 

till en representation av en ytlig och kommersialiserad kvinnotyp. ”Den nya kvinnans faktiska 

krav på sexuell jämlikhet avväpnades genom de representationer som skildrade gamla 

kvinnoideal, endast uppdaterade medelst klädedräkt.”50  Man kan känna igen vissa av dessa 

ytliga kvinnostereotyper i berättelsernas bifigurer som ofta gestaltas som ytliga och 

endimensionella. Har då dessa ”stereotyper” någon funktion? Ja, i betydelsen att de utgör 

kontraster till huvudrollernas mycket mera sammansatta och komplexa gestalter. I Flykten 

från vardagen beskrivs Evas svägerska, Märtha von Orthe som en stereotyp av en modern och 

ytlig kvinna som oreflekterat anammar tidens nya idéer och enligt berättarrösten hade hon: ” 

en viss skicklighet att skumma och utläste ur det hon ’studerade’ en för henne lämplig 

livsform.”(s. 123) Märta menar att: ”– Man kan inte bli lycklig annat än genom att leva ett 

fritt driftsliv. Det är den enda väg som leder bort från hämningar och komplex. Ja, du har 

kanske läst Freud eller Russel?” (s. 123) Berättarrösten kommenterar: 

 

Märta hade tydligen föresatt sig att imponera på Eva och visa denna vad hon kunde. Hon ville 

till varje pris visa att hon ”följde med”. Metoden var enkel: lukta på allt, skumma lite här och 

där, snappa upp en halv visdom från öster och en fjärdedels från väster. Sedan visste hon att 

                                                
50 Fjelkestam s. 26 
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blandningen av all denna kunskap gav henne den av alla eftertraktade etiketten ”modern 

människa”. (s. 124) 

 

Vad menar då berättarrösten? Jo, att Märta är beredd att betala ett högt pris för sin image. 

Antingen offrar hon sin integritet på modernismens altare eller så avstår hon från att skydda 

en integritet som hon inte vet att hon har eller att hon borde ha. Istället för att fråga sig själv 

vem hon är och vad hon vill, förvandlar hon sig till schablonbilden av den moderna 

människan. Märtas självupptagenhet återspeglas i den monolog hon för i Evas närvaro: 

 

– Du ser så fundersam ut, fortsatte Märta. Tycker du att jag är ryslig eller omoralisk? Men det är 

så berusande att vara ung och vacker. Jag kan inte avstå från männens beundran, den fängslar 

mig mer än själva kärleken. När en man säger att jag är den enda som har betydelse för honom – 

säger det så att jag tror det, ja, då är jag lycklig. Och det är min rättighet att vara lycklig. Jag är 

ju jag. Mitt liv är ju mitt. Den enda gåva jag fått är mitt eget jag. Säg tycker du att jag är en 

omoralisk människa? (s. 125) 

 

Märta är den oblyga – fullt övertygad om att det är själva ungdomen och ”skönheten” som ger 

henne egenvärde. Denna inställning ställer sig Eva kritisk till: ”– Nej, Märta, om jag vore lika 

vacker som du, skulle jag kanske känna på samma sätt – men jag skulle inte sedan skylla på 

varken Freud eller någon annan… inte ens tacka dem.” (s. 125-126) Märtas överlägsenhet får 

näring i hennes yttre skönhet. Evas alla inre kvaliteter kan inte mätas mot denna ”skönhet”. 

Det är till Märtha som barnafadern konstnären Arne går efter att ha stått vid Evas sida när 

barnet var litet. Arne vill ha hennes fräckhet, hennes yta. Eva står kvar som en mera mogen 

och reflekterande kvinna. På detta sätt visar Lyttkens hur den sortens ”Nya Kvinna” som ses 

som modern egentligen är lika fångad i sin könsroll som de så kallade traditionella kvinnorna. 

Lyttkens kritik av schablonkvinnan handlar om att denna kvinnotyp helt enkelt ställer sig i 

vägen för den kvinna som verkligen söker sin frigörelse från den traditionella kvinnorollen.  

 

När det gäller figuren Astrid  – så väljer Lyttkens att berätta något om kvinnan bakom 

schablonbilden av den moderna ”Nya Kvinnan”. Läsaren kan få en förståelse för ytlighetens 

orsakssamband. Astrid som i början av boken stod som en ytlig vacker kontrast till Eva, visar 

dock vara mer mångbottnad. Fjelkestam menar att Astrid är en:  
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typisk Flapper eller Garconne figur, glatt frispråkig och heterosexuellt utlevande. Men efter att 

hon har begått självmord framkommer det att hon var homosexuell och egentligen ”avskydde 

männen men hann förbruka en hel del i hopp om räddning.” Därmed kompliceras romanens 

representation av den Nya Kvinnans sexualitet.51  

 

Den stereotypa gestaltningen av Astrid får alltså en funktion. Det intressanta med dessa 

schablonfigurer som exempelvis Astrid och Märta är att Lyttkens visar att figurerna längtar 

efter att ta sig ut ur sin förutbestämdhet och sin kantiga enkelhet för att bli mera levande egna 

individer. Likväl är de instängda i sina roller. Lyttkens kritiserar den sortens ”Nya Kvinna”, 

men hon visar också hur de faktiskt vantrivs i den falska bilden av en frigjord kvinna. 

Lyttkens skriver om Ebba Theorins inflytande över Lyttkens samhälls- och kvinnosyn. Ebba 

Theorin var på trettiotalet redaktör för tidningen Husmodern, därtill var hon tillika kusin till 

Alice Lyttkens man Yngve Lyttkens : 

 

Ett är säkert: hon påverkade min syn på kvinnan. Dittills hade den varit ganska negativ, jag hade 

nämligen inte ännu lärt mig att skilja på kvinnosläktet som sådant och de enskilda kvinnor jag 

träffat, vilka olyckligtvis inte var särskilt goda representanter för sitt kön. Jag började ifrågasätta 

och kom rätt snart fram till att jag hade träffat fel sorts kvinnor, bihangshustrur till 

framgångsrika män. Många var odrägliga. Men hur hade de blivit sådana? Genom uppfostran 

och på grund av den behandling och förakt de blev utsatta för om de ibland blev överösta med 

smicker och konventionell artighet. De föraktade sig själva lika djupt som de föraktade sina 

medsystrar. Jag började också fundera på den oerhörda betydelse kvinnans utseende hade. 

Intelligens var snarare ett fel än en förtjänst. I detta ungdoms- och skönhetskultens gyllene 

tidevarv kunde det inte vara lätt att vara en ful ankunge.52 

 

Det var här idén till Flykten från vardagen tog sin början. Evas ”fula” utseende står inte bara i 

kontrast med idén om vad som är ”vackert” – det står också i motsats till de karaktärer som 

Lyttkens beskriver som ytliga. När den könskomplementära doxan råder så visar alltså 

Lyttkens ett förakt mot de kvinnor som ”själva” väljer att gå in i normen, i en kvinnlig 

                                                
51 Fjelkestam s. 96 
52 Lyttkens, 1979, s. 26 
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stereotyp. Men samtidigt visar hon ett orsaksband om varför de har valt att gå in i den, då 

skönhet var viktigare för en kvinnas framgång än intelligens.  

 

I -kommer inte till middagen finns samma schabloniserade ytlighet representerad i kontrast till 

Inga, men mera genom ”konservativa” kvinnor än ”moderna” kvinnotyper. 

1.5.7 Ingas och Evas självbild 

 

Yvonne Hirdman beskriver den värld Alva Reimer föds in i: 

 

Hon föds in i den tvetydighet, den ambivalens som könet gav i dopgåva. Hon föds till ett trångt 

liv, där Man (en) och Barn (många) ska utgöra livets hela mening för en riktig kvinna. 

Och om hon inte kommer att nöja sig med det? Om hon kommer att vilja handla i världen som 

en riktig människa? Om hon vill ha allt? Då kommer hon att plågas av ett alldeles särskilt 

dilemma, en existentiell konflikt: Duger jag? Duger jag? kommer hon att fråga sig. 53 

 

Denna antagligen tidstypiska bild, som citatet syftar på, karaktäriserar det kvinnomedvetande 

som också kommer fram i Flykten från vardagen och - kommer inte till middagen. 

Berättarrösten visar hur både Inga och Eva för en kamp för ett människovärde de ibland 

innerst inne tvivlar på att de äger. Ingas självförtroende i relationen med Gösta är svagt, hon 

förhåller sig ytterst diplomatisk och törs inte alltid uttrycka sin mening av rädsla för att såra 

mannen. När Gösta irriterar sig på att Ingas arbete och vänskap med Gärdin tar allt för mycket 

tid, så ursäktar hon sig: ” – Visst är han mig likgiltig, ljög hon.  Hon ljög medvetet: nog vore 

det meningslöst att offra Nils Gärdins stimulerande sällskap på svartsjukans altare? Men det 

var ju ingenting att gräla om… just nu.” (s. 44) Maken begår ständiga övertramp. Han 

möblerar deras gemensamma våning som han själv vill ha den, och bestämmer över vilka 

tider som hon ska vara hemma och som hon ska ägna åt honom. Ingas protest drunknar i 

hennes tvivel; hon föreställer sig att följsamheten är en del av äktenskapets förutsättningar. 

Hon slits mellan å ena sidan sitt yrkesarbete och lojaliteten mot yrket och å den andra sidan 

sin romantiska förälskelse i mannen, Gösta. Berättarrösten kommenterar konflikten så här: ” 

                                                
53 Yvonne Hirdman, Det tänkande hjärtat Boken om Alva Myrdal (Stockholm 2006) s. 9 
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men denna lilla kvinna skulle aldrig lära sig dra jämnt med licentiaten.” (s. 53) Ingas vaga 

föreställning om den könskomplementära doxans förväntningar gör att hon blir ännu mera 

inlåst i denna doxa än vad hon annars skulle bli och hon tampas hela tiden med skuldkänslor: 

 

Vad hade hon förmått ge honom? Ingenting. Inte en minut av personlig uppoffring, ingen lycka 

inget barn, inte ens ett ordnat hem.  Bara en tyst hängivenhet, så tafatt och ordknapp att han nätt 

och jämnt uppfattat den. Det var antagligen hennes fel att deras själar icke vävts samman till ett 

enhetligt mönster. (s. 207) 

 

Inga lägger en stor del av skulden på sig själv för att hon inte kan motsvara kravet på att passa 

in i det könskomplementära mönstret. Hon känner sig misslyckad och tror att hennes 

självständighet ”gjort henne till ett omöjligt objekt när det gällde kärlek.” (s. 228) Kanske 

påverkade det hennes självbild och hennes fortsatta agerande är i konsekvens med denna 

förändrade självbild. 

I Flykten från vardagen skulle Eva säkert ha kunnat kombinera sitt yrke och moderskap med 

ett äktenskap. Men hon kände en tomhet. Skulle hon ha klarat ett äktenskap? Med den tidens 

enorma fokusering på vad som är mer eller mindre vackert? Hade hon i förhållandet till en 

man kunnat glömma sig själv – för att se sig själv?  

 

Protagonisternas självbild är likartad; de har hela tiden att förhålla sig till det som andra 

definierar som deras möjligheter eller brist på möjligheter. Runt om dem finns en rad personer 

som de ska ta hänsyn till (exempelvis Ingas svärmor, Evas svägerska Märtha m.fl.). Men det 

är personer som är ovidkommande för dem, både i deras karriärer och i deras relationer till 

sina respektive män.  Att de lever i den här föreställningen har att göra med att deras 

respektive män – förutsätter hänsynstaganden.  Dessa hänsynstaganden gör att Inga och Eva 

ser på sig själva som ofria; till och med mera ofria än vad de behöver vara. Bägge sätter dock 

sina självbilder på prov – och frågar sig om de inte kan vidga gränserna för den ofrihet de 

tycker sig leva i. När de upptäcker att de lyckas förändras de också inför sig själva. De blir 

aktiva och handlingskraftiga när de likt Nora i Ett Dockhem reser sig och går, för att uppfylla 

sina önskningar; Eva skaffar barn och Inga fortsätter med sin forskning. 
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1.6 Avslutning och sammanfattning 

 

Alice Lyttkens har under en lång tid varit en väldigt populär författare. Ibland har hennes 

romaner buntats ihop med veckotidningslitteratur och äktenskapsromaner.  Men det finns en 

avgörande skillnad mellan Lyttkens berättelser och den andra läsningen.  

Äktenskapsromanerna målar upp drömbilder av det lyckligt romantiska könskomplementära 

äktenskapet. Men Lyttkens romaner Flykten från vardagen och - kommer inte till middagen 

problematiserar snarare detta könskomplementära mönster. Där ifrågasätts en underförstådd 

genusordning av romanernas bägge protagonister samt av berättarrösten som ofta stödjer 

deras tankar och reflektioner. Problematiserandet av den könskomplementära doxan framgår 

av den fråga som Lyttkens indirekt ställer: Går det an att vara begåvad, självständig eller rent 

av ful och samtidigt bli älskad och leva i ett gott äktenskap? Svaret blir nej i Flykten från 

vardagen och - kommer inte till middagen. Förklaringen ligger i männens oförmåga att 

kompromissa med uppfattningen om vad som tillhör det kvinnliga sättet att vara; kvinnans 

attityd, hennes beteende, hennes relationer, hennes agerande och hennes yttre företräden. Men 

förklaringen är mer komplicerad, eftersom den också kanske står att finna i 

huvudrollsinnehavarnas självbilder, den bristande tron på den egna förmågan, eller rentav den 

kvinnliga förmågan. Detta kan bero på stora krav och förväntningar från omvärlden och från 

dem själva att passa in i den könskomplementära doxan. När Inga och Eva inte kan eller vill 

passa in i detta mönster väljer de att bryta upp istället för att ställa krav på mannen för att 

uppnå en jämställd relation. I slutet av romanerna ordnar det alltså upp sig för romanernas 

hjältinnor, de fortsätter sina liv efter skilsmässorna. Efter en egen dagordning. De blir friare. 

Om romanerna slutar lyckligt ställer jag mig tveksam till eftersom Eva och Inga blir tvingade 

att förlika sig med samhällets könskomplementära mönster, det finns ingen möjlighet att leva 

jämställt med en man. Men Eva och Inga är inte helt självständiga i sina livsavgörande beslut. 

De bryter upp och väljer nya livsvägar efter hjälp, stöd och uppmuntran av män. Vilket kan 

ses som paradoxalt. Men detta beteende är likväl exempel på en positiv normförskjutning i 

representationen av kvinnan. Med andra ord: Det jag har kommit fram till är att de bägge 

romanerna både går emot den könskomplementära doxan men är samtidigt fast i den. 

 

Eva och Inga utgör nya bilder av kvinnor som blir egna subjekt i sin egen historia. Här öppnas 

potentialen för en kvinnlig frigörande kraft, det är en förklaring till romanernas stora 
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popularitet. Med hjälp av berättarröstens feministiska perspektiv kunde kanske läsarna se, att 

de problem som de själva ställdes inför kanske hängde ihop med den könskomplementära 

doxan. Det är inte svårt att identifiera sig med de problem som romanernas 

huvudrollsinnehavare fick när de ville bryta sig ur den traditionella och konventionella 

normen. Genom böckernas gestaltning av de skilda personerna och deras intressekonflikter 

kunde läsaren se att deras egna personliga problem kanske inte har med enskilda och specifika 

tillkortakommanden att göra. Det vill säga att problemen är strukturella. 

 

Lyttkens utmanades av det ytliga i moderniteten och valde att gestalta den mest genom de 

nämnda romanernas män och kvinnliga bifigurer. Hon frågade sig ständigt vad som fanns där 

bakom. De ”moderna” männen och kvinnorna bröt nämligen inte mot den 

könskomplementära doxan. Det Lyttkens framförallt visar är hur det i Evas fall handlade om 

en ständig konfrontation med ett främmande och modernt samhälle som värderar allt yttre – 

det skenbara – så mycket mera än det inre och det sanna. De ”moderna” karaktärerna är inte 

heller fria från fixa idéer om hur allt ”ska vara”, även om de söker en förändring. Men 

förändringen är inte mera utmanande än att den passar in i den könskomplementära doxan. 

Kvinnan som förändrar sin roll gör det på männens villkor. "Frigjordheten" i det moderna är 

inte kvinnas egen frigörelse. Dessa ytliga karaktärer går därför mera i takt med det 

könsrollskonservativa än vad de ger sig ut för.  

Det Lyttkens visar med sina romaner är att det var den ”moderne” och omogne mannen som 

skapade det största hindret för kvinnornas frigörelse, självständighet och självrespekt. Även 

för de ytliga kvinnorna var det männen som utgjorde hindret för deras möjliga utveckling och 

mognad. Att vissa av kritikerna inte såg hur Lyttkens gestaltade männen som en stor del av 

problemet har kanske sin förklaring i att de tidiga trettiotalskritikerna själva var delar av och 

invävda i samma mönster som romanernas gestalter. De kunde inte få distans till det som 

skildrades.  

 

I båda romanerna förutspås det kvinnliga dubbelarbetet i industrisamhället, som blev till 

verklighet för de allra flesta gifta eller samboende vuxna svenska kvinnor under 

nittonhundratalets senare hälft. I skrivande stund blir jag påmind om problematiken kring att 

leva jämställt istället för könskomplementärt fortfarande är aktuell. I Dagens Nyheter den 5 

januari 2008 intervjuar Maria Ringborg två forskare, Mikael Nordenmark och Björn Halleröd. 
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De har dagen innan tillsammans med andra forskare från olika universitet och ämnesområden 

publicerat en debattartikel om jämställdhet i samma tidning. Av intervjun framgår att 

jämställdhetens pris är ungefär lika stort i dag år 2008 som det var den gången då 

romanfigurerna Eva och Inga fick stå för kostnaden. Halleröd och Nordmark menar att det 

krävs mod, styrka och kraft att vara pionjär och förändra könsrollerna, både hos män och hos 

kvinnor. För att uppnå jämställdhet krävs det att vi förändrar våra beteenden. I den 

förändringen är det kvinnan som är aktiv. Men ofta tvekar hon att pusha på för hårt och har 

hon ingen kompromiss i sikte ger hon upp. Ibland kan då den enda lösningen för kvinnan vara 

att lämna förhållandet. Könsrollerna är djupt rotade, liksom uppfattningen att deras existens är 

grundförutsättningen för attraktionen mellan könen. Påtryckningarna och förväntningarna kan 

komma från flera håll. Kvinnor kan bli ifrågasatta av släkt och vänner om de tycker att arbetet 

utanför hemmet är viktigt också när de blivit mammor.”54 Problematiken som skildras i 

Flykten från vardagen och - kommer inte till middagen kvarstår alltså än idag. Böckerna 

känns fortfarande aktuella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
54 Maria Ringborg, ”Könsrollerna bromsar jämställdheten”, DN 5/1 2006.  
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